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Úvod
Západočeské muzeum v Plzni předkládá tuto veřejně přístupnou výroční
zprávu o své činnosti za rok 2012 v platném znění 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. Výroční zpráva je současně uveřejněna
ve sbírce listin obchodního rejstříku v souladu s §21a
zákona č.563/1992, ve znění pozdějších předpisů.
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Plzeňského kraje, naplnilo ve vykazovaném roce hlavní
úkoly organizace podle ročního i středně dobého plánu
činnosti a v souladu s Koncepcí rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 až 2017 schválená Usnesením
Rady Plzeňského kraje č. 4926/11 ze dne 08.12.2011.
V řadě úkolů byl plán překročen. Na základě výsledků
vědecké a odborné činnosti vykázané   Radě pro vědu
a výzkum vlády ČR je  muzeum i v roce 2012 vedeno jako
výzkumná organizace.
Sbírky Západočeského muzea v Plzni byly rozšiřovány především vlastní výzkumnou sbírkotvornou
činnosti, jen v minimální výši nákupy. Velmi významným nákupem bylo zakoupení pozdně gotické plastiky
sv. Sebastiána z dílny Mistra Týneckého Zvěstování
datované k roku 1530 ze soukromého držení za minimální cenu 300 tis. . Nákup sochy byl umožněn díky
mimořádné účelové dotaci Plzeňského kraje v závěru
roku.   Vlastním výzkumem a sběrem byly rozšiřovány
především sbírky archeologické, etnografické a přírodovědné. Právě archeologická oddělení záchrannými
výzkumy na stavbách v regionu se významně podílela
na zachování hmotného dědictví minulosti. Výzkumy
byly prováděny převážně na objednávku stavebních
a investorských firem, kde náklady na výzkum a zpracování archeologických nálezů byly hrazeny investory
jejichž stavební činností vyvstala nutnost provedení
záchranného výzkumu. V oblasti archeologických
výzkumů je Západočeského muzeum v Plzni organizací
pověřenou Ministerstvem kultury ČR k provádění této
činnosti.   Náročná práce na staveništích po celý rok
a za každého počasí zasluhuje ocenění   i proto, že při
provádění těchto výzkumů nedocházelo k zájmovým
konfliktům na stavbách a práce byly prováděny tak, aby
nedošlo ke zdržování stavební činnosti. Pro organizace
Plzeňského kraje (především Správu silnic PK) jsou
náklady minimalizovány.  V oblasti přírodních věd pak
k získání nových poznatků stavu a vývoje přírody v kraji
přispěli především výzkumné projekty paleontologické
a botanické v rámci přidělených grantů jak mezinárodních, tak Grantové agentury české republiky, či grantů
řešených ve spolupráci s vysokými školami, především
se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Nově získané sbírky jsou vedeny v předepsané
dvoustupňové evidenci podle platných předpisů a jsou
evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod č. ZČM /001-07-30/018001 a jejich struktura

s stav je uveřejněn na elektronickém portálu Ministerstva  
kultury ČR. V roce 2012 byl splněn i velmi důležitý úkol
při správě svěřených hodnot, byl dokončen desetiletý
cyklus inventarizace sbírek.
Pracovníci archeologických a přírodovědných oddělení úspěšně prezentovali svými vědeckými příspěvky
muzeum a Plzeňský kraj na mezinárodních vědeckých
konferencích v zahraničí.   S nárůstem a evidencí sbírek souvisí i jejich řádná správa a ochrana. Nedostatek
vyhovující depozitárních prostor byl řešen získáním
dislokovaného depozitáře ve Zbirohu v areálu bývalých kasáren. V průběhu roku byla zadána tematická
a objemová studie na využití objektu pro potřeby
Západočeského muzea a vyhlášeno výběrové řízení
na zpracování projektu. V roce 2013 bude vyhlášena
veřejná soutěž na dodavatele stavebních úprav tak, aby
objekt odpovídal zákonným podmínkám pro uložení
sbírek a jejich ostrahu. Následně bude zahájena vlastní
realizace úprav. Stále přetrvává nevyhovující stav budovy Národopisného muzea na nám. Republiky 13. Tento
objekt od jeho získání pro potřeby muzea v roce 1918
byl pouze udržován, k jeho rekonstrukci nikdy nedošlo.
V roce 2012 byl zadán stavebně historický průzkum
obou budov Národopisného muzea a částečně provedeno digitální zaměření stávajícího stavu. Tyto materiály
měly být podkladem pro vypracování studie využitelnosti a posléze projektu rekonstrukce. Objekt např.
postrádá bezbariérový přístup, zastaralé inženýrské
rozvody, sociální zázemí pro návštěvníky i pracovníky.  
Projekt  a návrh nových expozic pak měl být podkladem  
pro případné přihlášení do některého budoucího dotačního titulu. Z nedostatku finančních prostředků byly
tyto práce na konci roku 2012 pozastaveny.
Významným počinem roku 2012 byla realizace
Muzea církevního umění plzeňské diecéze v revitalizovaném objektu bývalého františkánského kláštera v Plzni,
Františkánské ulici. Slavnostní otevření tohoto muzea,
jako pobočky Západočeského muzea v Plzni proběhlo
15. června 2012. Otevření tohoto muzea bylo možné
díky spolupráci Plzeňského biskupství a Západočeského muzea v Plzni a především díky finanční pomoci
Plzeňského kraje, města Plzně a podpory Regionálního
operačního programu Jihozápad. Realizace tohoto
muzea v dosud nevyužité části františkánského kláštera,
jako jedné z nejvýznamnějších památek Plzeňského kraje, rozšířila návštěvní možnosti regionu a svoji podobou
se řadí mezi přední muzea tohoto zaměření v republice.
Západočeské muzeum úzce spolupracuje se
Západočeskou univerzitou v Plzni na základě  smlouvy
o spolupráci. Významná spolupráce je především v oblasti archeologie, kde je muzeum spoluřešitelem grantu
„Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického
kulturního dědictví“, který je financován z prostředků EU
prostřednictvím „Operačního programu vzdělávání pro
konkurence schopnost“. Paleontologické oddělení se
podílí na řešení projektu „ Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání“ s Pedagogickou fakultou ZČU. Botanické oddělení je spoluřešitelem
projektu  MŠT CZ 07/2010 „ Symbilic selection arenas in
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lichnes“ v rámci Vědecko-technické spolupráce Česko
– Rakousko.  Pracovníci muzea externě přednáší specializované obory na Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Ústavu umění a designu ZČU.  Muzeum v roce 2012
uspořádalo i vědecké a odborné mezinárodní konference. Ve dnech 15.-17. února byla realizována mezinárodní
konference „Pohřební ritus v pravěku“, v září proběhlo
v XXXI pracovní zasedání „Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích“, botanické oddělení organizovalo  ve dnech
29.2.-2.3. 2012 Druhou čs.lichenologickou konferenci
v Lužnici; zoologické oddělení pak realizovalo 3. západočeskou ornitologickou konferenci v Klatovech ve dnech
23.-25.11.2012.  Pracovníci muzea výsledky své odborné
práce publikovali v českých i zahraničních   odborných
časopisech. Muzeum pak vydává časopis Západočeská
archeologie (č.3,4), časopis Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis geologica et paleobiologica,
který vychází v anglickém jazyce, dále recenzovaný
časopis Erica a Sborník Západočeského muzea v Plzni
– Příroda. Odborná a vědecká práce muzea tak naplňuje nejen požadavky na výzkumnou organizaci, ale
i standardy muzejní práce ve smyslu zákona 122/2000
Sb. v platném znění a je tak základem pro aplikované
výstupy formou expozic, výstav a přednáškové činnosti
při nichž jsou vědecké poznatky transformovány do
populární formy pro nejširší veřejnost.   Muzeum vyvíjí
rozsáhlou výstavní činnost především z vlastní tvorby,
případně spolupracuje na výstavách zapůjčených od
jiných muzeí. Mnohé z nich jsou zaměřeny popularizačně a snaží se nenásilnou formou seznámit návštěvníka
se zdánlivě suchopárnými vědními obory. 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 výtvarného řešení. Tímto komplexní přístupem
je zabezpečena minimalizace nákladů na prezentační
činnost.  Mimořádným úkolem, který se podařilo splnit
ve velmi krátkém časovém úseku bylo vybudování historických expozic   pod názvem „Pohledy do minulosti
plzeňského kraje“ od nejstarších dob do poloviny 19. století ve dvou sálech druhého patra hlavní budovy muzea.  
Historické expozice muzea byly zrušeny německou
správou v roce 1943 a již nikdy nebyly obnoveny. Jedná
se o moderně pojaté expozice doplněné interaktivními
informačními systémy. Vlastní práce na realizaci byly
zahájeny v březnu 2012 a dokončeny v listopadu 2012.
Expozice vznikly díky podpoře Plzeňského kraje a byly
spolufinancovány  z Regionálního operačního programu
Jihozápad. Po téměř 70. letech tak mají návštěvníci kraje a města Plzně možnost se seznámit s bohatou historií
regionu. Expozice jsou zaměřeny pro široké spektrum
návštěvníků od školní mládeže až po odborníky. Pro
školy jsou připraveny specializované herní a výukové
programy. Expozice budou slavnostně otevřeny v dubnu 2013. Expoziční plochy muzea budou obohaceny
o téměř 1000 m2 veřejně přístupného prostoru.
V rámci spolupráce středoevropského společného
prostoru se muzeum  podílí na programu  přeshraniční

spolupráce Plzeňský kraj – Horní Falc – Dolní Bavorsko
především udržitelnosti projektu Kultura bez hranic/
Kultur ohne Grenzen, kde zajišťuje účast kulturního
manažéra Plzeňského kraje v Centru Bavaria Bohemia
v hornofalckém Schönsee. V tomto centru každoročně
pořádá i vybrané výstavní projekty. Projekt spolupráce
původně financovaný z Programu přeshraniční spolupráce Cíl3 byl úspěšně naplněn a v roce 2012 byl řídícím
centrem bez připomínek schválen první rok pětiletí udržitelnosti projektu.
Máme-li hovořit o některých dlouholetých nedostatcích je prvním místě nutno zmínit zatím přetrvávající
nedostatek vhodných depozitárních prostor, i když v posledním roce je situace již řešena novým depozitářem
ve Zbirohu, který byl pro muzeum získán Plzeňským
krajem, dosud však není funkční. Ochrany sbírek se však
týká i nedostatek finančních prostředků na plošnou
konzervaci a restaurování, která byla před rokem 1990
soustavně zanedbávána,   stejně jako nedostatek prostředků na zajištění vytvoření vhodných klimatických
podmínek ve stávajících depozitářích, ale i výstavách
a expozicích. Umělá úprava klimatických podmínek je
vysoce energeticky náročná za současných finančních
podmínek nerealizovatelná. Problematické je cílené
koncepční rozšiřování některých sbírek formou výkupů
a nákupů. Jedním z problémů je i klesající návštěvnost
muzea. I přes atraktivní a odborně dobře připravené
výstavy a doplňkové programy návštěvnost v posledních letech výrazně klesla. Je to jev, který je vlastní všem
muzeím  a památkovým objektům v republice. Jedním
z důvodů je i celková krize společnosti, jak finanční tak
kulturní. Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům nelze vynakládat prostředky na intenzivní propagační kampaň.
O konkrétních výsledcích dostatečně vypovídá
následující zpráva v jednotlivých kapitolách. V roce
2013 čeká pracovníky muzea celá řada důležitých a náročných úkolů. Jednak to bude zajistit provoz nových
expozic a současně připravit realizaci další expozice
věnované užitému umění na ploše téměř tisíc čtverečních metrů. Náklady na tuto expozic ponese již samo
muzeum z přidělených provozních prostředků. Práce to
určitě nebude jednoduchá, a to i vzhledem k omezeným
finančním prostředkům zvýšeným nákladům na provoz
v nových expozicích hlavní budovy muzea i Muzea církevního umění.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům
muzea za obětavé splnění všech plánovaných i mimořádných úkolů i všem těm, kteří vytvořili podmínky pro
muzejní práci, především zřizovateli Západočeského
muzea – Plzeňskému kraji, který v rámci svých možností
zajistil finanční pokrytí provozu muzea. Široké veřejnosti pak patří poděkování za to, že návštěvou muzea a jeho
kulturních programů oceňují a podporují naši práci.
PhDr. František Frýda 		
ředitel muzea
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Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie
Z plošných odkryvů proběhl předstihový záchranný
archeologický výzkum při stavbě Městského okruhu
Domažlická - Křimická v Křimicích. Na poměrně malé
ploše 0,23 ha bylo prozkoumáno 576 objektů včetně
tří neolitických hrobů. Osídlení spadá do období neolitu, ale výrazně se na ploše projevilo i osídlení z doby
halštatské.  
Výrazným přírůstkem sbírkového fondu je materiál
získaný během výzkumu před stavbou prodejny firmy
Tesco ve Stodu. Na skryté ploše 0,24 ha bylo odkryto
532 zahloubených objektů. Kromě několika objektů
z pozdní doby bronzové leží těžiště osídlení v období
neolitu – kultura s lineární a vypíchanou keramikou.
Nečekaným objevem byl rozsáhlý neolitický hliník, který zabíral zhruba 1/3 plochy. Odkryty byly také půdorysy
neolitických dlouhých domů a četné zásobní jámy.
V rámci společného projektu OPVK „Partnerství pro
archeologii“ provedla katedra archeologie ZČU výzkum
opevnění na polykulturním hradišti „Pod Homolkou“
v Plzni-Hradišti. Materiál byl předán do ZČM, kde bude
dále zpracováván.
V rámci sbírkotvorné činnosti byly také 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, J. Eignera a dalších).
Část těchto povrchových sběrů byla prováděna na požádání muzea a část z vlastních aktivit spolupracovníků.
Převzaty byly kolekce nálezů z oddělení ZAV ze Vstiše,
Vochova, Kralovic a Přívozce.
Převzaty byly také dva rozsáhlé nálezové soubory ze
záchranných výzkumů na stavbě železničního koridoru
Plzeň-Stříbro v Bdeněvsi od spol. ZIP o.p.s..   
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 1/2012 – Stříbro (okr. Tachov), poloha Petrský
potok, ojedinělý nález bronzů, předalo odd. ZAV.
» RP 2/2012 – Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
poloha V Janovsku, sběr.
» RP 3/2012 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), mezi polohami Ke Stodu a Na Pískách, sběr.
» RP 4/2012 – Předenice (okr. Plzeň-jih), jižně od polohy Za Kickovými, sběr.
» RP 5/2012 – Lišice (okr. Plzeň-jih), poloha Na Předních
lesíkách, sběr.
» RP 6/2012 – Lišice (okr. Plzeň-jih), 150 m SZ od kóty
383,3 m, sběr.
» RP 7/2012 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), poloha Za
Mlýnem a U Stavidla, sběr.
» RP 8/2012 – Třemošná (okr. Plzeň-sever), poloha Na

Skále, sběr.
» RP 9/2012 – Předenice (okr. Plzeň-jih), poloha Na
Zlemankách, sběr.
» RP 10/2012 – Babina (okr. Plzeň-sever), poloha Za
Humny, sběr.
» RP 11/2012 – Ledce (okr. Plzeň-sever), pole mezi ZD
a Žilovským potokem, sběr.
» RP 12/2012 – Ledce (okr. Plzeň-sever), cca 20 m od
ledeckého kostela, sběr.
» RP 13/2012 – Plzeň (okr. Plzeň-město), ZJZ od železniční zastávky Plzeň-Bílá Hora, sběr.
» RP 14/2012 – Vochov (okr. Plzeň-sever), SV okraj
obce, předáno ze ZIP o.p.s.
» RP 15/2012 – Vstiš (okr. Plzeň-jih), Z od obce k Vachtlovu mlýnu, výzkum sondáží, předáno z odd. ZAV.
» RP 16/2012 – Přívozec (okr. Domažlice), pole V od
obce, sběr, předáno z odd. ZAV.
» RP 17/2012 – Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha Za
Tratí, výzkum sondáží, předáno z odd. ZAV.
» RP 18/2012 – Hradiště u Kasejovic (okr. Plzeň-jih),
V od polohy V Krajině, sběr.
» RP 19/2012 – Záhorčičky (okr. Plzeň-jih), poloha
V Oulehli, sběr vlastní.
» RP 20/2012 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), poloha
Za Prostřední jámou, sběr.
» RP 21/2012 – Kralovice (okr. Plzeň-sever), přístavba
městské knihovny, ppč. 5987/1, předáno z odd.ZAV.
» RP 22/2012 – Horní Kamenice (okr. Domažlice), pramenná pánev S od lesíka a J od polohy Na Ovčárně,
sběr vlastní.
» RP 23/2012 – Líně (okr. Plzeň-sever), návrší na JZ
okraji obce, sběr vlastní.
» RP 24/2012 – Záhorčičky (okr. Plzeň-jih), V od návrší
Kozdeří, sběr vlastní.
» RP 25/2012 – Blahousty (okr. Tachov), J od polohy
U Přehrady, S břeh upuštěné nádrže, sběr vlastní.
» RP 26/2012 – Týnec (okr. Klatovy), poloha Na
Stráních, sběr.
» RP 27/2012 – Velhartice (okr. Klatovy), pole ve spodní
části JJZ svahu Šibeničního vrchu, sběr.
» RP 28/2012 – Velká Chmelná (okr. Klatovy), ostrožna
mezi Podmokelským potokem a pravým břehem
Otavy, sběr.
» RP 29/2012 – Snopoušovy (okr. Plzeň-jih), poloha Na
Luhu, ppč. 88/1, sběr vlastní.
» RP 30/2012 – Butov (okr. Tachov), S břeh přehrady,
Z od zatopené obce, výzkum vlastní.
» RP 31/2012 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), poloha Na
Pískách, výzkum vlastní.
» RP 32/2012 – Butov (okr. Tachov), S břeh přehrady,
Z od zatopené obce a zkoumaných objektů, sběr
vlastní.
» RP 33/2012 – Tlučná (okr. Plzeň-sever), pole V od
hřbitova, sběr vlastní.
» RP 34/2012 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), SV od
polohy Na Honech, sběr vlastní.
» RP 35/2012 – Planá u Mariánských Lázní (okr. Tachov),
návrší nad levým břehem Hamerského potoka, sběr.
» RP 36/2012 – Chudenín (okr. Klatovy), nad pravým
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břehem Chodské Úhlavy, sběr.
» RP 37/2012 – Nýrsko (okr. Klatovy), SV svah v nivě
pravého břehu Chodské Úhlavy, sběr.
» RP 38/2012 – Ratiboř u Žlutic (okr. Karlovy Vary),
severní výběžek Dlouhého vrchu s kótou 695 m, sběr
vlastní.
» RP 39/2012 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), pole Z od
obce, mezi silnicí do Úlic a železniční tratí, předáno
ze ZIP o.p.s.
» RP 40/2012 – Žernovník (okr. Plzeň-sever), výšinné
sídliště nad Úterským potokem, sběr.
» RP 41/2012 – Hluboká (okr. Plzeň-sever), poloha
Železný Hamr, sonda vlastní.
» RP 42/2012 – Radobyčice (okr. Plzeň-město), poloha
V Lahošti, sběr, předáno z odd. ZAV.
» RP 43/2012 – Kyšice (okr. Plzeň-sever), poloha
U Starých Kyšic, sběr vlastní.
» RP 44/2012 – Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha Utopený
rybník, sběr vlastní.
» RP 45/2012 – Horní Kamenice (okr. Domažlice), poloha Na Ovčárně, výzkum vlastní.
» RP 46/2012 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), stavba městského okruhu Domažlická-Křimická, výzkum
vlastní.
» RP 47/2012 – Černotín (okr. Plzeň-jih), areál farmy SV
od obce, výzkum vlastní.
» RP 48/2012 – Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), ppč.
946/3, sběr, předáno z odd. ZAV.
» RP 49/2012 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), úpatí
ostrožny nade Mží, kat. č. 519, optimalizace trati,
předáno ze ZIP o.p.s.
» RP 50/2012 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), hrana
terasy, kat.č. 450/1, optimalizace trati, předáno ze
ZIP o.p.s.
» RP 51/2012 – Tasnovice (okr. Domažlice), areál farmy,
výzkum vlastní.
» RP 52/2012 – Litice (okr. Plzeň-město), Z od vrchu
Kotlík (poloha E), sběr vlastní.
» RP 53/2012 – Náklov (okr. Plzeň-sever), poloha
U Farské louky, sběr vlastní.
» RP 54/2012 – Litice (okr. Plzeň-město), J od vrchu
Kotlík (poloha B), sběr vlastní.
» RP 55/2012 – Zálesí u Příchovic (okr. Plzeň-sever),
hrad Skála, výzkum vlastní.
» RP 56/2012 – Chotěšov (okr. Plzeň-jih), poloha
Dobřanská pole, sběr.
» RP 57/2012 – Plzeň-Hradiště (okr. Plzeň-město),
poloha Pod Homolkou, výzkum valu, předáno ze
ZČU.
» RP 58/2012 – Stříbro (okr. Tachov), poloha Nad
Hřbitovem, předáno z odd. ZAV.
» RP 59/2012 – Stod (okr. Plzeň-jih), stavba prodejny
Tesco, vlastní plošný výzkum.
» RP 60/2012 – Beroun (okr. Beroun), poloha Závodí,
předáno z odd. ZAV.
» RP 61/2012 – Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), pole JV od
polohy U Háje, sběr vlastní.
» RP 62/2012 – Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha Za
Tratí, návrší jižně od hliniště cihelny, nález skleněné-

ho náramku.
» RP 63/2012 – Oplot (okr. Plzeň-jih), poloha Půlhlavice,
nález skleněného náramku.
» RP 64/2012 – Oplot (okr. Plzeň-jih), poloha Pod
Strání, sběr.
» RP 65/2012 – Plzeň (okr. Plzeň-město), poloha U sv.
Jiří, sonda pro hlediště přírodního divadla, předáno
z odd. starších dějin.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
v městských jádrech
» Domažlice (okres Domažlice), intravilán města,
stavba vodovodu a kanalizace v rámci stavby „Čistá
Berounka“, dozor, převážně novověké vrstvy nebo
negativní situace, v části ulice Hradská byla nalezena
vrstva s pozdněstředověkou keramikou, v Chodské
ulici nalezeny blíže neurčené zřejmě středověké zdi,
dále hradba městského opevnění a příkop oddělující
hrad od města
» Domažlice (okres Domažlice), Vodní ulice, rekonstrukce vozovky a stavba kanalizace, dozor, převážně
pouze novověké vrstvy, ojediněle pak vyrovnávací
vrstvy s keramikou od 14. století výše.
» Domažlice (okres Domažlice), Spálená ulice a dvory domů čp. 133 – 135, stavba přípojek NN, dozor,
dokumentovány novověké vrstvy s keramikou od 16.
století výše.
» Domažlice (okres Domažlice), Chodská ulice, stavba
optické metropolitní sítě města Domažlic, II. etapa,
dozor, byly převážně sledovány recentní navážky,
kolem hradu vrstva s novověkou keramikou.
» Horažďovice (okres Klatovy), čp. 48, výzkum polozemnice 13. století v pozdně gotickém městském
domě, ojediněle i keramika mladší doby laténské.
» Kaznějov (okres Plzeň-sever), rekonstrukce náměstí,
nález základů domů a středověkého mostu.
» Přeštice (okres Plzeň-jih), rekonstrukce kanalizačního sběrače v rámci akce „Čistá Berounka II“, vrstvy
a kamenné a cihlové konstrukce z 15. -19. století,
keramika, kachle, recentní navážky.
» Rokycany (okres Rokycany), U Střelnice, výzkum
novověkého špitálu, několik zahloubených objektů
z neolitu/neolitu.
» Stříbro (okres Tachov), opevnění města v Plzeňské
ulici, oprava zdi, nalezeny zlomky kachlů barokního
stáří a část pískovcového renesančního ostění okna
s květinovým motivem.
» Stříbro (okres Tachov), čp. 58, přestavba rodinného
domku, na parcele zachycena gotická obvodová zeď
a zaniklé sklepení nejasného stáří, v navážce objeveno nemalé množství zlomků novověké a několik
zlomů středověké keramiky, zvířecí kosti.
» Stříbro (okres Tachov), Masarykovo náměstí, Muzejní
náměstí, v rámci revitalizace hlavního náměstí města prováděn rozsáhlý záchranný výzkum (28 sond),
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podařilo se zachytit zbytky osídlení z paleolitu,
raného středověku (8.-9. století) a vrcholného středověku. Podařilo se také objevit horní dílo starší než
založení města v druhé čtvrtině 13. století, tj. jeden
z nejstarších dokladů dolování na našem území.
» Stříbro (okres Tachov), údolí Petrského potoka, získán depot 4 seker z mladší až pozdní doby bronzové,
dokumentováno místo nálezu.
Ostatní lokality
» Dobřany (okres Plzeň-jih), skrývka trasy pro výkop
přeložky vodovodního řadu pro biotop Kotynka,
sídlištní objekty, keramika štípaná a broušená industrie, mazanice, zvířecí kosti, neolit.
» Hřešihlavy (okres Rokycany), areál zámku, výkopy
pro tepelné čerpadlo v zámeckém parku, dozor,
zčásti negativní, nález novověké keramiky.
» Kostelec (okres Plzeň-sever), zaniklý mohylník, povrchový sběr.
» Líšťany (okres Plzeň-sever), mohylník Hůrka, povrchový průzkum a sběr na rozorané části mohylníku.
» Líšťany (okres Plzeň-sever), pole jižně od obce,
pravěk.
» Lučice (okres Klatovy), poloha Lotrov, identifikace
půdních příznaků zaniklých mohyl.
» Luženice (okres Domažlice), severně od obce, poloha „K Luženicím“, rozšíření dobývacího prostoru,
plošný výzkum, celkem bylo nalezeno 264 objektů,
v některých byly nalezeny uhlíky a ojediněle i zlomky
keramiky doby bronzové, převážná většina objektů
je bez nálezů.
» Nedaničky (okres Klatovy), identifikace půdní příznaků, mohylník.
» Nový Kramolín (okres Domažlice), intravilán obce
a podél železniční trati k okraji Postřekova, stavba kanalizace, dozor, sledovány recentní navážky,
případně starší povrchy komunikací, v centru obce
zachycena vrstva s keramikou z 15. století, na okraji
obce a podél trati situace negativní.
» Radčice (okres Plzeň-město), povrchový nález kamenné broušené industrie, ppč. 946/6, neolit-eneolit.
» Radnice (okres Rokycany), ZTK Chomlenka, úprava
břehu potoka, dozor, převážně negativní, nález 5
kusů dřevěného potrubí z konce 19. století.
» Stod (okres Plzeň-jih), stavba domova mládeže,
nález schránky s písemnostmi.
» Štěnovice (okres Plzeň-jih), povrchový nález štípané industrie a keramiky, ppč. 831/58, zemědělský
pravěk.
» Horní Kozolupy (okres Tachov), východní část intravilánu obce, sběry získána atypická pravěká a časně
středověká keramika.
» Trpísty (okres Tachov), nález depotu 17 železných
srpů, starší doba hradištní (?)
» Třebobuz (okres Plzeň-sever), povrchový sběr,
pravěk.
» Třemošná (okres Plzeň-sever), stavba RD, nedatovaný zahloubený objekt, středověká keramika z kultur-

ní vrstvy.
» Všeruby (okres Plzeň-sever), povrchový průzkum
hradiště Kočičí vrch a jeho zázemí.
» Zvíkovec (okres Rokycany), rekonstrukce silničních
mostků a propustků, dokumentace mostů.

Oddělení starších dějin
Sbírky u fondu Historická archeologie byly rozšiřovány vesměs archeologickými výzkumy a sběry. To se
týká hl. velkého ZAV ve Starém Plzenci (PJ), ať už  v lokalitě „Blochův statek“ nebo při úpravě  terénu u radnice,
dobíhal rovněž starší výzkum „U Zvonu“ v Plzni. Během
roku nastaly  i různé menší archeologické akce, tj. ZAV,
dozory,   sběry aj. v terénu, zejm. v Plzni   (celkem 23
výzkumy) a v okolí (např. Horšovský Týn, Starý Plzenec,
Město Touškov, Rokycany atd. – celkem 32 akcí) podle
aktivity stavebníků. 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).  Okrajově  
(s převahou mimorozpočtových prostředků) a pouze se
vztahem k regionu a naší historii byly doplňovány fondy M,  N a C. 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 81 přírůstkových čísel, což je  714 předmětů. Konkrétně u Numismatiky to bylo 25 přír. čísel (41 předmětů), u Militárií
to bylo 51 čísel (72 předmětů), u Historie pak 4 přír. čísel
(44 předmětů) a konečně v části Historická archeologie
pak 1 přír. číslo (557 ks střepů, kostí, fragmentů aj.).
Vlastním sběrem a  terénním výzkumem bylo získáno  32
přír. čísel (639 předmětů) , převodem od různých organizací a subjektů a dary pak 12 přír. čísel (29 předmětů)
a konečně nákupem pouze 37 přír. čísel (a pouze 46
předmětů) . U nákupů je to cca 45, 7 % přírůstků (podle
čísel) a  pouze 6, 4 % přírůstků podle počtu předmětů.  
Za nákup sbírkových předmětů bylo utraceno celkem  
72 590 Kč, prostředky byly více než ze 2/3 směrovány do
úseku Militária.
Z nejvýznačnějších akvizic můžeme vyjmenovat :
» Zlomky zvonů od sv.Bartoleměje v Plzni (zničené při
rekvizicích během  2.světové války) a sádrové modely tamních zvonů Anna a Marie
» Itálie, řád Italské koruny (komandérský kříž a hvězda) – nákup z aukce Aurea Numismatica v červenci
2012, 15 000 Kč
» ČSR, autorská medaile Princ Bajaja, dar prof. akad.
soch. Milana Knoblocha muzeu v listopadu 2012
» Německo –III.Říše, puškohled Gew ZF 4 pro pušku
Walther G 43 (nákup od soukromníka, 7000 Kč)
» ČSR, odstřelovací puška vz. 54 včetně puškohledu
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(nákup od odborné firmy, 7000 Kč)
Soupis sbírkotvorných akcí archeologického referátu oddělení:
» Plzeň - Litice, oprava zpevněné plochy u MŠ (vedoucí
výzkumu Orna)
» Plzeň, park U Ježíška - I. etapa - cesta na vyhlídku
(v.v. Orna)
» Plzeň, Pražská – U Zvonu, rekonstrukce tramvajové
trati (v. v. Orna)
» Starý Plzenec, Blochův statek, obytný komplex (v. v.
Dudková)
» Starý Plzenec, terénní úpravy plochy u radnice pro
parkování (v. v. Orna)

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 rozsáhlé sbírky diapozitivů V. Bence do
přírůstkové knihy oddělení ND byl v roce 2012 dokončen, bude následovat jeho další zpracování (Demus),
(Tománková).
Z významnějších předmětů pak byl zakoupen např.
elektrický toustovač a cestovní vařič v kapesním provedení z 30. let 20. století a soukromá sbírka pohlednic
Plzeňského kraje z období 20. století.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Během roku byla sledována nabídka soukromých
sběratelů a prodejců užitého umění a pokračovalo
doplňování chybějících sbírkových předmětů v jednotlivých fondech. V roce 2012 byl o nové nákupy doplněn
především fond keramiky a porcelánu (např. autorská
plastika J. Lichtága „Diana“ z 20. let 20. století nebo
produkce keramičky v Horní Bříze ze 30. let 20. století).
V tomto roce pokračovala spolupráce s Ústavem umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni a do fondu
porcelánu byly získány dvě úspěšné absolventské práce. Výjimečnou akvizicí je socha sv. Šebestiána od Mistra
Týneckého Zvěstování z regionální dílny z let 1520 – 1530.
Tato akvizice byla realizována díky mimořádnému příspěvku Plzeňského kraje. Nové akvizice byly zapsány do
evidence I. a II. stupně. V roce 2011 bylo zapsáno celkem
12 nových přírůstkových čísel.

Oddělení národopisné
Sbírkotvorná činnost navazuje na koncepci zakladatele muzea Ladislava Lábka, nicméně široké pojetí se
v současné době zužuje, a to z důvodu převzetí daných
oblastí nově vzniklými institucemi, případně oddělení-

mi ZČM (například vývoj průmyslu, archeologie apod.),
a dále konečným naplněním jednotlivých sbírkových
fondů, u kterých není předpoklad nálezu zásadní vývojové varianty (např. lidový oděv).
Sbírkotvorná činnost se zaměřuje na mapování tzv.
malé historie/každodenního života lidí ve městě a na
venkově.
V oblasti hmotné kultury akvizice zahrnují dokumentaci chybějících vývojových variant předmětů související
s každodenní činností obyvatel Plzně a okolí, potažmo
západních Čech (nábytek, hračky, nářadí atd.).
V oblasti duchovní kultury je výzkum zaměřen na
obnovené nebo vnikající tradice a další jevy ve společnosti (např. profesní obyčeje, masopustní průvody
atd.).
Zvláštní kapitolu představuje dokumentace lokálních řemesel, která navazují na tradiční výrobu a která
nejsou podchycena v jiných sbírkách ZČM. (např. produkce soudobých keramiků apod.)
Akviziční činnost se zaměřuje i na období druhé
poloviny 20. století.
Zajímavým přírůstkem roku 2012 je plakát k prodeji
kávy firmy Kubath a Kincl, konec 19. století.

Oddělení paleontologické
V roce 2012 byly sbírky obohaceny výhradně z vlastních sběrů. Bohužel nebyly realizovány žádné nákupy
sbírek z důvodů nedostatku financí.
Přírůstky v roce 2012:
» 1/12 - Sběry karbonských rostlin a živočichů z lokality Pankrác (Ing. Jan Bureš, František Tichávek)
» 2/12 - Sběry karbonských rostlina z odvalu dolu
v Týnci (František Tichávek)
» 3/12 - Sběry fosílií staršího paleozoika (doc. RNDr. Petr Kraft, Csc.)
» 4/12 - Sběry karbonských rostlin a živočichů z lokality Pankrác u (Ing. Jan Bureš, František Tichávek)
» 5/12 - Sběry karbonských rostlin z lokality Doubrava
(Ing. Jan Bureš, František Tichávek)
» 6/12 - Sběry karbonských rostlin a živočichů z Illinois
Basin, USA (RNDr. Josef Pšenička, PhD.)
» 7/12 - Sběry karbonských rostlin z Doněcké pánve
(Ukrajina) (RNDr. Josef Pšenička, PhD., Ing. Jan
Bureš)
» 8/12 - Sběry karbonských rostlin a živočichů z lokality Puertollano (Španělsko) (RNDr. Josef Pšenička,
PhD.)
» 9/12 - Sběry karbonských rostlin z lokality Orlík
(RNDr. Josef Pšenička, PhD.)

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2012 obohacen především
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový materiál k výzkumným úkolům, materiál z pracovních i soukro-
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mých terénních cest).
Kompletní revize podsbírky BK – nové uspořádání
(položky podle abecedy druhů, nikoli podle lokalit),
redeterminace druhů (S. Pecháčková, R. Bláhová).
Ve spolupráci s CITeM Brno byly upraveny tiskové
sestavy v programu Demus.

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“, další materiál byl získán například z lokalit: NP a CHKO Šumava (2 lokality), CHKO Slavkovský
les (Horňáčkova louka), Přírodní rezervace Lužany apod
(Hradská, Těťál).

Knihovna Západočeského muzea
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen
o 223 svazků. Z toho bylo 40 sv. získáno koupí, 143 sv.
bylo získáno výměnou, 7 sv. získáno z tzv. školské knihovny, 3 sv. převedeny ze studijního fondu a zbytek, tedy 30
sv., získáno darem. Celkový stav sbírkového fondu RL je
tedy ke konci roku 2012 celkem 8.122 svazků. Fond RL je
průběžně zpracováván do počítačové databáze KpwinSQL, celkem je ke konci roku 6.685 záznamů.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 235 svazků.
Podle druhu akvizice bylo 82 svazků získáno koupí, 6
darem a 145 svazků převedeno z tzv. školské knihovny
a 2 převedeny z odd. umprum. Všechny získané svazky
byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 2012
celkem 2.307 sv. V r. 2011 bylo započato se zpracováním
fondu do dtb a za vykázané období (tj. r. 2012) bylo zpracováno celkem 217 jednotek. Celkem je v dtb zpracováno 851 záznamů.
Za rok 2012 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 458 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je
10.201 svazků.

Odborná činnost
Oddělení prehistorie
Vypracované nálezové zprávy
1) Dobřany (okr. Plzeň-jih), stavba přírodního koupacího biotopu východně od psychiatrické léčebny
v Ústavní ulici. Plošný výzkum neolitického sídliště
(A. Novotná).
2) Prášily (okr. Klatovy), poloha „Sklářské údolí“
(Frauental). Sondáž v místě narušení lokality vývratem, kde bylo objeveno sídliště z mladší doby laténské (M. Metlička).
3) Dobřany (okr. Plzeň-jih), výstavba tenisové haly.
Objekty pozdní doby bronzové zachycené při skrývce (A. Zelenka).  
4) Rokycany (okr. Rokycany), Malé náměstí.
Antropologická zpráva kosterních pozůstatků z výzkumu v roce 1995. Kosterní pozůstatky ze 17 hrobových jam zachycených výzkumem (L. Šmolíková).
5) Nezabylice (okr. Chomutov). Antropologická zpráva
žárových kosterních pozůstatků z 18 hrobů doby
římské (L. Šmolíková).
6) Plzeň-Křimice,
stavba
městského
okruhu
Domažlická-Křimická. Antropologická analýza kosterních pozůstatků tří nedospělých jedinců z období
neolitu, hroby 303, 498 a 574 (L. Šmolíková).
Přehled dozorovaných akcí s negativním výsledkem
Na všech níže uvedených stavebních akcích byl v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly na ně
vypracovány zprávy o provedení a výsledcích dozoru:
1) Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), přípojka elektřiny
SEG.
2) Meclov (okr. Domažlice), plynová přípojka k bioplynové stanice.
3) Všeruby (okr. Plzeň-sever), pokládka el. kabelů
a přípojky.
4) Velký Malahov (okr. Domažlice), výstavba haly.
5) Staňkov (okr. Domažlice), výstavba haly bioplynové
stanice.
6) Malesice (okr. Plzeň-město), revitalizaci koryta
Chotíkovského potoka.
7) Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pokládka plynového potrubí.
8) Dobříč (okr. Plzeň-sever), pokládka el. kabelů
a přípojky.
9) Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), pokládka el. kabelů
a přípojky.  
10) Poběžovice (okr. Domažlice), pokládka el. kabelů
a přípojky.
11) Chlumčany (okr. Plzeň-jih), pokládka el. kabelů a rekonstrukce komunikace.
12) Kanice (okr. Domažlice), stavba polní cesty.
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13) Hájek u Všerub (okr. Domažlice), stavba polní cesty.
14) Plzeň-Karlov (okr. Plzeň-město), pokládka el.
kabelů.
15) Rokycany (okr. Rokycany), ulice Dělostřelců, pokládka kabelů elektrického vedení.
16) Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), stavba hospodářského stavení na ppč. 135/18.
17) Chotěšov (okr. Plzeň-jih), Jiráskova ulice, profily
výkopů pro elektrické vedení.
18) Heřmanova Huť (okr. Plzeň-sever), pokládka elektrického vedení v ulici K Samotě.

10)

11)

Ostatní
1) Bylo dokončeno přestěhování celých nádoby z podzemního depozitáře v Částkově ulici. Přestěhována
byla také sbírka kopií a forem na kopie do příručního depozitáře ve Zborovské ulici (M. Metlička,
P. Peterková, J. Metličková, J. Tycová).
2) Proběhl
záchranný
archeologický
výzkum
orbou narušených hrobů v poloze „Na Ovčárně“
u Horní Kamenice, kde bylo odkryto a prozkoumáno 31 žárových hrobů z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské (M. Metlička,
J. Metličková, A. Novotná, A. Zelenka, L.
Šmolíková).                                                                
3) U Přehýšova, okr. Plzeň-sever proběhl na poli v poloze „Na Pískách“ záchranný výzkum orbou narušených dvou žárových hrobů z mladší doby bronzové.
Na stejném poli bylo pomocí GPS zaměřeno přes 50
sídlištních objektů narušených orbou. Z tmavých
výplní objektů byly vybrány nálezy, které byly samostatně evidovány. Prokázalo se osídlení v mladší
a pozdní době bronzové, době halštatské a v raném
středověku (M. Metlička, A. Novotná, L. Šmolíková).
4) Realizován byl průzkum a zaměření části kamenného valu opevňujícího temeno kopce Lípa u Podmokel (M. Metlička, A. Zelenka).
5) Byl rozpracován archeologický materiál 13. století
z povrchového sběru P. Kočára v Kokořově, okr.
Plzeň-jih z čp. 2 (A. Zelenka).
6) Byl umyt a popsán materiál ze záchranného výzkumu z Plzně-Křimic na stavbě západního okruhu.
Bylo provedeno roztřídění nálezů a stanovena jejich
předběžná datace (A. Novotná).
7) Proběhl záchranný výzkum objektů odkrytých po
upuštění Hracholuské přehrady, kde byly prozkoumány 3 sídlištní jámy z doby halštatské (M. Metlička,
L. Šmolíková, A. Novotná, A. Zlenka).
8) Proběl záchranný archeologický výzkum před stavbou rodinného domu ve Vrchlického ulici 149/1 ve
Starém Plzenci, kde bylo prozkoumáno několik na
keramiku bohatých sídlištních jam. V druhé polovině roku pak byl soubor zpracováván v souvislosti
se studiem keramických tříd 13. století na jižním
Plzeňsku. Vypracována byla předběžná zpráva pro
NPÚ (A. Zelenka).
9) V létě proběhl záchranný výzkum sídlištních objektů v areálu farmy v Tasnovicích, okr. Domažlice při

12)

13)

14)

15)

16)

17)

stavbě stáje dojnic. Prozkoumáno bylo 61 sídlištních
objektů v naprosté převaze kůlových a sloupových
jamek (M. Metlička, A. Zelenka, J. Metličková, A.
Novotná, L. Šmolíková).
Pro nálezovou zprávu byly nakresleny soubory nálezů z plošného výzkumu na stavbě haly MD Elmont
v Chotěšově z roku 2000. Nakresleno bylo 300 kreseb artefaktů (J. Randová).
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.
Vypreparovány a rozebrány byly hroby 214 a 260,
které byli připraveny na konferenci o pohřebním ritu
pro účely prezentace 3D skenování archeologických
artefaktů a nálezových situací. Laboratorně byly
zpracovány 4 nálezové celky. Výplně nádob i hrobových jam byly rozplaveny a byl vytříděn antropologický materiál (M. Metlička, P. Peterková).
Pro různé publikační účely byly nakresleny archeologické nálezy z následujících lokalit: Prášily-Sklářské
údolí, okr. KT, Butov-Hracholuská přehrada, okr.
TC, Stod-U Lomu, okr. PJ (římská chata), Sýkořice,
okr. RA, Plzeň-Křimice, Tlumená ulice, okr. PM,
Dobřany, okr. PJ, stavba koupacího biotopu a PlzeňRadobyčice, okr. PM z poloh „V Kališti“ a „V Janovsku“ (M. Mašková, P. Peterková).
Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna hlášení o nálezech a archeologických akcích za rok 2011
(42 položek), která byla odeslána na Archeologický
ústav v Praze. Databáze je podkladem pro Výzkumy
v Čechách 2012 (M. Metlička, L. Šmolíková).  
V průběhu roku probíhala příprava dalších čísel
sborníku „Archeologie západních Čech“ (AZČ 3 a 4).
Byla svolána redakční rada, probíhala recenzní
řízení, byly dopracovávány připomínky, přeložena resumé a doplněna klíčová slova a abstrakty.
Proběhla sazba obou čísel časopisu (M. Metlička, T.
Bernhardt).
V rámci připravovaného zpracování neolitického
osídlení v jihozápadních Čechách byly nakresleny
soubory keramiky ze sběrů z Plzně-Radobyčic, okr.
PM „V Lahošti“; Vsi Touškova, okr. PJ, pole „U Háje“;
Plzně-Radobyčic, okr. PM poloha „V Jankovsku“;
Merklína, okr. PJ, pole severně od hřbitova;
Černotína, okr. PJ a Malesic, okr. PM, polohy
„U Drátovny“ a „U Kyjovského lesa“ (M. Mašková, M.
Metlička).
Pro zpracování materiální náplně chamské kultury
byly nakresleny soubory nálezů z několika dalších
lokalit: Bzí, okr. PJ, „Velká skála“ výzkum F. X. Franc
1882; Žernovník, okr. PS, ostrožna nad Úterským
potokem; Plasy, okr. PS, poloha Hrádek a Hluboká
u Rabštejna, okr, PS (M. Mašková, M. Metlička).
Provedeno bylo geodetické zaměření mohylníku
v Ježovech, okr. KT v poloze „Pod Kněžhorou“
a uměle navršeného objektu (domnělé mohyly)
v Petrovicích, okr. KT v poloze „Chlum“. Ze zaměření byly sestaveny a nakresleny plány, které byly
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následně digitalizovány (L. Šmolíková, M. Metlička).
18) Umyt a vytříděn byl keramický materiál z výzkumu
ZČU na pravěkém hradišti v Plzni-Hradišti „Pod
Homolkou“ (P. Peterková).
19) Roztříděn a seřazen byl materiál ze dvou výzkumů
při stavbě optimalizace železničního koridoru PlzeňStříbro u Bdeněvsi, který byl převzat od společnosti
ZIP o.p.s. (J. Metličková).
20) Vypracována a odevzdána byla nálezová zpráva
ze sondáže na laténském sídlišti v Prášilech, okr.
Klatovy v poloze Sklářské údolí (Frauental) z roku
2011 (M. Metlička).
21) Dokončena a odevzdána byla nálezová zpráva z výzkumu neolitického sídliště v Dobřanech, okr. Plzeňjih při stavbě přírodního koupaliště v roce 2009 (A.
Novotná).
22) Napsána byla zpráva o záchranném výzkumu
v Dobřanech při stavbě tenisové haly v roce 2011 (A.
Zelenka).
23) Vypracována byla antropologická zpráva z analýzy kosterních pozůstatků z výzkumu na Malém
náměstí v Rokycanech z výzkumu v roce 1995 (L.
Šmolíková).  
24) Napsána byla antropologická zpráva pro tři neolitické hroby odkryté během výzkumu sídelního areálu
u Křimic při stavbě západního okruhu DomažlickáKřimická v roce 2012 (L. Šmolíková).
25) Byl dokončen terénní výzkum porušených situací ve
svahu pod hradním palácem hradu Skála u Přeštic.
V průběhu roku proběhlo laboratorní zpracování
nálezového souboru a jeho kresebná dokumentace.
(A. Zelenka, T. Mařík).
26) Bylo popsáno 71 beden s nově zaevidovanými nálezy a sepsány podklady pro nové lokační seznamy
(M. Mašková).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
» Benešovice (okres Tachov), výstavba elektropřípojky
pro základnovou stanici T-Mobile, dozor, negativní
situace.
» Borek u Rokycan (okres Rokycany), rekonstrukce NTL
plynovodu, ulice K Huti, dozor, negativní situace.
» Bušovice (Plzeň – sever), ppč. 413/2, výkop pro kabel
NN, dozor, negativní situace.
» Dobřany (okres Plzeň-jih), Chlumčanská ulice, výkop
pro inženýrské sítě, OZ Trading – Stavební s.r.o.,
dozor, negativní situace.
» Dobřany (okres Plzeň-jih), ulice Stromořadí, rekonstrukce plynovodu, dozor, recentní navážky.
» Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného
domu na ppč. 133/9, dozor, negativní situace.
» Domažlice (okres Domažlice), Kozinova ulice, bývalá
kuchyně starých kasáren, revitalizace objektu, dozor,
negativní situace.

» Domažlice (okres Domažlice), Žižkova ulice, stavba
kanalizace, dozor, negativní situace nebo jen novověké vrstvy.
» Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru, u brány,
havárie (propadnutí šachty kabelovou), dozor, negativní situace.
» Domažlice (okres Domažlice), Baldovská ulice,
rekonstrukce komunikace, dozor, novověké vrstvy.
» Domažlice (okres Domažlice), Fastrova ulice, rekonstrukce komunikace, dozor, recentní vrstvy.
» Domažlice (okres Domažlice), ulice JUDr. A. Žlábka,
rekonstrukce komunikace, dozor, recentní vrstvy.
» Domažlice (okres Domažlice), Masarykova ulice, parcela číslo 1363/1, stavba skladovací a prodejní haly,
dozor, negativní situace.
» Domažlice (okres Domažlice), Žižkova ulice, rekonstrukce komunikace, dozor, recentní navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), křižovatka ulic
Havlíčkova – Jiráskova – Hruškova – Chodská, stavba
kruhové křižovatky, dozor, recentní navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), Vrbova ulice, rekonstrukce komunikace, dozor, recentní navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), ulice Na Milotově,
rekonstrukce komunikace, dozor, recentní navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), areál Agropodniku,
rozšiřování čerpací stanice, dozor, negativní situace.
» Domažlice (okres Domažlice), Spálená ulici, pokládka kabelů NN, dozor, recentní navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), Břetislavova ulici, stavba vodovodní přípojky podél čp. 84, dozor, recentní
navážky.
» Domažlice (okres Domažlice), ulice 17. listopadu,
stavba parkovacích ploch a dešťové kanalizace,
dozor, negativní situace.
» Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru čp.
131, stavba kanalizační přípojky, dozor, negativní
situace.
» Domažlice (okres Domažlice), ulice Prokopa
Velikého, pokládka optického kabelu, dozor, negativní situace.
» Dýšina (okres Plzeň-město), vymístění VTL RS Chrást,
dozor, negativní situace.
» Heřmanova Huť (okres Plzeň-sever), rekonstrukce NTL plynovodu, ulice Sídliště, dozor, negativní
situace.
» Chouzovy (okres Plzeň-jih), stavba poldru, sběrem
získány zlomky středověké a novověké keramiky.
» Kamenný Újezd u Nýřan (okres Plzeň-sever), stavba
rodinného domu na ppč. 287/15, dozor, negativní
situace.
» Kanice (okres Domažlice), výkop pro základy rodinného domu, dozor, negativní situace.
» Kdyně (okres Domažlice), Nádražní ulice, parcela
číslo 1517/1, pokládka kabelů NN, dozor, negativní
situace.
» Kdyně (okres Domažlice), Hájovna, parcela číslo 323/15, pokládka kabelů NN, dozor, negativní
situace.
» Klenčí pod Čechovem (okres Domažlice), při okraji
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bývalých kasáren, na parcele číslo 715/16 a okolních,
stavba sběrného dvora odpadů, dozor, negativní
situace.
Kožlany (okres Plzeň-sever), ppč. 3623/87, stavba
RD, negativní.
Křelovice (okres Plzeň-sever), výměna měřících bodů
vysokotlakého plynovodu, negativní.
Krašovice (okres Plzeň-sever), stavba autobusové
zastávky, negativní.
Liblín (okres Rokycany), areál bývalého statku, výkopy pro inženýrské sítě, dohled, recentní navážky.
Líšťany (okres Plzeň-sever), výměna měřících bodů
vysokotlakého plynovodu, negativní.
Lochousice (okres Plzeň-sever), výkop studny, st.
p. č. 2/2, dozor, negativní situace.
Luženice (okres Domažlice), parcela číslo 191/12 na
jižním okraji obce, stavba rodinného domu, dozor,
negativní situace.
Luženice (okres Domažlice), parcela číslo 403/2 v severní části obce, pokládka kabelů NN, dozor, negativní situace.
Luženičky (okres Domažlice), parcela číslo 91/19 na
východním okraji obce, pokládka kabelů NN, dozor,
negativní situace.
Mačice (okres Klatovy), novostavba objektu opravárenské dílny, dozor, negativní situace.
Město Touškov (okres Plzeň-sever), výměna měřících
bodů vysokotlakého plynovodu, negativní.
Město Touškov (okres Plzeň-sever), rekonstrukce
chodníků, negativní.
Mokrouše (okres Plzeň-město), výstavba přípojky
kNN, ppč. 898 a 441/7, dozor, negativní situace.
Mrákov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
kanalizace, dozor, recentní navážky.
Myslinka (okres Plzeň-sever), stavba výrobní haly
Elkamet, negativní.
Nový Kramolín (okres Domažlice), Valtířov, výkop
pro stanice T-Mobil, dozor, negativní situace
Nýřany (okres Plzeň-sever), Písečná ulice, plynovod,
recentní navážky.
Pec (okres Domažlice), severní okraj obce, oprava
náhonu, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, Daikin GO
Extension, přístavba haly, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, Driessen,
stavba haly, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, Folmavská,
Palamont VN, TS, výkop pro inženýrské sítě pro prodejní halu, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská ulice, Techmania
Science Centre, stavba budovy pro výstavní účely
v areálu bývalých Škodových závodů, dohled, recentní navážky.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, přístavba
knihovny ZČU, negativní.
Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, stavba areálu NTIS ZČU, negativní.
Plzeň (okres Plzeň-město), Bílá Hora, ulice Nad štolou, stavba RD, negativní.

» Plzeň (okres Plzeň-město), Cvokařská ulice, stavba
autoservisu Omega, negativní.
» Plzeň (okres Plzeň-město), Jubilejní ulice, obnova
kanalizace, dozor, recentní navážky.
» Plzeň (okres Plzeň-město), Vejprnická ulice, Stadion
Skvrňany - etapa II., stavba divácké tribuny, dozor,
recentní navážky.
» Plzeň – Božkov (okres Plzeň-město), rekonstrukce
kanalizačního sběrače v rámci akce Čistá Berounka
II, skrývka podél břeku říčního toku, dozor, negativní
situace.
» Plzeň – Litice (okres Plzeň-město), obytná zóna
Dubová Hora, výkop pro technickou vybavenost
a základy rodinného domu, dozor, negativní situace.
» Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň-město), rekonstrukce kanalizačního sběrače v rámci akce „Čistá
Berounka II“, dozor, recentní navážky.
» Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), obytná zóna - 1.
fáze stavby, výstavba rodinných a bytových domů
v místě bývalého lesa, dozor, negativní situace.
» Poběžovice (okres Domažlice), u čp. 47, stavba
„BH2C_P_DOPOB_OK“ (pokládka nového optického
kabelu), dozor, recentní navážky.
» Přeštice (okres Plzeň-jih), rekonstrukce NTL plynovodu, ulice Příkrá a U Trati, dozor, negativní situace.
» Rabí (okres Klatovy), ppč. 123/6, výkop pro silážní
žlab, dozor, recentní navážky.
» Radimovice (okres Plzeň-sever), rekonstrukce polní
cesty, negativní.
» Rokycany (okres Rokycany), U střelnice, stavba
okružní křižovatky, odkryty základy barokního
špitálu a několik zahloubených objektů z období
neolitu/eneolitu.
» Rokycany (okres Rokycany), křižovatka ulic B.
Němcové a Zeyerovy, rekonstrukce silnice, dozor,
recentní navážky.
» Rokycany (okres Rokycany), ulice Dělostřelců,  Asset
– Rent Store House, výstavba nájemní skladové haly,
dohled, recentní navážky.
» Rokycany (okres Rokycany), ulice Čechova, rekonstrukce, dozor, recentní navážky.
» Rokycany (okres Rokycany), Plzeňské předměstí, TMobil, výkop pro základovou stanici a elektropřípojky, dozor, negativní situace.
» Rokycany (okres Rokycany), Kamenný Újezd, budování kanalizace a přípojek, dozor, negativní situace.
» Rokycany (okres Rokycany), výměna NTL plynovodu,
Roháčova a Plzeňská ulice, dozor, negativní situace.
» Rybnice (okres Plzeň-sever), rekonstrukce silničního
propustku, negativní.
» Staňkov (okres Domažlice), ulice Na Tržišti, stavba
plynovodu, dozor, recentní navážky.
» Stříbro (okres Tachov), výstavba vodovodního potrubí v prostoru městského hřbitova, dozor, negativní
situace.
» Úboč (okres Domažlice), výkop pro základy rodinného domu, dozor, negativní situace
» Velký Bor (okres Klatovy), výstavby objektu odchovny dojnic a jalovic, dozor, negativní situace.

Výroční zpráva 2012 | 11
» Vochov (okres Plzeň-sever),   dům čp. 43 – stavba
rodinného domu, novověké a recentní vrstvy
» Vranov (okres Domažlice), parcela číslo 291/9 v centru vsi, stavba malé vodní nádrže, dozor, negativní
situace.
» Vstiš (okres Plzeň-jih), kanalizace, negativní.
» Zruč-Senec (okres Plzeň-sever), rekonstrukce komunikací, negativní.
Záchranné výzkumy a dozory
v extravilánech, větší liniové stavby
» Tranzitní plynovod GAZELA. Průzkum proveden
v těchto lokalitách:
» Hůrky (okres Plzeň-sever), ojedinělé zlomky
keramiky.
» Hvožďany (okres Plzeň-sever), negativní zjištění.
» Krukanice (okres Plzeň-sever), pravděpodobně
intencionálné opracované kusy křemene.
» Lomnička, o. TC – sběr, zlomky středověké
keramiky.
» Málkovice (okres Plzeň-sever), zlomky pravěké a vrcholně středověké až novověké keramiky.
» Mladotice  (okres Plzeň-sever), dokumentace rybniční hráze zaniklého rybníka.
» Ondřejov  (okres Plzeň-sever), negativní zjištění.
» Otročín, o. PS – sběr na ploše zjištěného pravěkého
sídliště.
» Pastuchovice  (okres Plzeň-sever), negativní zjištění.
» Potvorov   (okres Plzeň-sever), sběr středověké
keramiky.
» Úněšov (okres Plzeň-sever), ojedinělé zlomky středověké keramiky.
» Velké Dvorce, o. TC – průzkum a dokumentace
zahloubeného objektu, vzorkování kulturní vrstvy.
» Zahrádka, o. PS – předstihový povrchový průzkum
v místech možného mohylníku rozpoznaného na
leteckých fotografiích, sběrem získány pouze zlomky
středověké a novověké keramiky.
» Žihle (okres Plzeň-sever), sběr středověké keramiky.
» Ostatní:
» Silniční obchvat Rokycany – Hrádek (okres Rokycany)
– získána početná kolekce zlomků keramiky z období
pozdního středověku a novověku.
» Silniční obchvat Nepomuk – Přeštice (okres Plzeňjih. Na okraji obce Kokořov byla zachycena kulturní
vrstva obsahující zlomky pravěké keramiky.
» Černice (okres Plzeň-město), výkopy pro stožáry el.
vedení, ppč. 1819/1, dozor, negativní situace.
» Hradiště nad Berounkou (okres Rokycany), výstavba
elektropřípojky a základnové stanice ROKAM, dozor,
negativní situace.
» Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování dobývacího prostoru DP Kaznějov I – 2. etapa vynětí z PUPFL,
ppč. 1259/30 a 1304/1, dozor, negativní situace.
» Kdyně (okres Domažlice), ulice Markova, Družstevní,
Na Tržišti, stavba plynovodu, dozor, recentní
navážky.
» Kout na Šumavě (okres Domažlice), jihovýchodně

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

od obce, rekonstrukce mostu ev. č. 22-009, dozor,
negativní situace.
Křimice (okres Plzeň-město), oprava VTL plynovodu,
ppč. 887, dozor, negativní situace.
Losiná (okres Plzeň-město), výkop pro stožár el.
vedení, ppč. 929/1, dozor, negativní situace.
Milavče (okres Domažlice), severozápadně od středu
obce a severně od místního hřbitova, dostavba ekofarmy, dozor, negativní situace.
Přeštice (okres Plzeň – jih), Intenzifikace ČOV, Čistá
Berounka – etapa II, dozor, negativní situace
Staňkov (okres Domažlice), parcela číslo 976/15 jihozápadně od města, stavba tůně a oplocení, dozor,
negativní situace.
Trnová (okres Plzeň-sever), rozšiřování dobývacího prostoru DP Trnová II – 5. etapa z PUPFL,   ppč.
678/87, dozor, negativní situace.
Všeruby (okres Domažlice), parcela číslo 1402 na
severovýchodním okraji městyse, stavba polních
cest, dozor, negativní situace.
Zahořany (okres Domažlice), intravilán obce a jižně
od obce k poloze „V Dubí“, stavba vodovodu, dozor,
negativní situace, v centru obce novověké vrstvy.
Zbiroh (okres Rokycany), výměna VTL plynovodu
Zbiroh – 2. etapa, dozor, negativní situace.
Zbůch (okres Plzeň-sever), výstavba skupinového
vodovodu Plzeň-Nýřany-Zbůch, dozor, negativní
situace.  
Orientační průzkum a fotodokumentace mohylových pohřebišť:
Okres Plzeň-sever: Líšťany, Chotiná, Kostelec,
Čemíny, Plešnice, Dýšiná „Nová Huť“, Malesice
„Kyjovský les“
Okres Plzeň-město: Červený Hrádek „Černá Myť“,
Plzeň Újezd „Kostelík“
Okres Tachov: Kšice „Čertův kámen“, Kšice „Branka“,
Kšice „Stelka“

Záchranné výzkumy v areálech
feudálních sídel a sakrálních staveb
» Luženice (okres Domažlice), střed návsi, odvodnění
kaple sv. Anny, dozor, recentní navážky.
» Krasíkov (okres Tachov), hrad Švamberk, rekonstrukce podlahy v kapli sv. Maří Magdaleny, v lodi a kryptě
bylo vyhloubeno několik sond, které zachytily zbytky
vrstev a násypů na povrchu podloží a zdiva objektů
starších než kaple. V lodi se podařilo objevit stopy
osídlení z neolitu, mladší a pozdní doby bronzové,
mladší a pozdní doby halštatské, časného (8.-9.
století) a vrcholného středověku. V kryptě bylo objeveno zdivo závěru starší kaple a vrstvy s pravěkou
a vrcholně středověkou keramikou.  
» Krasíkov (okres Tachov), hrad Švamberk, stavba
vyhlídky podél palácové zdi a na věži hradu, odhaleno zdivo paláce s druhotně použitým kamenicky
opracovaným článkem, destrukční vrstva s velkým
množstvím maltoviny, zvířecí kosti.
» Prášily (okres Klatovy) – Archeologický výzkum zanik-
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lého kostela sv. Prokopa – částečný odkryv presbyteria, zjišťovací sondáž v místech věže, sakristie a lodě;
geodetické zaměření odkrytých zdiv
Letecká prospekce a fotodokumentace
» Severní Plzeňsko, jižní Plzeňsko, Klatovsko,
Tachovsko (M. Čechura)
» Domažlicko a Tachovsko – letecká dokumentace kulturní krajiny ve spolupráci s firmou Surmet s.r.o.
Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení:
» 1/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Bílá Hora, ulice
Nad Štolou, ppč. 2845/12, hlášení (Čechura)
» 2/2012 Líšťany (okres Plzeň-sever), mohylník
„Hůrka“, hlášení (Čechura)
» 3/2012 Kostelec (okres Plzeň-sever), mohylník, hlášení (Čechura)
» 4/2012 Chotiná (okres Plzeň-sever), mohylník, hlášení (Čechura)
» 5/2012 Domažlice (okres Domažlice), Husova ulice,
vodovod, výzkum 2009, nálezová zpráva (Hereit)
» 6/2012 Domažlice (okres Domažlice), změna stavby
bývalé kuchyně starých kasáren, zpráva o dozoru
(Hereit)
» 7/2012 Brnířov (okres Domažlice), výstavba kanalizace, výzkum 2010-2011, nálezová zpráva (Hereit)
» 8/2012 Domažlice (okres Domažlice), Msgre. B.
Staška, výsadba nové aleje, výzkum 2010, nálezová
zpráva (Hereit)
» 9/2012 Domažlice (okres Domažlice), Hradská ulice,
čp. 95, výzkum 2010, nálezová zpráva (Hereit)
» 10/2012 Postřekov (okres Domažlice), kanalizace,
výzkum 2010, nálezová zpráva (Hereit)
» 11/2012 Domažlice (okres Domažlice), Klímova a Žižkova ulice, kanalizace, výzkum 2011, nálezová zpráva
(Hereit)
» 13/2012 Nedaničky (okres Klatovy), severovýchodně
od vrchu Hůrka, půdní příznaky, mohylník, hlášení
(Čechura)
» 14/2012 Lučice (okres Klatovy), půdní příznaky,
mohylník, hlášení (Čechura)
» 15/2012 Kdyně (okres Domažlice), Nádražní ulice,
ppč. 1571/1, kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
» 16/2012 Kdyně (okres Domažlice), Hájovna, ppč.
323/15, kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
» 17/2012 Domažlice (okres Domažlice), Žižkova ulice,
kanalizace, zpráva o dozoru za rok 2012 (Hereit)
» 18/2012 Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru,
u brány, havárie, zpráva o dozoru (Hereit)
» 21/2012 Vranov (okres Domažlice), výstavba malé
vodní nádrže, zpráva o dozoru (Hereit)
» 22/2012 Staňkov (okres Domažlice), výstavba oplocení a tůně, zpráva o dozoru (Hereit)
» 23/2012 Kanice (okres Domažlice), stavba rodinného
domu, hlášení (Sochorová)

» 24/2012 Úboč (okres Domažlice), stavba rodinného
domu, hlášení (Sochorová)
» 25/2012 Rábí (okres Klatovy), stavba rodinného
domu, hlášení (Sochorová)
» 262012 Rokycany (okres Rokycany), Plzeňské předměstí, hlášení (Sochorová)
» 27/2012 Nový Kramolín (okres Domažlice), Valtířov,
vysílač, hlášení (Sochorová)
» 28/2012 Dobřany (okres Plzeň-jih), Chlumčanská ulice, hlášení (Sochorová)
» 29/2012 Plzeň (okres Domažlice), Borská pole, přístavba fy Daikin, hlášení (Sochorová)
» 30/2012 Kožlany (okres Plzeň-sever), ppč. 3623/87,
hlášení (Čechura)
» 31/2012 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice),
výstavba sběrného dvora, zpráva o dozoru (Hereit)
» 32/2012 Domažlice (okres Domažlice), Baldovská ulice, rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru (Hereit)
» 33/2012 Luženice (okres Domažlice), stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)
» 35/2012 Přeštice (okres Plzeň-jih), ulice Příkrá
a U Trati, rekonstrukce NTL plynovodu, investorská
zpráva (Smetana)
» 36/2012 Domažlice (okres Domažlice), stavba Čistá
Berounka, stavba kanalizace a vodovodu, závěrečná
investorská zpráva (Hereit)
» 37/2012 Luženice (okres Domažlice), ppč. 403/2,
kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
» 38/2012 Radčice u Plzně (okres Plzeň-město), povrchový sběr, hlášení (Smetana)
» 39/2012 Stříbro (okres Tachov), ppč. 1814/1 (městský hřbitov), výstavba vodovodu, investorská zpráva
(Matějková – Smetana)
» 40/2012 Heřmanova Huť (okres Plzeň-sever), ulice
Sídliště, rekonstrukce NTL plynovodu, investorská
zpráva (Smetana)
» 41/2012 Zahořany (okres Domažlice), stavba vodovodu, investorská zpráva (Hereit)
» 42/2012 Dobřany (okres Plzeň-jih), pokládka kabelu,
hlášení (Sochorová)
» 43/2012 Stříbro (okres Tachov), náměstí, čp. 58,
investorská zpráva (Matějková)
» 44/2012 Krasíkov (okres Tachov), Švamberk, rozhledna, investorská zpráva (Matějková)
» 45/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Techmania,
sanace cesty, hlášení (Sochorová)
» 46/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Daikin, stavba
haly, hlášení (Sochorová)
» 47/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Driessen, stavba
haly, hlášení (Sochorová)
» 48/2012 Hradiště n/Ber. (okres Rokycany), základová
stanice ROKAM a elektropřípojka, investorská zpráva
(Smetana)
» 50/2012 Domažlice (okres Domažlice), Fastrova ulice, rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru (Hereit)              
» 51/2012 Domažlice (okres Domažlice), ulice JUDr. A.
Žlábka, rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru
(Hereit)
» 52/2012 Luženice (okres Domažlice), odvodnění kap-
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le sv. Anny, zpráva o dozoru (Hereit)
» 53/2012 Domažlice (okres Domažlice), ppč. 1363/1,
stavba haly, investorská zpráva (Hereit)
» 54/2012 Kamenný Újezd (okres Plzeň-sever), ppč.
287/15, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru
(Smetana)
» 56/2012 Rokycany (okres Rokycany), křižovatka ulic
Zeyerova a B. Němcové, hlášení (Sochorová)
» 57/2012 Rokycany (okres Rokycany), ulice
Dělostřelců, hlášení (Sochorová)
» 58/2012 Rokycany (okres Rokycany), Kamenný
Újezd, hlášení (Sochorová)
» 59/2012 Kout na Šumavě (okres Domažlice), rekonstrukce mostu ev.č. 22-009, investorská zpráva
(Hereit)              
» 60/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), stavba Čistá
Berounka, stavba kanalizace, předběžná zpráva
(Sochorová)
» 61/2012 Zbiroh (okres Rokycany), výměna VTL
plynovodu Zbiroh – 2. etapa, investorská zpráva
(Smetana)
» 62/2012 Domažlice (okres Domažlice), Žižkova ulice,
rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru (Hereit)
» 63/2012 Luženičky (okres Domažlice), ppč. 91/19, 17
RD – kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
» 64/2012   Domažlice (okres Domažlice), Vodní ulice,
rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru (Hereit)
» 66/2012 Kamenný Újezd (okres Rokycany), kanalizace, hlášení (Sochorová)
» 67/2012 Dobřany (okres Plzeň-jih), ulice Stromořadí,
plynovod, hlášení (Sochorová)
» 68/2012 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce křižovatky ulic Havlíčkova, Chodská a d., zpráva
o dozoru (Hereit)
» 69/2012 Staňkov (okres Domažlice), ulice Na Tržišti,
rekonstrukce plynovodu, investorská zpráva (Hereit)
» 70/2012   Zruč-Senec (okres Plzeň-sever), archeologický výzkum, investorská zpráva (Břicháček)
» 71/2012 Domažlice (okres Domažlice), Vrbova ulice,
rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru (Hereit)
» 72/2012 Domažlice (okres Domažlice), ulice Na
Milotově, rekonstrukce vozovky, zpráva o dozoru
(Hereit)
» 73/2012 Luženice (okres Domažlice), lom na hlínu,
investorská zpráva (Hereit)
» 74/2012 Lochousice (okres Plzeň-sever), stpč. 10,
studna, zpráva o dozoru (Smetana)
» 75/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Valcha, obytná
zóna, zpráva o dozoru (Sochorová)
» 76/2012 Lhotka u Terešova (okres Rokycany), vyjádření (Břicháček)
» 77/2012 Stříbro (okres Tachov), městské hradby,
investorská zpráva (Matějková)
» 78/2012 Černice (okres Plzeň-město), stožáry NN,
zpráva o dozoru (Smetana)
» 79/2012 Rokycany (okres Rokycany), Roháčova a Plzeňská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, investorská zpráva (Smetana)
» 80/2012 Nýřany (okres Plzeň-sever), Písecká ulice,

investorská zpráva (Čechura)
» 83/2012 Rybnice (okres Plzeň-sever), rekonstrukce
silničního mostu, investorská zpráva (Čechura)
» 84/2012 Losiná (okres Plzeň-město), ppč. 929/1, stožár NN, zpráva o dozoru (Smetana)
» 85/2012 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření
dobývacího prostoru Kaznějov I – 2. etapa, investorská zpráva (Smetana)
» 87/2012 Domažlice (okres Domažlice), rozšíření
čerpací stanice v areálu Agropodniku, investorská
zpráva (Hereit)
» 88/2012 Domažlice (okres Domažlice), Spálená ulice,
pokládka kabelu NN, zpráva o dozoru (Hereit)
» 89/2012 Milavče (okres Domažlice), dostavba ekofarmy, zpráva o dozoru (Hereit)
» 90/2012 Pec (okres Domažlice), oprava stávajícího
náhonu, zpráva o dozoru (Hereit)
» 91/2012 Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 831/58,
povrchový sběr, hlášení (Smetana)
» 92/2012 Trnová (okres Plzeň-sever), rozšíření dobývacího prostoru Trnová II – 5. etapa, investorská
zpráva (Smetana)
» 94/2012 Kdyně (okres Domažlice), ulice Dělnická, Na
Tržišti, Družstevní a Markova, rekonstrukce plynovodů, investorská zpráva (Hereit)
» 95/2012 Radimovice (okres Plzeň-sever), polní cesty,
investorská zpráva (Čechura)
» 96/2012 Bušovice (okres Rokycany), kabel NN, hlášení (Sochorová)
» 97/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Radobyčice,
stavba Čistá Berounka, hlášení (Sochorová)
» 99/2012 Poběžovice (okres Domažlice), stavba
„BH2C_P_DOPOB_OK“ (optický kabel), zpráva o dozoru (Hereit)
» 100/2012 Loza a Mrtník (okres Plzeň-sever), stavba
vodovodu, investorská zpráva (Čechura)
» 101/2012 Borek u Rokycan (okres Rokycany), ulice
K Huti, výstavba NTL plynovodu, investorská zpráva
(Smetana)
» 102/2012 Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), ppč. 133/9,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
» 103/2012 Mokrouše (okres Plzeň-město), ppč. 441/7,
kabel NN, investorská zpráva (Smetana)
104/2012 Křimice (okres Plzeň-město), ppč. 887,
oprava VTL plynovodu, zpráva o dozoru (Smetana)
105/2012 Letkov (okres Plzeň-město), ČOV – kabel
NN, hlášení (Sochorová)
106/2012 Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru
– Cocker, kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
107/2012 Domažlice (okres Domažlice), Břetislavova
84, vodovodní přípojka, zpráva o dozoru (Hereit)
108/2012 Všeruby (okres Domažlice), polní cesty,
investorská zpráva (Hereit)
110/2012 Stříbro (okres Tachov), hradba, brána,
investorská zpráva (Břicháček)
» 111/2012 Přeštice (okres Plzeň-jih), stavba Čistá
Berounka, kanalizace, hlášení (Sochorová)
» 112/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Jubilejní ulice,
kanalizace, hlášení (Sochorová)
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» 113/2012 Nový Kramolín (okres Domažlice), polní
cesty, investorská zpráva (Hereit)
» 114/2012 Mrákov (okres Domažlice), polní cesty,
investorská zpráva (Hereit)
» 115/2012 Hřešihlavy (okres Rokycany), tepelné čerpadlo, prohlášení (Sochorová)
» 116/2012 Domažlice (okres Domažlice), výstavba
optické sítě, 2. etapa, zpráva o dozoru (Hereit)
» 117/2012 Domažlice (okres Domažlice), revitalizace
sídliště 17. listopadu, zpráva o dozoru (Hereit)
» 118/2012 Stod (okres Plzeň-jih), Plzeňská 582, stavba
Domova mládeže, investorská zpráva (Čechura)
» 119/2012 Krasíkov (okres Tachov), Švamberk, investorská zpráva (Břicháček-Matějková)
» 120/2012 Krašovice (okres Plzeň-sever), zástavby,
investorská zpráva (Čechura)
» 121/2012 Křelovice (okres Plzeň-sever), rekonstrukce
měřících bodů VTL, investorská zpráva (Čechura)
» 122/2012 Myslinka (okres Plzeň-sever), hala Elkamet,
investorská zpráva (Čechura)
» 123/2012 Chouzovy (okres Plzeň-jih), poldr, investorská zpráva (Čechura)
» 124/2012 Dobřany (okres Plzeň-jih), přeložka vodovodu, hlášení (Sochorová)
» 126/2012 Benešovice (okres Tachov), kabel el. – připojení vysílače, investorská zpráva (Matějková)
» 127/2012 Radnice (okres Rokycany), ZKT Chomlenka,
hlášení (Sochorová)
» 128/2012 Hrádek u Rokycany (okres Rokycany),
obchvat, investorská zpráva (Čechura)
» 129/2012 Prášily (okres Klatovy), bývalý kostel sv.
Prokopa, nálezová zpráva (Čechura)
» 130/2012 Plzeň (okres Rokycany), Borská pole, ZČU
– stavba nového areálu NTIS, investorská zpráva
(Čechura)
» 131/2012 Plzeň (okres Rokycany), Borská pole, ZČU
– přístavba knihovna, investorská zpráva (Čechura)
» 132/2012 Zvíkovec (okres Rokycany), silniční mosty,
nálezová zpráva (Čechura)
» 133/2012 Mačice (okres Klatovy), přístavba zemědělského objektu, hlášení (Sochorová)
» 134/2012 Velký Bor (okres Klatovy), přístavba zemědělského objektu, hlášení (Sochorová)
» 135/2012 Skvrňany (okres Plzeň-město), stadion,
hlášení (Sochorová)
» 136/2012 Litice (okres Plzeň-město), Dubová Hora,
rodinné domy, hlášení (Sochorová)
» 137/2012 Domažlice (okres Domažlice), stavba Čistá
Berounka, II. etapa, stavba D, stavba kanalizace a vodovodu, předběžná nálezová zpráva (Hereit)
» 139/2012 Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru
čp. 131, stavba kanalizační přípojky, zpráva o dozoru
(Hereit)
» 140/2012 Plzeň (okres Plzeň-město), Folmavská ulice,
Palamont, elektrická přípojka, hlášení (Sochorová)
» 141/2012 Dýšina (okres Plzeň-město), vymístění VTL
RS Chrást, hlášení (Sochorová)
» 142/2012 Hřešihlavy (okres Rokycany), zámecká
park, tepelné čerpadlo, hlášení (Sochorová)

» 143/2012 Domažlice (okres Domažlice), ulice Prokopa
Velikého, pokládka optického kabelu, zpráva o dozoru (Hereit)
» 144/2012 Stříbro (okres Tachov), stavba RD, hlášení
(T. Matějková)
» 145/2012 Přeštice (okres Plzeň – jih), Intenzifikace
ČOV, Čistá Berounka – etapa II, hlášení (Sochorová)
Odborné zpracování nálezových
souborů a další výzkumná činnost
» Zpracování keramiky z výzkumu v Husově ulici v Domažlicích (okres Domažlice) v roce 2009, napsání
nálezové zprávy (čj. 5/2012 OZAV) a předání nálezů
oddělení středověku k evidenci (Hereit).
» Zpracování keramiky z výzkumu v Brnířově (okres
Domažlice) v roce 2011, napsání nálezové zprávy (čj.
7/2012 OZAV) a předání nálezů oddělení středověku
k evidenci (Hereit).
» Zpracování keramiky z výzkumu ve třídě Msgre. B.
Staška v Domažlicích (okres Domažlice) v roce 2010,
napsání nálezové zprávy (čj. 8/2012 OZAV) a předání
nálezů oddělení středověku k evidenci (Hereit).
» Zpracování a kreslení keramiky z výzkumu Hradské
ulici čp. 95 v Domažlicích (okres Domažlice) v roce
2009, napsání nálezové zprávy (čj. 9/2012 OZAV)
a předání nálezů oddělení středověku k evidenci
(Hereit).
» Zpracování keramiky z výzkumu v Postřekově (okres
Domažlice) v roce 2010, napsání nálezové zprávy (čj.
10/2012 OZAV) a předání nálezů oddělení středověku
k evidenci (Hereit).
» Zpracování keramiky z výzkumu v Žižkově ulici v Domažlicích (okres Domažlice) v roce 2011, napsání
nálezové zprávy (čj. 11/2012 OZAV) a předání nálezů
oddělení středověku k evidenci (Hereit).
» Zpracování keramiky z výzkumu v Luženicích (okres
Domažlice) v roce 2012 a příprava nálezové zprávy
(Hereit).
» Zpracování nálezů z výzkumu sídliště mladší doby
bronzové v Bukovci (okres Plzeň-město), ppč.  324/7
(Smetana).
» Zpracování nálezů z povrchových sběrů v Útušicích (okres Plzeň-jih) v poloze „K Radobyčicům“
(Smetana).
» Postupné zpracovávání nálezů z výzkumu v Rybově
ulice čp. 154 v Přešticích (okres Plzeň-jih) v letech
2008 – 2009 (Sochorová).
» Postupné zpracovávání nálezů z výzkumu v areálu
zámeckého parku v Hřešihlavech (okres Rokycany)
v letech 2011 – 2012 (Sochorová)
» Postupné zpracovávání nálezů v Dobřanech (okres
Plzeň-jih) na přeložce vodovodu, biotop Kotynka
v roce 2012 (Sochorová).
» Zpracování archeologického výzkumu Bukovec
(okres Domažlice), kostel Nanebevzetí Panny Marie
(Čechura).
» Zpracování archeologického výzkumu Chudenice
(okres Klatovy), kostel sv. Wolfganga (Čechura).
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Vypracované posudky a vyjádření
Archeologické výzkumy :
» Kařez (okres Rokycany), výřez děleného TU (VTL plynovod), vyjádření k projektu, čj. 12/2012 (Smetana).
» Kdyně a Staňkov (okres Domažlice), výstavba plynovodů, návrh rozpočtu na provedení archeologického
výzkumu, čj. 19/2012 (Hereit).
» Domažlice (okres Domažlice), výstavba nadzemních přechodů plynovodů, zpráva pro kolaudaci, čj.
20/2012 (Hereit).
» Horní Lukavice (okres Plzeň-jih), pokládka kabelů
NN, vyjádření k projektu, čj. 34/2012 (Smetana)
» Stráž (okres Domažlice), rekonstrukce hasičské
zbrojnice, zpráva pro kolaudaci, čj. 49/2012 (Hereit).
» Zbiroh (okres Rokycany), ppč. 1453/4, VTL RS Zbiroh
– úprava oplocení, vyjádření k projektu, čj. 54/2012
(Smetana)
» Rokycany (okres Rokycany), Štefánikova 152, rekonstrukce NTL plynovodu, vyjádření k projektu, čj.
65/2012 (Smetana)
» Loučim (okres Domažlice), komplexní pozemková
úprava katastru, vyjádření k výskytu archeologických nalezišť, čj. 81/2012 (Hereit).
» Libkov (okres Domažlice), komplexní pozemková
úprava katastru, vyjádření k výskytu archeologických nalezišť, čj. 82/2012 (Hereit).
» Domažlice a Bořice (okres Domažlice), rekonstrukce
částí (především křížení) plynovodů, vyjádření ke
stavbě, čj. 86/2012 (Hereit).
» Všeruby (okres Domažlice), stavba polních cest,
návrh rozpočtu na provedení archeologického
výzkumu, čj. 93/2012 (Hereit).
» Horšovský Týn (okres Domažlice), ppč. 108/1, výkop
pro základy bazénu, vyjádření ke stavbě, čj. 98/2012
(Smetana)
» Předenice (okres Plzeň-jih), STL plynovod, protlak pod řekou, vyjádření k projektu, čj. 109/2012
(Smetana)
» Smolov (okres Domažlice), výstavba vodovodního
řadu, zpráva pro kolaudaci, čj. 125/2012 (Hereit).
» Domažlice (okres Domažlice), výstavba optické sítě,
zpráva pro kolaudaci, čj. 138/2012 (Hereit)
» Břasy (okres Rokycany), Vymístění VTP, RS lokalita Za
prádelnou – 1. etapa, vyjádření ke stavbě (Čechura)
» Rokycany (okres Rokycany), Reko MS Rokycany
– Štefánikova 152, vyjádření ke stavbě (Čechura)
» Plzeň (okres Plzeň-město), Reko MS Plzeň –
Pěnkavova, vyjádření ke stavbě (Čechura)
» Skořice (okres Rokycany), kabel NN – vyjádření ke
stavbě (Čechura)
Recenzní posudky pro odborný tisk
» P. Břicháček – Zpracování recenzních posudků pro
časopisy Archeologie v západních Čechách (3),
Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Třeboňska
a Dačicka (1)
» M. Čechura – Zpracování recenzních posudků pro

časopisy: Archeologie ve středních Čechách (1),
Acta FF ZČU (1), Archeologické výzkumy v západních
Čechách (1).
Zpracování SAS a databáze IDTAV.
» Po nástupu na mateřskou dovolenou P. Schneiderwinklové převzal agendu J. Smetana.
Zpracování stavebně historických průzkumů.
» Doplnění SHP kaple sv. Maří Magdaleny na hradě
Švamberku, obec Kokašice, okres Tachov
» Stvolny, okres Plzeň-sever, kostel Narození Panny
Marie, včetně geodetického zaměření (M. Čechura,
s M. Hauserovou a R. Gájou)

Oddělení starších dějin
Jako odborná činnost jsou   vykazovány nálezové
zprávy archeologických výzkumů (ať se sbírkotvorným
efektem, či bez něj), dokumentační činnost při zpracování sbírek (zejm. systematická evidence v dbf. DEMUS),
investorské zprávy o ZAV, hlášení o archeologických
nálezech, posudky, různé rešerše atp. ZAV probíhaly
během celého roku. Základní výzkum probíhal mj.
v souvislosti s přípravou výstav a expozic. V první řadě
to byla příprava stálé expozice, tedy studium a sběr dat
k expozici „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje -  10.
až 19.století “ (připravena do konce roku 2012), dále
k výstavám, např. k historii strojírenství a mechaniky
v Plzni k výstavě „Člověk a stroji“  (počátek 2012; dr. M.
Hus a mgr. T. Bernhardt, výstava byla otevřena v únoru
2012), patří sem i příprava výstavy „Ztracené dědictví Češi a Němci ve stínu dvou totalit“ na podzim (společná
výstava muzeí Plzeňské kraje, za ZČM se účastnil dr. M.
Hus), také autorský podíl na výstavách cizích subjektů
(dr. M. Hus – šlo o výstavu odd. NMP, viz kapitola 7) .
Odbornou činností je také studium struktury, uniforem
a hodnostního označení celní správy pro plánovanou
účast na konferenci, rsp. numismatické a militární podklady pro přednášku o habsburských řádech (dr. M. Hus)
i studium pro další přednášky a účasti na konferencích
ostatních pracovníků.Patří sem i konsultace a pomoc
při chystané publikaci autorů P. a P. Domanických
(NPÚ Plzeň a ZČG Plzeň) v nakl. Paseka v edici „Zmizelé
Čechy“, díl o Plzni.
Z dřívějších úkolů pokračoval sběr dat k chystanému budoucímu katalogu stuh řádů a vyznamenání
Československa a států sousedních, předchozích
a nástupnických  (dr. M. Hus) Rovněž pokračuje soupis
medailí ve sbírce ZČM podle autorů a ražeben  (dosavadní katalog medailí je utříděn podle lokalit, podle oblastí
veřej. života atd., nikoliv podle autorů) a rovněž soupis
medailí a plaket s motoristickou tématikou. Pokračovalo  
bádání v databázi obyvatel Plzně s říšskoněmeckým
občanstvím, rsp. národností během 2.sv.války a krátce po ní rozborem agendy JNV, policejních přihlášek,
soupisu potravinových lístků a dalších evidenčních
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soupisů. Toto bylo utlumeno; tj. ne jako ústavní úkol
nebo grant, ale jen průběžně pokračováno ve volném
čase (mgr. T. Bernhardt). Pokračoval rovněž průzkum
mapové sbírky Archivu města Plzně (mgr. T. Bernhardt).
Z archeologického referátu sem patří příprava různých
ZAV, (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková), studium archeologických artafaktů pro přednášky (mgr. Orna, mgr. V.
Dudková)  apod.
Patří sem i odhady, badatelské návštěvy, zodpovídání dotazů, konsultace   (celkem na 125 úkonů) a samozřejmě studium a dokumentace sbírek při zpracování II.
stupni evidence i ostatní blíže nespecifikovaná činnost  
archivní studium, SW práce, přípravy akvizice, soupisy
RIV, různé koncepce atd. (studium literatury, předpisů
atd). Jistě sem patří i vedení bakalářských prací na FF
ZČU – mgr. J. Orna („Doklady hrobové výbavy z novověkého pohřebiště u kostela sv.Máří Magdaleny v Plzni“)
a dr. M. Hus („Dělostřelecký pluk 2 a jeho význam v dějinách města Plzně“)
Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy
» Dýšina, Do Křemší, 1472/1, kabel NN (Orna)
» Horšov, Zahradní jezírko, Horšov čp. 5, ppč. 1647,
k.ú. Horšov (Dudková)
» Horšovský Týn, Dobrovského ulice, rekonstrukce
(Dudková)
» Horšovský Týn, Gorkého ppč. 1908/2, stavba rodinného domu (Dudková)
» Horšovský Týn, Litrowa 22, ppč. 330, stavba přípojky
splaškové a dešťové kanalizace (Dudková)
» Horšovský Týn, náměstí Republiky 62, přípojka
kanalizace (Orna)
» Horšovský Týn, nástavba objektu lékárny č.p. 248 na
ppč. 563/9 a ordinací lékařů č. p. 255 na pozemku
pč. 563/2 v k.ú. Horšovský Týn včetně přípojek dešťové kanalizace a přípojky NTL plynu (pro vytápění
a ohřev teplé vody (Dudková)
» Horšovský Týn, revitalizace plochy u pošty
(Dudková)
» Horšovský Týn, Vančurova ul., rozšíření parkovacích
míst (Dudková)
» Horšovský Týn, Vodní 24, 74601, stavba přípojky el.
vedení ke kolně (Dudková)
» Horšovský Týn, Vodní 24, 74601, stavba kolny a garáže (Dudková)
» Cheznovice, p.131/2, kabel NN (Orna)
» Kařez, u sila, kabel NN (Orna)
» Kdyně, Klatovská, TOV – kNN (Orna)
» Kunějovice - Slatina, VN, TS, kNN (Orna)
» Město Touškov, Kostelní 109, rekonstrukce RD
(Orna)
» Město Touškov, p. 1114, 1119/2, kNN (Orna)
» Mýto, Na Pieskach, p. 3770/22, VN, TS (Orna)
» Osvračín čp. 80, rekonstrukce objektu (Dudková)
» Plzeň, Baarova, reko MS (Orna)
» Plzeň - Bolevec, Bolevecká náves, rekonstrukce
komunikací – část A (Orna)
» Plzeň, Bolevecká náves 20, přístavba a úpravy budo-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

vy hasičské zbrojnice (Orna)
Plzeň, Divadelní parc.č. 10162 - kabel NN (Orna)
Plzeň, Flex - Space fáze 1B (Orna)
Plzeň, Gerská 2030, přístavba OC Gerská (Orna)
Plzeň, Chrástecká ul., II/233, 2. část (Orna)
Plzeň, K Hrádku a Ve Višňovce, rekonstrukce komunikace III/18019a (Orna)
Plzeň, K Parku, reko MS (Orna)
Plzeň, K Stráži, obnova vodovodu a kanalizace
(Orna)
Plzeň, Na Dlouhých, reko MS (Orna)
Plzeň, nám. Republiky 1, přízemí západního křídla
(Orna)
Plzeň, Na Roudné – U Velkého rybníka, stavební
úpravy křižovatky na OK (Orna)
Plzeň, Pramenní ulice, obnova kanalizace (Orna)
Plzeň, Rodinná, reko MS (Orna)
Plzeň, Studentská 50, napojení objektu na optickou
síť (Orna)
Plzeň, Veleslavínova 19, rekonstrukce podlah v AmP
(Orna)
Plzeň, výtlačný řad ČS Úhlavská – Starý Plzenec – 1.,
2.1., část SO 02, SO 05 2. etapa (Orna)
Plzeň, Za Rybárnou p.č. 818-1,6 - kab.NN (Orna)
Plzeň, Žlutická 40 - 50, reko MS (Orna)
Pňovany, parc. č. 273/12, 284/2, stavba RD a garáže
(Orna)
Rokycany, Pod Čilinou, p. 865/3, kabel NN (Orna)
Rokycany, Žďárská cesta, če.87, kabel NN (Orna)
Starý Plzenec, HDPE trubka pro OK (Orna)
Starý Plzenec, Radyňská, rekonstrukce ulice (Orna)
Starý Plzenec – Sedlec, kanalizace (Orna)
Stod, špitální kaple, stavební úpravy na objektu
(Orna)
Stříbro, p. 1402/354, kNN (Orna)
Tymákov, p 2126/1 a 2, kabel NN (Orna)
Volduchy, p. 517/6-9, kNN (Orna)
Vřeskovice, Kypetová, č.p. 4 -NN, kNN (Orna)

Nálezové a investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
záchranného archeologického výzkumu:
» 1/12 Plzeň, Rolnické náměstí čp. 1, oprava poškozené základové opěrné zdi, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 2/12 Domažlice, Na Ostrůvku 88, Havelková – kN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 3/12 Kdyně, ČOV – kNN, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 4/12 Mirošov, p 227/4 a 5, kabel a vzduch NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 5/12 Mirošov, Janovská parc. č. 2284, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 6/12 Plzeň, Za Homolkou parc. č. 14015 kab. NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 7/12 Bušovice, p413/2, kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 8/12 Skořice, p106/5, kabel NN, vyjádření k provede-
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ní ZAV (Orna)
9/12 Plzeň, K Jezu parc. č. 1237/1 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
10/12 Rokycany, K Huti, reko MS, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
11/12 Vitinka, parc. č. 298/3, novostavba RD s tepelným čerpadlem, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
12/12 Šťáhlavy, Jiráskova parc. č. 557/4 kab. NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
13/12 Domažlice, Vodní 26, Rojt – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
14/12 Všenice, p258/17, VN, TS, NN, vz. NN a kab. NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
15/12 Klenčí pod Čerchovem, První chodská, DOÚ
– VN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
16/12 Plzeň, nám. Republiky 1, přízemí západního
křídla, nálezová zpráva (Orna)
17/12 Plzeň, Dědičná štola – úsek mezi ulicemi
Pražská a Dřevěná, rešerše (Orna, Dudková)
18/12 Zbiroh, parc. č. 1862/29, novostavba rodinného typového domu „Bungalov 16“, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
19/12 Ejpovice, p43/1, kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
20/12 Horšovský Týn, Stavební úprava verandy
u RD, Žižkova č.p. 133, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
21/12 Rokycany, Lužická 901, přístavba ke stávajícímu RD, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
22/12 Plzeň, U Hájovny E 1091 kab. NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
23/12 Smědčice, parc. č. 545/3, vrtaná studna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
24/12 Stupno, TS JZD 1 Vepřín, RO_0272, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
25/12 Vejvanov rozšíření VO u parc. č. 862/1, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
26/12 Kamenný Újezd, 216/10, kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
27/12 Kdyně Nádražní, parc. č. 1730/1 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
28/12 Kunějovice Slatina, VN, TS, kNN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
29/12 Libkov, 4 RD – kNN, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
30/12 Zaječov, k.ú. Kvaň, parc. č. 182/2, 197/1, stavba
garáže a sauny, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
31/12 Plzeň Litice, K Valše, parc. č. 1585/22, areál
jezdeckého oddílu TJ Slavoj
Plzeň, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
32/ 12 – Plzeň – Folmavská, PALAMON – VN, TS; vyjádření k provedení (Orna)
33/ 12 – Plzeň – Bolevec, Bolevecká níves, rekonstr.
komunikací , část A. Investorská zpráva (Orna)
34/12 Mýto, Na Pieskach, p. 3770/22, VN, TS, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
35/12 Plzeň, Rodinná, reko MS, zpráva o provedení
ZAV (Orna)
36/12 . Tymákov, p 2126/1 a 2, kabel NN, zpráva

o provedení ZAV (Orna)
» 37/12 Plzeň, Baarova, reko MS, zpráva o provedení
ZAV (Orna)
» 38/12 Manětín, č.p.78-89, kNN, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 39/12 Stupno, u překladiště 10 RD, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 40/12 Domažlice, Fastrova 148, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 41/12 Pec, p. Hrušák – NN, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 42/12 Letkov 117, ČOV, kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 43/12 Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 129 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 44/12 Osek, směr Litohlavy 10 RD, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 45/12 Hrádek u Rokycan, rekonstrukce VTP DN 200 II.
etapa, 1. část, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 46/12 Chrást u Plzně, vymístěni VTL RS, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 47/12 Cheznovice, p.131/2, kabel NN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 48/12 – Švihov, konzervace předmětů, konzervační
zpráva (Dudková)
» 49/12 Holýšov, ul. Francouzská, k.NN, NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 50/12 Prapořiště, stavby infrastruktury, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 51/12 Poběžovice u Domažlic, stavby infrastruktury,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 52/12 Domažlice, SŽDC – VN, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 53/12 Plzeň, Litice parc. č. 90/5 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 54/12 Plzeň, ul. K Parku, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 55/12 Plzeň, Na Vinicích, vymístění STL RS + přetlakování STP, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 56/12 Plzeň, Na Vršíčkách, vybudování nové RS plynu + nový STL plynovod, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 57/12 Skořice, parc. č. 571/5, 7, výstavba rodinného
domu, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 58/12 Plzeň, Kalikova parc. č. 9387/1 kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 59/12 Kařez, u sila, kabel NN, zpráva o provedení ZAV
(Orna)
» 60/12 Líně, Pod Lesem, p1249/1 vzd., vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 61/12 Líně, Pod Lesem, p1249/1 VN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 62/12 Plzeň, parc. č. 10573/2 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 63/12 Domažlice, parc. č. 3134/4, Knopp – kNN,
» 64/12 Rokycany, revitalizace Rakovského potoka
včetně povodňového parku Šťáhlavská, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 65/12 Osvračín, rekonstrukce objektu čp. 80, zpráva
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o provedení ZAV (Dudková)
» 66/12 Horšovský Týn, stavba přípojky splaškové
a dešťové kanalizace, Litrowa 22, ppč. 330, k.ú.
Horšovsky Týn, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
» 67/12 Horšovský Týn, OZ Gorkého, stavba rodinného domu, ppč. 1908/2, zpráva o provedení ZAV
(Dudková)
» 68/12 Horšov, Zahradní jezírko, Horšov čp. 5,
ppč. 1647, k.ú. Horšov, zpráva o provedení ZAV
(Dudková)
» 69/12 Kyšice, Jižní parc. č. 192/7 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 70/12 Plzeň, Bolevec parc. č. 1897/43 kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 71/12 Horšovský Týn, stavba bazénu, ppč. 1578/66,
vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
» 72/12 Plzeň, Flex Space fáze 1B, zpráva o provedení
ZAV (Orna)
» 73/12 Plzeň, Bolevecká náves 20, přístavba a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 74/12 Město Touškov, p. 1114, 1119/2, kNN, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 75/12 Volduchy, p811/47, kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 76/12 Plzeň, U letiště parc.č.14405 VN, TS, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 77/12 Losiná 73, Kučera, vNN, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 78/12 Milavče, p.č. 126 Presl – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 79/12 Prapořiště 272/2, Anders – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 80/12 Hostouň, p.č. 620 vedení NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 81/12 Plzeň, Kyšická, Újezdská, Hraniční, Průběžná
a Ejpovická, stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 82/12 Plzeň, Divadelní parc.č. 10162 kabel NN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 83/12 Kanice, parc.č. 1438/3, Ptáková – NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 84/12 Rokycany, Starobranská, polyfunkční dům
N02, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 85/12 Stupno, parc.č. 464/7, propojovací vedení NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 86/12 Kyšice, parc. č. 827/31-36 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 87/12 Plzeň Božkov RD dopravní a technická infrastruktura, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 88/12 Stanětice, stavby infrastruktury, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 89/12 Plzeň, U Seřadiště, DI-ELCOM, VN, TS, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 90/12 Domažlice, připojení nového objektu fa.
Karpem, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 91/12 Vlkanov 66, parc. č. 70 vedení NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 92/12 Trhanov vedení NN, vyjádření k provedení ZAV

(Orna)
» 93/12 Horšovský Týn, nástavba objektu lékárny
č.p. 248 na ppč. 563/9 a ordinací lékařů č. p. 255 na
pozemku pč. 563/2 v k.ú. Horšovský Týn včetně přípojek dešťové kanalizace a přípojky NTL plynu (pro
vytápění a ohřev teplé vody), zpráva o provedení ZAV
(Dudková)
» 94/12 Starý Plzenec č.k. 128/1, 128/2, 128/3, 2184,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 95/12 Rokycany, Pod Čilinou, p. 865/3, kabel NN,
zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 96/12 Rokycany, Žďárská cesta, če.87, kabel NN,
zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 97/12 Volduchy, p. 517/6-9, kNN, zpráva o provedení
ZAV (Orna)
» 98/12 Plzeň, Na Roudné – U Velkého rybníka, stavební úpravy křižovatky na OK, investorská zpráva
(Orna)
» 99/12 Rokycany, Kotelská ul., přeložka STL plynovodu, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 100/12 Chotěšov, Lisý, p.č. 512/5 – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 101/12 Plzeň, Na Dlouhých, reko MS, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 102/12 Domažlice, ul. U nemocnice 47, odstranění
objektů bývalé krajské nemocnice, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 103/12 Plzeň, oprava přívodu 22kV areálu ŠKODA JS
Bolevec, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 104/12 Holýšov, BH2C_P_DOHOL_OK, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 105/12 Poběžovice u Domažlic, BH2C_P_DOPOB_OK,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 106/12 Stříbro, p. 1402/354, kNN, zpráva o provedení
ZAV (Orna)
» 107/12 Chocomyšl, 237/1, Eger vedení NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 108/12 Plzeň Valcha, 1004/06 OK, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 109/12 Ejpovice, p660/1, kNN, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 110/12 Pec, parc. č. 1431/10 kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 111/12 Plzeň, Pod Stráží parc. č. 447/1 vVN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 112/12 Kraslice, reko STL RS 3, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 113/12 Plzeň Újezd, TS PM_0160 škola výměna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 114/12 Plzeň, Mezi Stadiony p.č. 2336/2 VN, TS, NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 115/12 Plzeň, Mohylová 440/58, Kaasová, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 116/12 Plzeň, ul. Jateční přeložka VN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 117/12 Plzeň, Dominikánská č.p. 288/4 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 118/12 Staňkov, 926/6, Simitschová – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
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» 119/12 Plzeň, Vejprnická parc. č. 2204/2 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 120/12 Poběžovice, parc. č. 336/1 – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 121/12 Plzeň, Klatovská parc. č. 515/169 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 122/12 Letkov, parc. č. 342/8 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 123/12 Plzeň, Výhledová parc. č. 436/17 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 124/12 Dolní Kamenice, RD p. 48/45 kNN, NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 125/12 Břasy, Kříše, p. 111, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 126/12 Plzeň, Výsluní parc. č. 978/22 – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 127/12 Klenčí pod Čerchovem, parc. č. 164/2 přeložka VN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 128/12 Staňkov, Nádražní 64, Aulík – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 129/12 Kornatice, parc. č. 189/2, rozšíření stávající
stavby č.e. 17, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 130/12 Rokycany, Zeyerova 56, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 131/12 Domažlice DTS Desta stavební oprava T, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 132/12 Horšovský Týn, Vodní 24, 74601, stavba kolny
a garáže, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
» 133/12 Horšovský Týn, Vodní 24, 74601, stavba přípojky el. vedení ke kolně, zpráva o provedení ZAV
(Dudková)
» 134/12 Kamenný Újezd, u čp. 30, č. k. 186/1, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 135/12 Plzeň, Borská pole, rozšíření stávající administrativní budovy, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 136/12 Plzeň Litice, oprava zpevněné plochy u MŠ,
nálezová zpráva (Orna)
» 137/12 Rokycany, Ke Koupališti, přepojení na STL
plynovod, odpojení NTL plynovodu, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 138/12 Plzeň, Bolevec, parc. č. 1907/8 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 139/12 Domažlice, výstavba odběrného místa pro
sportovní areál, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 140/12 Kdyně, Klatovská, TOV – kNN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 141/12 Mirošov, Školní, p. 631/10, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 142/12 Vřeskovice, Kypetová, č.p. 4 -NN, kNN, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 143/12 Rokycany, p2250/22, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 144/12 Plzeň, Žlutická 40 50, reko MS, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 145/12 Horšovský Týn, rozšíření parkovacích míst ve
Vančurově ul., zpráva o provedení ZAV (Dudková)
» 146/12 Rokycany, Žďárská cesta, p2250/11, kabel
NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 147/12 Břasy, č.p. 320, kNN, vyjádření k provedení

ZAV (Orna)
» 148/12 Bělá nad Radbuzou, Dlouhá VO, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 149/12 Loučim, komplexní pozemkové úpravy, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 150/12 Horšovský Týn, náměstí Republiky 62, přípojka kanalizace, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 151/12 Rokycany, D5 základnová stanice T-Mobile,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 152/12 Plzeň, ul. K Parku, reko MS, zpráva o provedení ZAV Orna)
» 153/12 Plzeň Božkov, parc. č. 176/1 – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 154/12 Pec rozšíření VO u parc. č. 1431/10, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 155/12 Losiná 73, Kučera, vNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 156/12 Holoubkov, stavební úpravy VTL RS, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 157/12 Starý Plzenec, stavební úpravy VTL RS 1, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 158/12 Letkov, parc. č. 164/27 kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 159/12 Chrást u Plzně, 9. května parc. č. 1606/2
– kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 160/12 Plzeň, Pramenní ulice, obnova kanalizace,
zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 161/12 Plzeň, Studentská 50, napojení objektu na
optickou síť, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 162/12 Plzeň, Chrástecká ul., II/233, 2. část, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 163/12 Plzeň, Chrástecká ul., II/233, 2. část, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 164/12 Dýšina, Do Křemší, 1472/1, kabel NN, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 165/12 Klenčí pod Čerchovem, kabelová přípojka 22kV a trafostanice, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 166/12 Horní Folmava, p.č. 53/2, Mrázová, k.NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 167/12 Bystřice u Bělé nad Radbuzou, nová stožárová transformační stanice, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
» 168/12 Rokycany, Josefa Růžičky č.k. 536, TS, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 169/12 Plzeň, Za Rybárnou p.č. 818-1,6 kab.NN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 170/12 Plzeň, K Stráži, obnova vodovodu a kanalizace, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 171/12 Starý Plzenec, HDPE trubka pro OK, zpráva
o provedení ZAV (Orna)
» 172/12 Starý Plzenec, 32 RD DTS, kVN, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 173/12 Hlohová, čp. 88 vedení NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 174/12 Stráž čp. 41, výkop základových pasů pro
verandu, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 175/12 Plzeň, K Hrádku a Ve Višňovce, rekonstrukce
komunikace III/18019a, investorská zpráva (Orna)
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» 176/12 Rokycany, D5 základnová stanice T-Mobile,
zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 177/12 Město Touškov, Kostelní 109, rekonstrukce
RD, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 178/12 Spáňov, výstavba zemní kabelové přípojky,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 179/12 Plzeň, park U Ježíška I.etapa cesta na vyhlídku, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 180/12 Dolní Kamenice, parcela p. 48/3 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 181/12 Plzeň Valcha, Sulkovská parc. č. 2336/13, BJ
– NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 182/12 Újezd Svatého Kříže, stavby infrastruktury,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 183/12 Plzeň, výtlačný řad ČS Úhlavská – Starý
Plzenec – 1., 2.1., část SO 02, SO 05 2. etapa, investorská zpráva (Orna)
» 184/12 Plzeň, Gerská 2030, přístavba OC Gerská,
zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 185/12 Chrást, parc. č. 708 kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 186/12 Želčany, p.č. 44/1, 4 x RD DTS, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 187/12 Postřekov, K Pařezovu, DO_0593, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 188/12 Pňovany, parc. č. 273/12, 284/2, stavba RD
a garáže, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 189/12 Kornatice, parc. č. 102/45, základy pro RD,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 190/12 Horšovský Týn, revitalizace plochy u pošty,
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
» 191/12 Plzeň, Veleslavínova 19, rekonstrukce podlah
v AmP, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 192/12 Horšovský Týn, Rekonstrukce Dobrovského
ulice, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
» 193/12 Sedlec, RD, p.č. 204/108 – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 194/12 Domažlice, úprava SZZ a PZZ v ŽST Domažlice
na trati Plzeň Česká Kubice, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
» 195/12 Plzeň Hradiště, parc. č. 226/8, vrtaná studna,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 196/12 Plzeň Radobyčice, parc. č. 423/4, vrtaná studna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 197/12 Smědčice, parc. č. 515/4, vrtaná studna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 198/12 Oprechtice, 1166/3, Pesar VN, DTS, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 199/12 Blížejov, 758/340, garáže Guldan – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 200/12 Ejpovice, p1054/21, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 201/12 Šťáhlavy, Na Kukačce, č.p. E462 kNN, vNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 202/12 Babylon 70, parc. 77, Daněk – kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
» 203/12 Stod, špitální kaple, stavební úpravy na
objektu, zpráva o provedení ZAV (Orna)
» 204/12 Plzeň, parc. č. 997/2 kabel NN, vyjádření

k provedení ZAV (Orna)
» 205/12 Plzeň, Sportovní parc.č. 235/10 – kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
» 206/12 Kornatice, p183/10, kNN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
Jiná odborná vyjádření
Během roku byla rovněž zpracovávána odborná vyjádření např. pro Policii ČR, Celní  správu, soudy aj. Byly to
konkrétně: Odhad cen uniforem Wehrmachtu a Zbraní
SS pro OŘ PČR  Rokycany  - č.j. KRPP-112561/TČ-2012030871 - v září 2012 (dr. M. Hus), odhad cen částí plátové
zbroje pro Exekutorskou komoru v Sokolově – mgr. M.
Danková -  v březnu 2012 (dr. M. Hus) a odhad cen částí
plátové zbroje a střv. kuší na zámku Nové Hrady pro ROP
Jihozápad – ing. M. Smržová -   v červenci 2012 (dr. M.
Hus).
Dále probíhala  odborná pomoc při určování antických a orientálních mincí pro MBH v Rokycanech  (dr. M.
Hus)

Oddělení novějších dějin
» Vybudování expozice Muzea církevních dějin plzeňské diecéze ve spolupráci s ostatními zainteresovanými institucemi, které se podílí na jeho vzniku
(Plzeňská diecéze, Atelier Soukup.   Zpracovávané
okruhy: Liturgický rok, Patron plzeňské diecéze blahoslavený Hroznata, Plzeňská diecéze v základních
údajích, Dějiny křesťanství na území plzeňské diecéze, Osobnosti víry spjaté s územím dnešní plzeňské
diecéze, Fenomén klášterů a Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti (Krčmář).
» Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti. Zpracováno 24 lokalit. (Krčmář).
» Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
» Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně
– předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
» Zpracování tématu Poustevníci, poustevny a pouště
v Plzeňském kraji – dějiny poustevnictví a historie jednotlivých lokalit, ve spolupráci s FF ZČU (Krčmář).
» Zpracování témat současné neonacistické scény
(Krčmář).
» Zpracování tématu Historie turistiky v Plzeňském
kraji – kapitoly: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti, Hospoda v minulosti jako pomoc i cíl, Cesty
za zdravím aneb lázně a léčivé prameny, Sakrální
památky, Lidová architektura, Chodsko – návštěva
živého folklóru, Židovské památky, Historie a současnost muzejnictví, Jak jsme jezdili na rekreaci,
Z hlubin země až do vesmíru aneb putování za technickými památkami, Autokempinky a Naturismus.
Publikační výstup (Krčmář).
» Sběr materiálů, dobových tiskovin a dalších informací umožňujících upřesnit a blíže určit jednotlivé
artefakty ze souboru A. Holuba (Vyletová).
» Soupis předmětů se sokolskou tématikou ve sbír-
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»
»

kách oddělení, včetně porovnání fyzického stavu
s evidenčním a postupně doplňována chybějící fotodokumentace (Vyletová).
Odborná příprava vztahujících se k historii sokolského působení na Plzeňsku (sokolský archiv, výroční
zprávy, tiskoviny, literatura, apod.). Zpracována
témata: osobnosti sokolského hnutí (V. Šel, J. R. Port,
J. Kleissl, H. Palla), spojení Sokolu s Hlaholem v Plzni, sokolská hesla, idea, význam, sokolská symbolika, odznaky, prapor, oděv, sokolský výlety a zájezdy
(plánované pokračování), agitační činnost na venkově (plánované pokračování), sokolské zábavy (plesy,
šibřinky), Sokol a divadlo (plánované pokračování),
Sokol a veřejná činnost (plánované pokračování).
Předpokládaná publikace. (Vyletová).
Doplňování popisného určení některých sbírkových předmětů, zejména osobností a událostí na
černobílých negativech se záměrem vytvoření digitálního přepisu a pozdějšího publikačního výstupu
(Vyletová).
Odborné zpracování sbírky diapozitivů fotografa
Bence (Tománková).
Odborné zpracování části sbírky fotografií a její digitalizace (Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
V uvedeném období byla i nadále prováděna revize
odborných určení jednotlivých sbírkových předmětů.
Konkrétně se jednalo především o předměty z fondu
grafiky, orientu, antiky, porcelánu a skla. Současně byly
poskytovány odborné konzultace institucím a soukromým osobám. Během roku odborní pracovníci oddělení
pracovali na přípravách budoucí stálé uměleckoprůmyslové expozice v budově Západočeského muzea v Plzni.
V roce 2012 byly dokončovány přípravy výstavy a katalogu s názvem „Z Nového Světa do celého světa – 300
let harrachovského skla“ ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, kde byla výstava zahájena
a v témže roce byla reprízována v Západočeském muzeu
v Plzni. Oddělení uměleckoprůmyslové dále realizovalo
výstavu litografických prací z konce 19. a počátku 20. století z vlastních sbírky nazvanou „Mistři plakátu. Plakáty
období Belle Époque ze sbírky Západočeského muzea
v Plzni“. Pracovníci oddělení odborně spolupracovali na
několika dalších výstavách realizovaných přímo v muzeu nebo v jiných odborných institucích. Byla dokončována práce na ústavním úkolu věnovaném míšeňskému
porcelánu ze sbírek muzea. Uměleckoprůmyslové oddělení se zapojilo do spolupráce s japonskou univerzitou
Ritsumeikan v Kjótu zastoupenou Prof. Ryo Akamou,
která digitalizuje a vytváří mezinárodní databázi japonských dřevořezů. Oddělní pokračovalo ve spolupráci
na dokončení databáze japonského buddhistického
umění v projektu The Hosei University Research Center
for International Japanese Studies v Tokiu nazvaném
“Research and Evaluation of Japanese Buddhist Art in
European Museums”.

Oddělení národopisné
Mimo činnosti uvedené v dalších bodech bude národopisné oddělení pokračovat i v roce 2013 v akvizicích
a dokumentaci sbírkových předmětů ve sbírkách oddělení. Kromě akviziční činnosti probíhá výběrová fotodokumentace vybraných oblastí společenského života
(výroční oslavy, stavební proměny města Plzně atd.)
Součástí práce oddělení je konzultační činnosti pro
badatele, zpracování rešerší, zpřístupňování sb. předmětů z depozitářů apod.
Oddělení je také každoročně oslovováno kvůli
zápůjčkám na výstavy jiných muzejních institucí nebo
jiných oddělení ZČM, což je spojeno s rozsáhlou rešeršní
činností.
V rámci zamýšlené asanace budov Národopisného
muzea Plzeňska budou vypracovány podklady pro studii využitelnosti.

Oddělení paleontologické
» V průběhu roku bylo odborně určeno 2539 sbírkových předmětů (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.,
Doc. RNDr. Petr Kraft, Csc., Ing Jan Bureš).
» V průběhu roku 2012 bylo zmapováno cca 3000 ploch
rostlinných biotopů v Jihočeském, Jihomoravském
a Plzeňském kraji pro soustavu Natura 2000.
» V průběhu roku 2012 proběhlo mapování Gagea
sp. ve spolupráci s přírodovědným oddělením
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Oddělení botanické
» Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko,
Brdy, Bezdružicko, Doupovské vrchy, Český les,
Slavkovský les a Český kras (zde účast na dvou terénních workshopech pořádaných ve spolupráci s PřF
UK, AVČR a NM) – desítky dílčích lokalit (O. Peksa, S.
Pecháčková, J. Nesvadbová).
» Preparace a determinace sebraného materiálu (O.
Peksa, S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
» V rámci průzkumu vřešovišť proběhl floristický průzkum desítky lokalit na severním Plzeňsku a Rokycansku (O. Peksa, S. Pecháčková).
» Průzkum epifytických lišejníků v Doupovských vrších
–  dlouhodobý projekt s L. Syrovátkovou z PřF UK a J.
Vondrákem z BÚ AVČR (O. Peksa).
» NPP Křížky (CHKO Slavkovský les) – dlouhodobý
projekt sledování změn vegetace vlivem pastvy, odečtení fytocenol. snímků trvalých ploch, 2. 10. 2012
(O. Peksa).
» Bývalý vojenský prostor na Šlovickém vrchu u Dobřan – vytvořen a podán návrh projektu na provádění
managementových opatření, především vyřezávání
náletových dřevin (projekt nebyl KÚ podpořen, bude
nejspíše podán v dalším roce znovu – vedoucí aktivity J. Koptík z Daphne ČR (O. Peksa).
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» Výzkum lichenizovaných řas (fotobiontů) – výzkum
diverzity, ekologie a specificity fotobiontů lišejníků
r. Cladonia, Lecanora, Lepraria, Stereocaulon (sběr
vzorků, extrakce, sekvenování DNA, kultivace řas atd.)
– probíhá ve spolupráci s PřF UK v Praze (P. Škaloud,
L. Vančurová, T. Řídká), AVČR (J. Vondrák, K. Petrzik)
a Karl-Franzes Universität in Graz (L. Muggia); (O.
Peksa).
» Výzkum lučních společenstev v Krkonoších– dlouhodobý projekt ve spolupráci s BÚ AV, terénní výzkum,
červen 2012 (S. Pecháčková).
» Květena Brd – společný projekt Hornického muzea
Příbram (R. Hlaváček), ZČM a dalších institucí – úprava databáze lokalit, tvorba komentářů k nalezeným
druhům (S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
» Výzkum vegetace NPP Pastviště u Fínů, 14. 5. 2012 (J.
Nesvadbová, O. Peksa, R. Bláhová, A. Čížková).
» Monitoring populace Spiranthes spiralis na NPP
Pastviště u Fínů (27.–29. 4., 7.–9. 9. 2012) – dlouhodobý projekt, jehož hlavním řešitelem je J. Brabec
z Muzea Cheb (J. Nesvadbová).
» Příprava dat z fytocenologických snímků borových
lesů na Plzeňsku pro Národní fytocenologickou
databázi (S. Pecháčková).
Posudky
» Oponentský posudek na projekt podaný k Celouniverzitní grantové agentuře ČZU (O. Peksa).
» Oponentní hodnocení průběžné zprávy k projektu
KONTAKT II z programu VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu MŠMT (O. Peksa).
Recenze
» Recenze jednoho článku pro časopis Preslia (O.
Peksa), jednoho článku pro časopis Bryonora
(O. Peksa) a dvou článků pro časopis Acta Musei
Richnoviensis (O. Peksa).
Příprava publikací
» Řídká T., Peksa O, Rai H & Škaloud P.: Photobiont
diversity in Indian Cladonia lichens, with special
emphasis on the geographical patterns (rukopis
odeslán do redakce Springer Verlag).
» Muggia L., Vančurová L., Škaloud P., Peksa O, Wedin
M. & Grube M.: High flexibility of photobiont association in a common lichen (rukopis odeslán do redakce
FEMS Microbiology Ecology).

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, Říšová). 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 diplomové práci.
» 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 tématu doktorandského studia:
Karbonští pavoukovci (Hradská).

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. 2012 celkem 342
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 centrální digitální depozitář šedé literatury. Západočeské
muzeum je z oblasti muzeí a galerií první instituce,
které je do projektu zapojena.
» Vedoucí knihovny byl dále 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. Na
půdě knihovny se postupně konsoliduje regionální
sekce spolku a byla provedena již řada setkání členů
Spolku.

Muzeum loutek
Odborná činnost Muzea loutek se v roce 2012 soustředila na výročí 100 let od narození Jiřího Trnky.
V rámci tohoto tématu bylo vystaveno unikátní diorama
Svatba u Broučků, instalována výstava ve Smetanových
sadech, vyhlášena dětská soutěž a vydána publikace
„Příběh plzeňského loutkářství“.
Unikátní exponát -   diorama Svatba u Broučků od
Jiřího Trnky bylo nalezeno v Jimramově na Vysočině
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ve stavu nutně vyžadujícím zásah restaurátora. Jiří
Trnka diorama Svatba u Broučků vytvořil v roce 1939
pro Světovou výstavu v New Yorku. Jde o první Trnkovo
komplexní zpracování tématu Broučků. Po zrušení československé účasti na světové výstavě v New Yorku bylo
diorama vystaveno v roce 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě „Malíř naděluje dětem“.  
V současné době je diorama majetkem Českobratrské  
církve evangelické, která ho dlouhodobě zapůjčila do
Síně rodáku (J.Karafiát) v Jimramově. Během května
a června 2012 bylo  diorama restaurováno a konzervováno přímo před návštěvníky Muzea loutek a od 29.6.2012
bylo vystaveno v expozici. Restaurátorské a konzervační
práce prováděla Elen Kudrová za odborného dohledu
Jiřího Špinky. Výstavu doplní portrét Jiřího Trnky od
Viktora Strettiho, který byl zapůjčen z kláštera Plasy.
Na konci roku 2012 Muzeum loutek vydalo publikaci
„Příběh plzeňského loutkářství“. Publikace vznikla jako
nosič informace o fenoménu plzeňského loutkářství,
přímo reflektuje koncepci expozice Muzea loutek a oslavuje dvojité výročí v roce 2012 – Jiřího Trnky a Josefa
Skupy. Svou jednoduchou a vizuálně atraktivní formou
by měla uspokojit potřeby širokého spektra zákazníků
a zájemců o kulturní historii města Plzně a návštěvníků
Plzně a podporovat kulturní tradice Plzně. Publikace
zaplnila díru v nabídce, kde existoval jen leták o Muzeu
loutek a obsáhlá knižní publikace Plzeňské loutkářství.
Text publikace napsal uznávaný odborník na plzeňské
loutkářství – Pavel Vašíček. Doprovodné obrazové materiály byly vyhledány v mnoha veřejných i soukromých
archivech. Výsledkem je komplexní publikace, která
navzdory své skromné velikosti komplexně vypráví
příběh plzeňského loutkářství včetně mnohdy dosud
nepublikovaných obrazových materiálů. Podoba publikace odpovídá výtvarné koncepci expozice Muzea loutek
včetně kreseb P.Koutského a fotografií J.Pohribného.
V rámci projektu jsme připravili i anglickou a německou
mutaci publikace.

Vědeckovýzkumná činnost
Ředitelství
Ústavní výzkumné úkoly
Mergl - realizace výstupu UU 2011/01- Harrachovské
sklo ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni - výstava
a publikace Z Nového Světa do celého světa – 300 let
harrachovského skla (viz Ediční a publikační činnost)

Oddělení prehistorie
Granty a výzkumné projekty
Pokračovaly společné aktivity v rámci 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“. V průběhu roku proběhly
odborné praxe a stáže studentů archeologie na terénních výzkumech ZČM, úzká byla spolupráce při výzkumu
opevnění v Plzni-Hradišti, z prostředků projektu byla
zorganizována konference „Pohřební ritus“. Jednotlivě
se studenti podíleli i na dalších činnostech, při evidenci muzejních sbírek, na přípravě expozice a dalších (M.
Metlička, A. Novotná).  
Ústavní výzkumné úkoly
Společně s P. Břicháčkem byl realizován ústavní úkol
UU 2012/2 „Slovanské kostrové pohřebiště v Rokycanech-Malém náměstí“. Cílem bylo publikovat výsledky
archeologického výzkumu z roku1995, zhodnotit nálezovou situaci a antropologicky vyhodnotit nálezy kosterních pozůstatků. Antropologický materiál byl vypůjčen z NM v Praze, kam by předán po ukončení výzkumu
(M. Metlička, L. Šmolíková).
Ostatní projekty
Pokračovala příprava projektu třísvazkových „Dějin
města Plzně“ iniciovaného Magistrátem města Plzně.
Součástí prvního dílu publikace budou na 60 stranách
dějiny vývoje pravěkého a raně středověkého osídlení
na území velké Plzně. Text bude doplněn bohatými kresebnými, mapovými a fotografickými přílohami, včetně
připravovaných „exkurzů“ (M. Metlička).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Granty a programové projekty
» UU 11A-C/2011 Západočeského muzea v Plzni: Vývoj
osídlení parcely v intravilánu obce od neolitu do
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středověku (2011-13) (M. Sochorová, M. Šmejdová,
P. Schneiderwinklová) V rámci grantu je zpracována
dokumentace z archeologického výzkumu Přeštice,
II. etapa 2009, 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,
postupně bude připravována výstava jako závěrečné
odborné zhodnocení.
» UU 201/2012 Západočeského muzea v Plzni:
Slovanské kostrové pohřebiště v Rokycanech
– Malém náměstí (P.Břicháček, M. Metlička), úkol
dokončen, připraven výstup formou článku do časopisu Archeologie západních Čech.

Oddělení starších dějin
Byla zahájena příprava, zpracovány podklady a podána přihláška (a kladně vyřízena) na ústavní úkol na
r. 2012  a následné roky (ÚÚ 2012/04) „Od špitálu k činžáku –archeologické poznání vývoje lokality v   Plzni
„U Zvonu“. Samostatnými řešiteli mgr. J. Orna a mgr. V.
Dudková.  
Z minulých let úspěšně pokračovaly / skončily ústavní úkoly a granty. V první řadě 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), který bude ještě pokračovat. V rámci tohoto
úkolu bylo třeba podniknou řadu i několikadenních
pobytů a jiných archivech a muzeích (Písek, Rychnov
n.Kn, Radnice aj.) . Dále pokračuje ÚÚ   2011/04 „Jiné
varianty – nerealizované architektonické a urbanistické
projekty v  Plzni 1850 – 2000“. Samostatným řešitelem
mgr. T. Bernhardt (dílčí spoluřešitel mgr. A. Skála z AmP).  
Ke konci roku byl úspěšně ukončen ústavní úkol „Sbírka
historického míšeňského porcelánu Západočeského
muzea v Plzni“ (JUP 2011/07, hl. řešitel dr.D.  Braunová,
UMPRUM ZČM, spoluřešitel dr. M. Hus zpracováním
medailí a mincí z porcelánu a kameniny německých porcelánek z první poloviny 20.století) a předáno do tisku.

Oddělení novějších dějin
Ústavní výzkumné úkoly
» UUP 2011/02   - Ikonografický výzkum historických
skleněných diapositivů s námětem podoby města
Plzně. Řešitel: Krčmář. 2. rok projektu – zpracování
odborného příspěvku Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni. Vytištění a uspořádání náhledů digitalizovaného materiálu.
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).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Ústavní výzkumné úkoly
» Míšeňský historický porcelán ve sbírkách
Západočeského muzea v Plzni (2011 – 2012), řešitelka: Dagmar Braunová, spoluřešitel: Miroslav Hus.
Stav plnění projektu: odevzdání rukopisů.
Ostatní
» Harrachovské sklo (od roku 1945) ve sbírkách
Západočeského muzea v Plzni, určení, zpracování
předmětů, zpracování textu pro publikaci na dané
téma. (Lenka Merglová Pánková)

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 zaniklé židovské obce na Sušicku. Výzkum
byl v roce 2012 zaměřen na několik oblastí. Jedná se
o rozsáhlý průzkum archivních pramenů (oblastní
archiv v Klatovech, archiv Židovského muzea v Praze
ad.). Dalším zdrojem informací jsou údaje o vlastnictví
budov, které jsou přímo v terénu porovnávány se současným stavem budov. Cenné informace byly získány
díky rozhovorům, jak se současnými vlastníky těchto
objektů, tak i s dalšími pamětníky přímo v terénu. Takto
získaná data si vyžádala náročné kvalitativní a kvantitativní zpracování. Výstupem má být právě připravovaná
publikace, která k datu vypracování této zprávy je ve
stavu rozpracovanosti.
Ústavní výzkumné úkoly
Zhodnocení fondu loutek a kulis z loutkového
divadla ZK ROH Železničářů (ústavní úkol) – řešitelka:
Mgr. Jana Slámová. V roce 2012 již neprobíhal výzkum,
ale byly realizovány jeho výstupy. Prezentace výsledků
byla realizována v roce 2012, protože byla závislá na
plánu výstav ZČM a termínu vydání sborníku Minulostí
Západočeského kraje. Výstava Svět pohádek: Loutky
z fondu divadla DAS proběhla ve dnech 9. 2. – 2. 4. 2012
a byla návštěvnicky velice úspěšná. Článek Loutkářský
odbor DTJ Plzeň II a loutkové divadlo ZK Železničářů
(DAS) byl v březnu 2012 odevzdán redakční radě sborníku Minulostí Západočeského kraje, úspěšně prošel
recenzním řízením a byl publikován v závěru roku 2012.
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Oddělení paleontologické
Ústavní výzkumné úkoly
» UUP 2011/09 - Podíl konifer a kordaitů - karbonských
silicifikovaných dřev v paleospolečenstvu plzeňské
uhelné pánve; Během roku byly dokončeny sběry
na lokalitách a bylo nashromážděno více jak 100
vzorků. Ze vzorků se udělalo cca 20 výbrusů a cca 50
nábrusů. Výsledky projektu byly shrnuty ve výstavě
„Zkřemenělé rostliny prvohor“, která byla zahájená
v prosinci 2012, a byla určena jak odborníků tak široké veřejnosti.
» UUP 2012/05 - Paleontologický a stratigrafický
výzkum vybraných lokalit ordoviku Rokycanska a Plzeňska; řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; V roce 2012
probíhali výzkumné práce ve starším paleozoiku barrandienské oblasti na několika lokalitách s různým
statutem a charakteristikou. Jednalo se o záchranný
výzkum na dočasných výkopech pro stavby, studie
na chráněných lokalitách (PP) v rámci průběžného
inventarizačního výzkumu a údržby lokalit dle plánů péče schváleného Krajským úřadem Plzeňského
kraje i o výzkum běžných lokalit zaměřený na získání
konkrétního materiálu. Nejkomplexnější záchranný výzkum byl uskutečněn na výkopu výrobní haly
v průmyslové zóně v Ejpovicích. Jednalo se zde o úzký stratigrafický interval v černých břidlicích dobrotivského souvrství. Důležité výkopy byly provedeny
v přibližně ekvivalentní stratigrafické úrovni na tradičním výchozu u autotábořiště severně od Ejpovic
u na břehu zatopeného povrchového dolu. Cílem bylo
dokumentovat společenstvo a především dostatek
graptolitového materiálu pro připravovanou revizi
graptolitů dobrotivského souvrství. Obě výzkumné
akce probíhaly v součinnosti s Katedrou biologie
ZČU a soukromými sběrateli. Z chráněných lokalit
byla hlavní pozornost věnována rokycanské Stráni.
Zde bylo sbíráno hlavně v části zvané „rokle“ z důvodů jejího postupného zanášení sedimenty. Získaný
materiál bude vzhledem ke své kvalitě součástí širšího souboru pro několik publikací nebo dokonce
podkladem pro samostatné odborné práce.
» UUP 2012/06 - Palaeoflora of the Farmington
Shale from Illinois Basin (USA). řešitel: RNDr. Josef
Pšenička, PhD.; Řešení ústavního úkolu bylo postaveno na dvou základních zdrojů dat. 1) studium stávajícího materiálu v ústavech v USA a terénní výzkum.
Studium materiálu uloženého v několika institucích
bylo řešeno především elektronickou formou a byl
vytvořen soupis druhů z nadloží sloje Danville Coal.
Také proběhla revize materiálu již dříve publikované
(kolekce Pheifera, 1979). Ovšem hlavní důraz byl
kladen na terénní výzkum Danville Coal na několika
lokalitách v Indianě (USA). Výsledkem projektu jsou
články ve vědeckých časopisech. Jeden článek je již
v recenzním řízení v impaktovaném časopise Reviewe
of Palaeontlogy and Palynology (The oldest known

callipterid foliage: A new species of Rhachiphyllum
from the Late Moscovian (Middle Pennsylvanian)
Farmington Shale Illinois Basin, USA; Pšenička,
Josef, Elrick, Scott D., Opluštil, Stanislav, DiMichele,
William A.d, Bek, Jiří, Nelson, W. John, Ames, Philip
H., Kerp Hans). Druhý článek pojednávající o paleoekologii Denville Coal je v přípravné fázi.
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; 4.rok projektu; internetový odkaz na projekt
http://igcp575.org/index.htm. V rámci tohoto projektu byly prezentovány na konferenci v Lugansku
na Ukrajině výsledky práce na lokalitě Val Sanagra
v Itálii (RNDr. Josef Pšenička PhD.) a srovnání
zkřemenělých zbytků rostlin z lokalit v okolí Plzně
a Ukrajiny (Ing. Jan Bureš). Výsledky práce na lokalitě Val Sanagra v Itálii byly rovněž publikovány v muzejním časopise: Pšenička, J., Opluštil, S., Ronchi, A.,
Šimůnek, Z., 2012. Revision of the Pennsylvanian flora from Val Sanagra in western part of the Southern
Alps (Italy). Folia vol. 46, No. 1-2, 2011
» GAČR P210/12/2053 - Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické
doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu; doba řešení 4 roky; první rok projektu. V rámci
projektu byla vytvořena databáze FC MafDat sloužící
pro zadávání fosilních rostlinných druhů ve spojitosti s jejich stratigrafickou polohou. V první polovině
roku se skládala struktura databáze (Bc. Tomáš
Hejduk). Během června a července 20012 byla testována funkčnost databáze. Pro tento test byly použity
vzorky z lokality Ovčín. Výsledky tohoto testu jsou
uvedeny v článku: Pšenička, J., Opluštil, S., (in press).
The epiphytic plants in the fossil record and its example from in situ tuff from Pennsylvanian of Radnice
Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences,
který je přijat do tisku. Ke konci roku začalo plnění
databáze. Na plnění databáze se také podíleli další
zaměstnanci paleontologického oddělení Jana
Mlnáříková a Marie Spáčilová. V rámci projektu byl
také zčásti zpracován fosilní materiál ze sbírky přírodovědného muzea v Chemnitz v Německu a byly
provedeny terénní sběry v Polské části Hornoslezské
pánve. Výsledkem projektu je článek který je v tisku
(po recenzích): Pšenička, J., Opluštil, S (in press). The
epiphytic plants in the fossil record and its example
from in situ tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin
(Czech Republic). Bulletin of Geoscinces.
Ostatní
» Projekt EnviroGIS (projekt z ESF) - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělá-
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vání; 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
(Německo). V rámci této spolupráce se paleontologické oddělení v roce 2012 podílelo na studium již
nasbíraného materiálu z polohy in situ  sopečného
popela. Také byl realizován terénní výzkum na
lokalitě Floha. Pracovníci se soustředili především
na výzkum tzv. pravých kapradin. Výsledkem spolupráce je závěrečná zpráva z výzkumu za rok 2012.
Na projektu se podílí RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
a Ing. Jan Bureš.
» Spolupráce s Botanical garden Cordoba (Španělsko).
V rámci spolupráce se pracovník paleontologického
oddělení ZČM (RNDr. Josef Pšenička, PhD.) zúčastnil
terénního výzkumu na lokalitě Puertollano v J části
Španělska. Výzkum probíhal v činném lomu. V lomu
jsou odkryty tři polohy uhelných slojí. V nadloží
nejspodnější uhelné sloje č. 3 se nachází poloha in
situ sopečného materiálu, který může být srovnán
s polohou sopečného popela studovaný pracovníky
paleontologického oddělení muzea od roku 2001 na
Radnicku. Tento vulkanický obzor v Puertollanu byl
detailně nevzorkován a byla vytvořena srovnávací
kolekce. V rámci terénního výzkumu byla také vzorkována sloj č. 1. Sbírkové předměty z výzkumu jsou
deponovány v podsbírce paleontologického oddělení ZČM Plzeň. Na projektu se podílí RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty
» Příprava návrhu postdoktorského grantového projektu GAČR „Do lichen communities represent ecological guilds assembled on locally adapted photobionts?“ – projekt byl 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) – druhá etapa výzkumu (intenzivně zkoumáno 8 lokalit na severním Plzeňsku
a Rokycansku – fytocenologické snímky, průběžná
kontrola a zpracování materiálu z odchytových pastí;
další lokality zkoumány pouze z hlediska botaniky;
předběžné výsledky prezentovány ve formě posteru
na mezinárodní konferenci ECER 2012 – viz níže).
» Příprava a podání návrhu ústavního úkolu „Sekulární

změny vegetace v Merklínské pánvi“ – projekt byl
podpořen! (J. Nesvadbová, spoluřešitelé J. Bureš
z odd. paleontologie ZČM a PhDr. Helena SvitavskáSvobodová, CSc. z BÚ AVČR).
Ostatní
» Project CZ 07/2010 “Symbiotic selection arenas in
lichens” – Vědecko-technická spolupráce Česko–
Rakousko 2010–2011, MŠMT. Řešitelé: Prof. Dr. Martin
Grube, Karl-Franzens Universität of Graz; Dr. Pavel
Škaloud, PřF UK v Praze. Další badatelé: Dr. L. Muggia,
M. Grube, –Karl-Franzens Univ. of Graz; J. Steinová, L.
Vančurová, T. Řídká – PřF UK v Praze; O. Peksa – ZČM
v Plzni. Odevzdána závěrečná zpráva k projektu.
Připravena publikace „High flexibility of photobiont
association in a common lichen.“. Vedoucí projektu
L. Muggia prezentovala spoluautorský poster „Are
long-living lichen thalli an arena for photobiont
variation?“ na mezinárodní konferenci IAL7 2012
v Bangkoku.

Oddělení zoologické
Ústavní výzkumné úkoly
» Rozšíření, početnost a ekologické nároky ptáků v zemědělské krajině podél toku řeky Radbuzy (Vacík)
– řešitel: Vacík; doba řešení: 2012–2014; stav plnění
projektu: rozpracovaný.
» 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.

Knihovna Západočeského muzea
Granty a výzkumné projekty
Grantový projekt VISK6 na rok 2012 z oblasti rukopisů nebyl opět 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 byla
provedena digitalizace celkem 4 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.
Ústavní výzkumné úkoly
Práce ústavním výzkumném úkolu UU02 „Soupis
tisků 16. století“ byly ukončeny. Hotový soupis vykazuje
164 položek. Záznamy všech titulů (název, rozsah, rozpis
vnitřních částí, typografické ztvárnění, stav exempláře,
vazba, provenience atd.) byly revidovány a ověřovány
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jak v internetových dtb, tak i v nejnovější tištěné literatuře. Dle zvolené metodiky, která odpovídá nejnovějším
požadavkům, byly tituly zapsány v originální písemné
podobě za pomoci zvláštních typů. Tato část práce byla
velmi náročná. Soupis byl opatřen rozsáhlým pomocným aparátem (10 různých typů rejstříků) a konkordancí. Závěrem je připojena obrazová příloha. Započaly
práce na grafické úpravě rukopisu pro tisk. Jeho vydání
je plánováno na první čtvrtletí r. 2013.

Evidence sbírek
Oddělení prehistorie
evidence chronologická za rok 2012

65 př. č.

z toho zakoupených

0

evidence systematická za rok 2012

4.308 inv.č.  

sbírkový fond k 31. 12. 2012

88 083 inv. č.

z toho v počítačové databázi

88.083 inv. č.

inventarizace

11.120 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).
» Byly předány podklady pro zápis nových přírůstků
do CESu za rok 2012 a rozepsaných přírůstkových
čísel na jednotlivá inventární čísla (A. Zelenka).
» V průběhu roku probíhala inventarizace sbírkového
fondu, která se soustředila na fond nově přestěhovaných a uložených celých nádob a na zlomkovou
keramiku, které byla naposledy inventarizována
v roce 2001 (celé oddělení).  
» Na přestěhovaný fond celých nádob a rozměrných
artefaktů byly vypracovány nové lokační seznamy,
štítky na regály a nové uložení bylo zapsáno do
evidenčních karet počítačové databáze. Nové uložení bylo opraveno u 2977 nádob (J. Metličková, A.
Junková).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Materiál je většinou po základním zpracování předán
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně
příslušným muzeím.
Registrace:
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 2012 zapsáno 659 registračních čísel.
Pomocná evidence v roce 2012:
Soupis negativů a popis fotografií – 679 kusů
Domažlicko, 590 kusů výzkumy Stříbro a Švamberk.

Oddělení starších dějin
evidence chronologická

81 př. č.

z toho zakoupených

37
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Celkové náklady na nákup sbírek

73 590 Kč

evidence chronologická

12 př.č.                  

evidence systematická

70 inv.č.

z toho počet zakoupených

12 př.č.

Sbírkový fond k 31.12.2012

97 756  inv.č.

celkové náklady na nákup sbírek

308 700,- Kč  

z toho v počítačové databázi

38 994  inv.č.

z toho zvláště významné

1

Nové karty zapsané v r. 2012

4 032 inv.č.

systematická evidence

12 inv.č.

Inventarizace

8 601 inv.č.

sbírkový fond k 31.12.2012

26 300 inv.č.

z toho v počítačové databázi

16 770 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

365 inv.č.

Inventarizace

5 637 inv.č.

Během roku docházelo ke klasickému průběžnému
vedení evidence pomocné, chronologické i systematické, u té vesměs pomocí   dbf. DEMUS. U všech podsbírek byly přednostně zpracovávány nové přírůstky.
Jmenovitě u fondu Historická archeologie jsme se soustředili na zpracování výzkumů Plzeň – nám.Republiky
24 a Františkánský klášter – černá kuchyně a různých
starších drobných výzkumů a sběrů z okolí Plzně.  
Průběžně byly opravovány, doplňovány a „zahušťovány“ staré evidenční záznamy, vesměs doplněním citace
literatury, autorů, zapsána přesnější datace, analogie,
historie předmětu atd. Bylo nutno následně svázat hotové nové evidenční karty první kopie, pokračovat v aktualizaci lokačních seznamů, v souvislosti s   ukončeným
stěhováním  také bylo třeba pokračovat v  inventarizaci
u všech fondů – např. dokončovat rozpracovanou revizi
u fondu N, provést velkou část u fondu HA  a také u podsbírky AC (MP, G, C, S). U fondů Z / ZU, MZ, MZZ   a HT
je již sice inventura celé podsbírky de fakto ukončena,
ale byla provedena  každoroční inventura sbírky nábojů. Rovněž byla zlepšována dokumentace připojením
obrazové dokumentace k evidenčním záznamům zejm.
doplněním fotografií.  

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická

86 př. čísel

počet zakoupených

3 př.č.

náklady na nákup sbírek

3 800,- Kč

evidence systematická

2030 inv. č.

sbírkový fond k 31.12. 2012

34 258 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2012

2030 inv.č.

z toho v počítačové databázi

6229 inv.č.

inventarizace

635 inv. čísel

Oddělení národopisné
chronologická evidence

53 př.č.

počet zakoupených

8 př.č.              

náklady na nákup sbírek

15 270,- Kč       

systematická evidence

56 inv.č.

sbírkový fond k 31.12.2012

77110 inv.č.  

z toho v počítačové databázi

38 513 inv.č.                    

nové karty zapsané v roce 2012

5 698 inv.č.

inventarizace

9 947 inv.č.

» z toho zvláště významné: plakát k prodeji kávy firmy
Kubath a Kincl, konec 19. století

Oddělení paleontologické
V roce 2012 Ing. Jana Mlnáříková dokumentovala sbírky Dr. Erdtmanna za odborného vedení doc. RNDr. Petra
Krafta, CSc. Marie Spáčilová dokumentovala nové sběry
RNDr. Josefa Pšeničky, PhD. a Ing. Jana Bureše.
Průběžně probíhala fotodokumentace sbírkového
fondu oddělení, kterou vykonávaly Ing. Jana Mlnáříková
a Marie Spáčilová.
evidence chronologická

9 př.č.

z toho počet zakoupených

1 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

15 000,-Kč

systematická evidence

2 539 inv.č.

sbírkový fond k 31.12.2012

28 661 inv.č.

Oddělení uměleckoprůmyslové

z toho v počítačové databázi

28 661 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

2 539 inv.č.

Ve sledovaném roce bylo zapsáno do chronologické
evidence 12 nových přírůstkových čísel. Stejný počet
inventárních čísel byl v témže roce zapsán i do systematické evidence. Celkový počet inventárních čísel obou
sbírkových řad (UMP a O) činí celkem 26300. V roce 2012
bylo zapsáno 12 nových karet. Do počítačové databáze
Demus bylo přepsáno celkem 365 karet. Během roku
2012 bylo invetarizováno 5637 inventárních čísel (fond
grafiky, část fondu kovů a varií).

inventarizace

1 222 inv.č.

Oddělení botanické
evidence chronologická

12 př.č.

z toho počet zakoupených

př. č.: 0  

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

2 195 inv.č.
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sbírkový fond k 31.12.2012

84 580 inv.č.

z toho v počítačové databázi

34 578 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

3 257 inv.č.

Inventarizace

5 164 inv.č.

Oddělení zoologické
evidence chronologická

3 př.č.

počet zakoupených

0

náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

25 inv.č.

sbírkový fond k 31.12. 2012

16 105 inv.č.

z toho v počítačové databázi

16 105 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

25  inv.č.

inventarizace

7 538 inv.č.

Knihovna Západočeského muzea
evidence chronologická

458 př.č.

z toho počet zakoupených

105 př.č.

Celkové náklady na nákup sbírek

51 420,- Kč

z toho zvlášť významné

0

evidence systematická

458 inv.č.

sbírkový fond k 31.12.2012

10 201 inv.č.

z toho v počítačové databázi

8773 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

445 inv.č.

Inventarizace

632 inv.č.

Souhrn za celé muzeum

Ochrana sbírek
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 :  55472
» z toho v roce 2012:  digitální foto : 3291

Oddělení prehistorie
Po přestěhování fondu celých nádob a rozměrných
artefaktů čítajících 2.977 předmětů bylo provedeno
jejich očištění (umytí) a poškozené exempláře byly opraveny v keramické laboratoři (J. Metličková).
Bronzové předměty (514 bronzových artefaktů), které byly vráceny po konzervaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově minulého roku, byly uloženy
do igelitových sáčků, opatřeny popiskou a uloženy do
depozitáře. Fotografie zkonzervovaných předmětů byly
popsány jejich inventárními čísly (L. Šmolíková).
Kromě souborů z probíhajících výzkumů ve Stodu
a Křimicích byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších akcí
také popsán čísly nálezů veškerý materiál z nových přírůstků za rok 2012, který byl následně uložen v příručním depozitáři.
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 2009, které byly určené k systematické evidenci (P. Peterková, J. Tycová).

evidence chronologická

779 př.č.

počet zakoupených sb.př.

166 př.č.

náklady na nákup sbírek

467 780,- Kč

evidence systematická

11 693 inv.č.

sbírkový fond k 31.12.2011

463 054 inv.č.

z toho v počítáčové databázi

276 706 inv.č.

nové karty zapsané v roce 2012

22 699 inv.č.

Oddělení starších dějin

inventarizace

50 496 inv.č.

Nové půdní depozitáře na pracovišti Zborovská 40
v Plzni jsou sice vybudovány, ale nevyřešily nedostatek
místa – jsou určeny jen pro archeologickou podsbírku
(ta byla do nových prostor stěhována s problémy 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  (sbírkové bedny
na zbraně, truhlíky na náboje a granáty, podstavce na
pušky aj.- to je stále   v depu Částkova a jen část byla
přestěhována do depozitáře na Zborovské) a část fon-

V roce 2012 byla dokončena inventarizace sbírek
v rámci desetiletého inventarizačního cyklu v souladu
se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění.
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dů MP a C (např. by mělo být převezeno z Nepomuka
18 ks cechovních truhlic a několik zvonů aj. plus obraz
sv. Václava před Plzní,  aby byl sjednocen sbírkový fond
– nic jiného v Nepomuku již nemáme), ale zatím není
kam. V depozitáři střv. skla byl v lednu zabudován odsavač výparů (digestoř).
Provizorní depozitář 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. a nově i zbytky ochranné zbroje) byl proto
vybaven již předloni 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, uvolněných v souvislosti s jiným
způsobem evidence. 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 v minulosti z prostředků ISO MK ČR. Bylo pokračováno ve vypracování nových
lokačních seznamů.
V depozitáři ZU (uniformy) byly během roku vyrobeny svépomocí některé nové police do úložných skříní
fondu ZU.

Oddělení novějších dějin
Na základě nevyhovujících dřevěných regálů v depozitáři č. 1 a 7 oddělení novějších dějin, Tylova 22 došlo
k nákupu 8 kovových regálů (firma Profi regal s.r.o) do
depozitáře č. 1 a 11 regálů do depozitáře č. 7. Zároveň
s nákupem regálů byla upravena místnost depozitáře č.
7, tzn., že došlo k úpravě podlahy a výměně podlahové krytiny, která byla již potrhaná na několika místech
a nesloužila svému účelu.
Depozitáře byly před demontáží původních regálů
vyklizeny a současně byla provedena revize sbírkových
předmětů v depozitáři č. 1. Po montáži nových regálů
došlo k novému uspořádání depozitáře, a kromě stávajících trojrozměrných předmětů zde byly uloženy prapory, které nemohly být uloženy v depozitáři praporů
(č. 2) kvůli svým rozměrům a svojí specifikaci (nutnost
uložení ve vodorovném stavu kvůli stříbrné výšivce,
apod.). Do depozitáře č. 7 byly zpět uloženy krabice s fotografiemi, které čeká v příštím roce přebal do nových
obálek a krabic z nekyselého materiálů a nová úprava
krabic, aby přehledněji sloužily svému účelu. Nově byly
do depozitáře č. 7 uloženy také krabice se skleněnými
negativy (Tománková, Morgensternová) .
Oddělení má ve svém sbírkovém fondu ca 200 ks
filmů z období 20.  - 70. let 20. století. Aby zůstaly filmy
zachovány do dalších let a mohlo s nimi být manipulováno (promítání, přednášky), došlo v roce 2012 k jednání s Plzeňskou televizí s.r.o., týkající se možnosti jejich
digitalizace. Došlo k digitalizaci 21 ks filmů a spolupráce

bude pokračovat i v roce 2013. Filmy byly promítnuty
a digitalizovány snímáním druhou kamerou. Tím už
je možné, aby došlo k jejich odbornému zpracování
(datace, popis událostí ve filmu, případná identifikace,
apod.). Zároveň s digitalizací proběhlo nové uložení filmů do depozitáře č. 6 odd. novějších dějin. (Tománková,
Morgensternová).
» Digitalizace a odborné zpracování fotografií do
Demus – 174 ks  (Tománková).       
» Digitalizace fotografií - 46 ks, skleněných diapositivů
– 9 Ks a skleněných negativů 22 ks (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
V první polovině roku proběhlo stěhování fondu
keramiky do původního   a zrekonstruovaného depozitáře na Bolevecké návsi a předměty byly uloženy
dle původních lokací. Během roku začalo stěhování
sbírky orientu do vhodnějšího uložení v depozitáři na
Bolevecké návsi, zároveň probíhala revize předmětů
v depozitářích na Bolevecké návsi. V témže roce byl přestěhován fond kovů, varií a textilu do nového depozitáře
na Bolevecké návsi (objekt B) a současně byla zapsána
nová lokace předmětů. Depozitář na Bolevecké návsi
(objekt A) byl vybaven poplachovým zabezpečovacím
systémem. Pracovníci oddělení provedli ve spolupráci
se správcem Centrálního depozitáře v Nepomuku úpravu uložení předmětů v některých depozitářích (nábytek,
dřevo, kovy). V depozitáři textilu na Bolevecké návsi 17
byla provedena pravidelná desinsekce. V jednotlivých
depozitářích je pravidelně kontrolována teplota, vlhkost
a stav předmětů.

Oddělení národopisné
V depozitářích a výstavních prostorech je pravidelně monitorována a zaznamenávána teplota a vlhkost.
Klima je regulováno dostupnými prostředky. V roce
2012 byla prováděna pravidelná dezinsenkce v měsících
dubnu a květnu. Dezinsekce je prováděna aerosolovým
postřikem v prostorách expozice a depozitářích v budovách NMP.
» vybudování nových depozitářů: adaptována část
půdních prostor CHD 17 – osazení nových regálů
a vybudování depozitáře fondů Obchodní památky
a Míry a váhy, které byly do tohoto roku uloženy ve
zcela nevhodných podmínkách (nadměrná vlhkost,
přítomnost dřevokazného hmyzu). Předměty prošly
konzervací prováděnou jak zaměstnanci odd. konzervace, tak i národopisu.
» V prosinci 2012 byl zakoupen zvhlčovací přístroj
pro depozitáře městského a lidového nábytku v CD
Nepomuk, který byl ale prozatímně umístěn v hlavní
budově.
» fond fotografií byl nově umístěn do nekyselých krabic zakoupených s příspěvkem z programu ISO
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Oddělení botanické
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním;
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R.
Bláhová, A. Čížková; J. Mourková – dobrovolnice)

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

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.
Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2012
byla realizována v měsíci květnu a bylo celkem provedeno 1.131 obrázků.

Oddělení konzervace
V roce 2012 bylo provedeno odd. konz. 2x namátkové měření klimatu v centrálním depozitáři Nepomuk.
Průběžné hodnoty teploty a vlhkosti zaznamenává
pracovník depozitáře. V objektu CDN se nachází sbírka
obrazů cca 1500 ks, která vyžaduje neodkladně alespoň
základní konzervační zásah tj. dublování na nové plátno
(odpadávání barevné vrstvy, krakely, protržené plátno).
V tomto směru oddělení konzervace usiluje již několik
let o zakoupení vakuového nažehlovacího stolu, aby
mohla být zpevněna barevná obrazová vrstva včetně
podkladu.
V průběhu roku 2012 si oddělení novověku vyžádalo
údaje o optimálních klimatických a světelných podmínkách ve vztahu k uložení sbírkových předmětů pro
připravovanou expozici Diecézního muzea.
Objekt Diecézního muzea z hlediska ochrany vystavených exponátů z větší části nesplňuje předepsané
klimatické podmínky pro uložení sbírkových předmětů
historické povahy. Naměřené hodnoty jsou zejména
v zimních měsících hluboce pod stanovené optimální
hodnoty. Dodatečná opatření k optimalizaci klimatických podmínek v objektu DM by si vyžádala další finanční prostředky (viz průběžné sledování fyzikálních veličin
– teplota/vlhkost – výkazy jsou archivovány v monitorovacím systému u správce objektu). Vzhledem k těmto
vykazovaným specifickým podmínkám budou vystave-

né exponáty průběžně kontrolovány správcem objektu
a konzervátorským oddělením Západočeského muzea.
Měření klimatu v objektu Muzea Š. Adlera bylo provedeno namátkově 2x ročně. Průběžné monitorování
teploty a vlhkosti provádí pověřený pracovník muzea.
Vzhledem k povaze objektu a dispozici v terénu se
naměřené hodnoty pohybují dlouhodobě v rozmezí:
teplota 16 - 19ºC, vlhkost 75 - 90% Rv. Z tohoto důvodu
byly některé exponáty předisponovány do vhodnějších
podmínek (modlitební hebrejská kniha NMP 74347).
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Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Oddělení prehistorie
Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno 133 bronzových artefaktů, 31 železných
předmětů, 6 artefaktů ze zlata, 23 ze skla a 4 kostěné předměty – celkem 197 sbírkových předmětů (I.
Čechová).
Pro jiná oddělení ZČM bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno:
» pro odd. ZAV – 30 železných předmětů z výzkumu při
rekonstrukci náměstí ve Stříbře.
» pro odd. starších dějin byly zkonzervovány 4 bronzové a 1 železný předmět.
» pro nově otevírané Diecézní muzeum v prostorách
františkánského kláštera bylo zkonzervováno a vyčištěno 6 monstrancí (I. Čechová).   
» pro Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici
byl zkonzervován 1 bronzový stylus z Manětína (I.
Čechová).
» pro Dům historie Přešticka: byl zkonzervován v rámci
metodické pomoci bronzový náramek (I. Čechová).
» pro Městské muzeum ve Stříbře: bylo zkonzervováno
7 železných hornických kladívek (I. Čechová).
» pro Oblastní muzeum v Chomutově: bylo zkonzervováno 48 železných a 31 bronzových předmětů z žárových hrobů doby římské z Nezabylic (I. Čechová).
» pro Muzeum Karlovy Vary bylo zkonzervováno 9
skleněných předmětů a 2 železná kování vědra (I.
Čechová).
» pro Národní památkový ústav v Plzni byl zkonzervován 1 předmět (I. Čechová).
Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 332 sbírkových
předmětů.
Po přestěhování a novém uložení fondu nádob byla
provedena oprava poškozených exemplářů, odstraněny
sádrové či cementové přetoky z konzervací ze začátku
20. století a chybějící části byly doplněny sádrou a nabarveny. Z části nádob byly odstraněny oprýskané nátěry a poté byly přepatinovány. Opraveno a zrekonstruováno bylo 61 nádob z následujících lokalit: Šťáhlavice,
Tlučná-Draganec, Šťáhlavy-Hájek, Kozolupy, ŠťáhlavySvidná, Milínov-Lopata, Chrást, Milínov-Javor, MašoviceMlýnský vrch, Nynice, Újezd-Kostelík, Dýšina-Kokotsko,
Sedlec-Hůrka, Žákava-Sváreč, Plzeň-Radčice, Planá-Na
Zámku, Dýšina-Horomyslice, Šťáhlavice-Beztehov,
Plzeň-Hradiště-Pod Homolkou, Plzeň-Bílá Hora, PlzeňČervený Hrádek, Plzeň-Doubravka (P. Peterková, J.
Tycová).
Byly zrekonstruovány a nabarveny nádoby z následujících výzkumů:
» Nýřany, okr. PS, stavba „DAF“, byly zrekonstruovány
2 nádoby z hrobu 202, 2 nádoby z hrobu 205, 1 nádo-

»
»
»
»
»

ba z hrobu 210, 2 nádoby z hrobu 216 a 3 nádoby
z hrobu 260 (P. Peterková, J. Tycová).
V rámci evidence převzatého výzkumu v Přešticích,
okr. PJ, v poloze „U Háječku“ bylo zrekonstruováno 6
nádob a 4 torza s inventárními čísly (J. Tycová).
V rámci záchranné akce na hradě Skála u Radkovic byla zrekonstruována 1 nádoba a 2 torza
(P. Peterková).
v rámci zpracování výzkumu v Meclově při stavbě
bioplynové stanice byla zrekonstruována 1 nádoba
a 9 torz (J. Tycová, P. Peterková).
Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih, Vrchlického ulice ppč.
149/1, byly zrekonstruovány 2 středověké nádoby
a 3 torza (P. Peterková).
V rámci zpracování a konzervace nálezů z římského pohřebiště v Nezabylicích byla pro Muzeum
Chomutov zrekonstruována 1 nádoba a 1 torzo
(P. Peterková).

Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zrestaurováno 101 sbírkových předmětů.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností
jsou průběžně zpracovávány jak velké soubory získané
dříve, tak i nové nálezy z probíhajících výzkumů.
Konzervováno a restaurováno bylo celkem 15 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 či překonzervováno za rok 2524 předmětů   a zrestaurováno
106 předmětů + každoroční překonzervace Městské
zbrojnice (zde vystaveno 948 předmětů), vše z vlastní
sbírky.
V souvislosti s výstavbou stálé expozice byly všechny předměty určené pro expozici vyčištěny, ošetřeny
a překonzervovány.
Dále jako každý rok bylo provedeno (v půli prosince
2012) kompletní chemické ošetření proti hmyzu a mikroorganismům u fondu ZU (uniformy) v depozitáři chemicky  plynofikací Coopex. Jako každý rok byla provedeno   
(na přelomu února a  března 2012) jednoroční překonzervace včetně pravidelné údržby   exposice Městské
zbrojnice (zde 948 předmětů – nejsou vykázány v přehledu konzervace, tj. toto je navíc, nejedná se o klasickou konzervaci). Pokračovala průběžná každoroční, rsp.
dvouroční překonzervace kožených předmětů fondu
ZU (na podzim 145 opasků, sumek, toreb a pouzder na
pistole atd. a 84 párů bot) a v průběhu celého roku  překonzervace palných zbraní fondu Z (703 ks), z toho 194
dlouhých palných zbraní , 192 krátkých palných a 317
chladných zbraní. Vždy byla odstraněna stará vazelína
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a mechanismus byl rozpohybován, následně byla zbraň
ošetřena novou konzervační látkou. Průběžně se provádělo každoroční mechanické čištění  fondu uniforem
kartáčem i vysavačem (558 ks uniforem a 530 ks přileb,
čepic a baretů, v 1.čtvrtletí + následné chemické ošetření). Celkem na ve sbírkách Z / ZU prošlo ošetřením, rsp.
překonzervací 2020 předmětů + 36 předmětů určených
pro expozici.
V laboratorním zpracování u fondu HA bylo pokračováno ve zpracování fondu HA (hotové ZAV, např. Plzeň
– nám.Republiky 24 nebo Františkánský klášter-černá
kuchyně, pak z drobné  akcí a sběrů a tak bylo nakonzervováno 84 předmětů fondu HA  a 16 předmětů bylo
zrestaurováno  (keramické – vše výzkum nám.Republiky
24). Dále probíhalo překonzervování, rsp. nové konzervováné u 262 předmětů určených pro stálou expozici
v ZČM, v Diecézním muzeu, rsp. i v Plzeňském historickém podzemí.
Bylo samozřejmě pokračováno v nakonzervování,
rsp. překonzervování či vyčištění nových přírůstků
fondů AZ a AN (zde 41 inv.čísel) a také podle výsledků
inventur a dle fyzického stavu probíhala překonzervace některých předmětů fondů AN   (překonzervováno
81 ks, počet všech konzervovaných předmětů u numismatické podsbírky byl tak 122). 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 mnoha výstav – tu šlo až o stovky
kusů za rok!   Z větších oprav to byla oprava uniformy
ZU 531 (límec a vyložení) a výměna 89 pažbových botek
pušek, vše vč. výměn šroubů a součástek  (místo nevyhovujícího nerezplechu a moderních šroubů kovaný
plech a ruční šrouby).
Z oboru Historické archeologie a Numismatiky byla
poskytnuta pomoc při čištění, konzervaci a restaurování
archeologických a numismatických artefaktů z výzkumů
a nálezů i jiných organizací. Šlo o tyto práce:
» Vyčištění, konzervace a určení   pozdně střv. mincí  
a drobných archeol.artefaktů ze ZAV Plasy (11 ks);
pro OMG Plzeň – sever v Mariánské Týnici (počátek
2012, dr. M. Hus)
» Vyčištění a konzervace 7 fragmentů střv. skla, pro
NPÚ, ú.o.p. Plzeň (jaro 2012, M. Beránková) a 3 kovových artefaktů rovněž pro NPÚ Plzeň (V. Dudková)
» Vyčištění a konzervace 2 stř. okenních vitráží, pro
Diecésní muzeum, Plzeň (jaro 2 M. Beránková)
» Překonzervace skleněných artefaktů antického skla
z fondu odd. UMPRUM ZČM Plzeň, 27 ks (konec roku,
M. Beránková)
» Konzervace 15 fragmentů střv. skla a 34 předmětů

»
»
»

»

z organického materiálu  pro VMH v Klatovech (průběžně 2012, M. Beránková a M. Zemánková)
Konzervace 4 střv. dřevěných předmětů pro
Muzeum Karlovy Vary (podzim, M.Beránková a M.
Zemánková)
Konzervace 25 pozdně stv. Artefaktů z fondu
Národopisného muzea v Plzni, určených pro stálou
historickou expozici (podzim 2012, M. Hejduk)
Oprava a nakonzervování 4 ks brněných rukavic
a drátěné košile (vše repliky) užitých na výstavě MZZ
Brno „Expedice Středověk“ a poničených návštěvníky v únoru 2012 (M. Hejduk)
Na úseku HA a N tak bylo pro cizí organizace či
oddělení nakonzervováno či zrestaurováno 133
předmětů.

Oddělení novějších dějin
» dodavatelsky: 3 ks (papor česko-polský; stuha k praporu DTJ Starý Plzenec; stuha k praporu Sociální
demokracie v Sedlci) nákladem: 29996,- Kč
» vlastní: 2   ks (olejomalba: V. Kovařík – Rumburská
vzpoura; model parního stroje).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Díky schváleným dotacím Ministerstva kultury v programu ISO na rok 2012, byly zadavatelsky restaurovány
4 sbírkové předměty: skleněný monumentální nástolec,
Čechy, Nový Svět, kolem r. 1860; dva dorsální kříže z mešního roucha, Čechy (Plzeň?), 16. - 17. století a olejomalba
na plátně Narození Páně, Čechy, 1670 – 1700. S těmito
předměty je počítáno do budoucí uměleckoprůmyslové
expozice muzea. Dodavatelsky byla zadána konzervace
antického skla. Dalších 128 inventárních čísel bylo ošetřeno vlastním konzervátorským oddělením muzea.
» Konzervace - dodavatelsky: 32 nákladem: 14000 Kč
» Restaurování - dodavatelsky: 4 nákladem: 248000 Kč
      

Oddělení národopisné

Žádost o dotaci na restaurování cechovních praporů z programu ISO nebyla v roce 2012 schválena, takže
restaurování externím dodavatelem nemohlo být z finančních důvodů provedeno.
Oddělení konzervace restaurovalo či konzervovalo 73
sb. předmětů na výstavu Na nákup do staré Plzně. Dále
provedlo konzervaci dalších předmětů z CD Nepomuk
dle vlastního výběru. Celkem 119 inv. č.

Oddělení paleontologické
Paleontologické oddělení preparovalo a restaurovalo 12 rozměrných sbírkových předmětů z lokality Ovčín.

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo zpreparováno cca 1000 sbírko-
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vých předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Loutky z divadla Alfa (multifunkční sál ):

Oddělení zoologické

» Dřevěné reliéfy ,,Vyšla hvězda nad Betlémem“ 5 ks
- konzervace
» Kovář - restaurovaní
» Loutka Vojty (Žižková armáda), Expozice divadla Alfa
– restaurování
» Diorama „Svatba u Broučků“:
» Restaurované postavičky  16 ks
» Konzervované postavičky 36 ks
» Scéna, lucerničky a rostliny -konzervace  
a restaurovaní.

» Preparování vlastní: 2693 ks
V průběhu roku bylo vypreparováno 1423 brouků
a mravenců (Těťál) a do lihu uloženo 1270 pavouků
(Hradská). Po absolvování kurzu preparátorka obratlovců během roku cvičně zhotovila 33 preparátů ptáků
(Vančurová).

Knihovna Západočeského muzea
V r. 2012 byly restaurovány na pracovišti muzea
v rámci grantových projektů VISK6 dva staré tisky (oba
konvoluty po 2 přívazcích). Šlo o drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání listů atd.
Dále byl předán k restaurování 1 rukopis (513 C 003).
Práce byly ukončeny r. 2012. Jelikož se bylo restaurování
prováděno v rámci diplomové práce na restaurátorské
škole, bylo bez úhrady.

Oddělení konzervace
Celkem

450 ks

Z toho sbírkové předměty s inv. čís.

251 ks

z toho oddělení národopisu

119 ks

oddělení umprum

128 ks

oddělení novověku

2 ks

oddělení středověk

1 ks

oddělení prehistorie

1 ks

Ostatní
» Knihovna Západočeského muzea - oprava a tukování
kožených vazeb (běžný knihovní fond) 150 ks
» Diecézní muzeum (předměty v majetku Plzeňské
diecéze) konzervace a restaurování (plastiky, obrazy)
47 ks
» Oddělení středověku (b.č.) 2 ks polní kufry, mešní
nádobí, vykuřovadlo)

Muzeum loutek
V roce 2012 byly v Muzeu loutek restaurovány a konzervovány následující položky:
Loutky ze sbírkového fondu ZČM
»
»
»
»
»

Rytíř  (Škodovo divadlo)  - restaurovaní
Žena ve žluté sukni   NMP 76620 - konzervace
Konferenciér NMP 76632  - konzervace
Kašpárek malý NMP 65734  - konzervace
Výroba kopii hlaviček Skupa 5 ks.

» Celkem konzervovaných loutek – 44 ks
» Celkem restaurovaných loutek - 19 ks
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Expozice a výstavy

Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU

Návštěvnost
Muzeum Š. Adlera

8174

Národopisné muzeum

6483

Muzeum loutek

23091

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

2833

Knihovna

546

Kulturní programy

11792

hl. budova ZČM

15852

Celkem

56433

z toho zlevněné vstupné

27816

www stránky muzea

48701

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 1715- 1720).
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
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z mnoha oceňovaných autorských inscenací.
Vedle tradičně pojatých výstavních prostor je v muzeu multifunkční sál, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit se s různými technikami vodění.
Muzeum Dr. Šimona Adlera
ŽIVOT ŽIDOVSKÉ MENŠINY
V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ
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. Š. Adlera.
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nádherných,
nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera.   Oproti
bývalému Diecéznímu muzeu, které
zde fungovalo předtím, je jeho nová
podoba
mnohem
atraktivnější,
rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí
kláštera, kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak
stává exponátem. Celá expozice je
koncipována tak, aby návštěvníkům srozumitelnou
a atraktivní cestou přiblížila dějiny plzeňské diecéze
a vývoj křesťanství na jejím území. Prostřednictvím
výtvarných děl, bohoslužebného náčiní, rouch a textů dává nahlédnout do života křesťanů a v ucelených
souvislostech představuje tzv. liturgický rok. V rámci
prohlídky je zpřístupněna kapitulní síň s původními
gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, klášterní ambity, letní refektář i mobiliář původní historické
klášterní knihovny. Vrcholem prohlídky je potom „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla
evropského významu z farností Biskupství plzeňského

a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. Součástí
expozice je již zmíněný letní refektář, který  je využíván
ke krátkodobým výstavám.

Výstavy
Oddělelní výstavnictví
Rok 2012 jako každoročně přinesl realizaci více než
desítky výstav širokého tematického 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 příprava propagačních materiálů   - ¬pozvánka, plakát, skládanka, transparent, baner, infopanel..., podle
požadavků k jednotlivé akci. Technické řešení obsahuje využití a přemísťování výstavního fundusu, výrobu
doprovodných prvků a dekorací pro výstavu, aby bylo
vytvořeno prostředí, podporující téma a image dané
instalace.
U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody formou nejrůznější výpomoci.
Po skončení výstavy se pracovníci podílejí na její
deinstalaci.
Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav
a nákupy materiálu, provádějí úklid pracoviště a zajišťují drobné provozní práce důležité pro chod organizace.
Výstavy instalované v roce 2011, které přešly do roku
2012, pracovníci výstavnictví provedli deinstalaci:
» Secesní sklo z Klášterského mlýna – ke 175. výročí
vzniku sklárny  - 12.  2. 2012  - výstavní sál
» Proměny vánoc ve dvacátém století   - 8. 1. 2012 výstavní sál NMP
» Expedice středověk – 11. 3. 2012 přízemí
– přírodověda
Výstavy v prostorách hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2 :
» Mistři plakátu – Plakáty období Belle Époque ze sbírky ZČM v Plzni   – 29. 4. 2012 - 1. patro archeologie
» Člověk a stroj  –  17. 6. 2012/ - přízemí – přírodověda
» Egyptologie – Úspěchy české vědy objektivem Martina
Frouze  – 29. 4. 2012/ - přízemí - přírodověda
» Vor Medúzy – tvorba pedagogů SSUPŠ Zámeček - 26.
8. 2012 - výstavní sál
» Fórum mladé umění  Plzeňský kraj – Horní Falc (Forum
Junge Kunst) – 2. 9. 2012 přízemí - přírodověda
» Z Nového Světa do celého světa -  300 let harrachovského skla – 2. 12. 2012 - výstavní sál
» Bienále kresby – 18. 11. 2012 přízemí - přírodověda
» Slavné vily Plzně – Slavné vily Čech, Moravy a Slez-
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ska   – 6. 1. 2013 přízemí - přírodověda
» Zkřemenělé rostliny prvohor – 10. 2. 2013 - výstavní
sál
Výstavy ve výstavním sále Národopisného muzea
Plzeňska na náměstí Republiky 13:
» Svět pohádek – Loutky z divadla DAS   – 2. 4. 2012/
-  výstavní sál NMP
» 100 let českého skautingu – 27. 5. 2012 - výstavní sál
NMP
» Blanokřídlí a dvoukřídlí – Hmyz na okraji zájmu – 30.
9. 2012 - výstavní sál NMP + doprovodný workshop
Mravenci
» Na nákup do staré Plzně – 7. 4. 2013 výstavní sál
NMP
Muzeum církevního
Františkánská 11:

umění

plzeňské

diecéze,

» Spolupráce při instalaci stálé expozice a příprava
venkovní propagační grafiky
» Vor Medúzy – tvorba pedagogů SSUPŠ Zámeček   
– 26. 8. 2012  letní refektář
» Jaroslav Šindelář – obrazy – 31. 10. 2012/ letní
refektář
Instalace příležitostných výstav v prostorách kavárny Západočeského muzea v Plzni
» Předmět měsíce - instalace vitriny k cyklu přednášek
v Západočeském muzeu v Plzni, pořádaných 2x do
měsíce
Menší akce:
» Muzejní noc
» Dioráma Broučci – Muzeum loutek, Náměstí
Republiky 23
» Diplom „Kašpárek“ – Muzeum loutek, Náměstí
Republiky 23
» Grafika pro akce Předání medaile J. Trnky, Adventní
dílny…, informační cedule pro Diecézní muzeum,
národopis, Památník Š. Adlera včetně stojky apod.
Ředitelství
Vlastní výstavy oddělení :
» Člověk a stroj, 24. 2.- 17. 6. – hlavní kurátor Mergl,
autoři Hus, Krčmář, Slámová, Tománková
» Fórum mladé umění Plzeňský kraj - Horní Falc, 20. 7.
– 2. 9. – kurátor Mergl
» Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla, 27. 9.- 2. 12. – autoři Mergl,
Merglová-Pánková
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum :

» Slavné vily Plzně, 29. 1. 2012 - 6. 1. 2013 – Mergl
(výstava ve spolupráci s agenturou Foibos)
» Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha,
31. 5. - 16. 9. – Mergl (autor koncepce)
Příprava výstav a expozic:
» Příprava a instalace expozice Muzea umění plzeňské
diecéze, Františkánský klášter, leden-květen - Mergl
» Příprava stálé expozice uměleckého řemesla a užitého umění ZČM - Mergl
» Lepší než skutečnost – mystifikace a fikce v české
(a plzeňské) společnosti 19. století, příprava výstavy
ZČM pro rok 2013 – Mergl
Oddělení prehistorie
V levém křídle hlavní budovy ZČM byla nainstalována expozice „Pravěk jihozápadních Čech“. Začátkem
roku byl scénář expozice doplněn umístěním a náplní
audio-video projekcí, byly vytvořeny návrhy různých
typů kreseb, log na panely a podklady pro výrobu replik,
kopií a modelů (neolitického domu, pravěkého hradiště
na Černém vrchu u Svržna a odkrývané pravěké keramiky). Na základě požadavků byly vyrobeny dvě figuríny,
na které byly zhotoveny oděvy a obuv včetně doplňků.
Zhotovena byla také replika vertikálního tkalcovského
stavu a repliky drtidel a žernovů pro praktické činnosti
návštěvníků. Ve spolupráci s konzervačním oddělením
byla zhotovena rekonstrukce dřevěné konstrukce vodné
cisterny. Vybrán a graficky upraven byl doprovodný kresebný a fotografický materiál na panely, byla sestavena
chronologická tabulka a byly vytvořeny podklady pro
mapy osídlení v jednotlivých obdobích. Proběhlo natáčení klipů pro videoprojekce, letecké filmování lokalit,
natáčení dvou terénních výzkumů v Horní Kamenici
a Křimicích, filmování a fotografování na 5 pravěkých
a raně středověkých hradištích, natáčení tavby bronzu a hutnění železa, výroby keramiky, výroby štípání
a broušení kamenné industrie a další. Bylo realizováno
také natáčení práce v muzeu, zpracování a restaurování
keramiky a konzervace kovů a filmování archeologických artefaktů. Proběhl předběžný výběr exponátů za
účelem jejich předinstalační úpravy, konzervace a ošetření. V rámci instalace byl zhotoven model kamenné
slovanské pece včetně repliky keramické nádoby,
rekonstrukce pěti hrobů z různých pravěkých období,
replika železářské pece a rekonstrukce původního uložení hrobu z mladší doby římské z Berouna a hrobu 129
z Plzně-Radčic. Instalována byla také vitrína s metodikou odkrývání při archeologickém výzkumu (M. Metlička
a pracovníci oddělení).
Dvakrát byl přepracován text pro audioprůvodce
expozicí Pravěku jihozápadních Čech, který byl odeslán
dodavatelské firmě (M. Metlička).  
Výstavy
V červnu byla připravena a instalována krátkodobá
výstava k 800 letům obce Litice v sále Lidového domu.
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Byly pro ni vyrobeny kopie archeologických předmětů
- zlomky keramických nádob a keramické kachničky.
Připraveny a zhotoveny byly texty o pravěkém osídlení obce a doprovodné fotografie (M. Metlička, J.
Metličková).
Pro výstavu o pravěkém osídlení dolní Úhlavy v Domě historie Přešticka byly vyrobeny kopie keramických
nádob, zlomků nádob, kamenných sekeromlatů, bronzové jehlice, bronzových náramků, záušnic, bronzových
nožů). Předměty byly instalovány a opatřeny popiskami
(M. Metlička, P. Peterková, J. Tycová).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích :
» „Naše řeka Úhlava“, Dům historie Přešticka (18. 5.
– 16. 9. 2012), spoluúčast na tvorbě archeologické
části výstavy, použity nálezy z Přeštic, Rybovy ulice
154 (Sochorová)
» „Letecká archeologie v západních Čechách“, Muzeum
Nýrsko, 16.3 – 30. 4. 2012 (P. Braun).
» „Historie města Stříbra“, Městské muzeum Stříbro,
trvalá expozice, spoluúčast na tvorbě (P. Břicháček
– T. Matějková).
Oddělení starších dějin
Realizace expozice Pohledy do minulosti plzeňského
kraje – část Historie. Pracovníci oddělení (M. Beránková,
M. Zemánková) se podíleli na instalaci exponátů do
expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze
v červnu 2012.
Vlastní výstavy byly 2 plus jedna přecházející z roku
2011; první výstava byla společná celého ZČM - podíleli
jsme se zápůjčkou exponátů i spoluprací i na scénáři.
Druhá výstava byla společná výstava muzeí
Plzeňského kraje, putovní, určená k prezentaci jak v ČR,
tak v SRN. Konsultace k chystané dílčí revitalizaci exposice „Historie celnictví“ v budově Celního ředitelství
Plzeň.
»

»

»
»
»

»

Spoluúčast na společné výstavě ZČM ke
Smetanovským dnům 2012: „Člověk a stroj“, II
– VI   2012, podíl na scénáři aj. dr. M. Hus a mgr. T.
Bernhardt, pomoc při realizaci M.Hejduk
Spoluúčast na společné výstavě muzeí Plzeňské
kraje „Ztracené dědictví – Češi a Němci ve stínu dvou
totalit“ na podzim 2012 (dr.M.Hus byl spoluautorem,
výběrem exponátů se podílel i M. Hejduk)
Autorský podíl na výstavách jiných subjektů, scénářem, texty  aj. :
„Na nákup do staré Plzně“, NMP ZČM Plzeň, od XI
2012, trvá dosud (dr. M. Hus)
„Vývoj území kolem Americké třídy“, EHMK 2015
v rámci Dne Meliny Mercouri 23. 6. 2012, výstavka na
ohradě kolem býv. KD INWEST, jen texty a obrázky
(mgr. T. Bernhardt)
Zapůjčená výstava (MZM Brno) doplněná vlastními

exponáty – „Expedice    středověk“, otevřená v XII
2011, trvající do III 2012; na realizaci se podílelo celé
oddělení
» Zapůjčeno na výstavy a expozice jiných subjektů
(mimo ZČM) v roce 2012: pro 13 muzeí,  zámků aj. ,
celkem zapůjčeno 216 inv. čísel, což je 289 předmětů
» Dlouhodobé zápůjčky přesahující z minulých let
- pro 12 muzeí a organizací,  celkem zapůjčeno 134
inv. čísel, což je 208 předmětů.
» Počet inv.čísel a předmětů použitých na vlastních
výstavách v ZČM - 83 inv.č. , což je 84 předmětů
» Zápůjčky pro jiné účely, než expozice a výstavy Výroba repliky střv. kachlových kamen pro expozici
– 8 inv.č. = 14 předmětů
» Reprezentace a propagace - 1 inv.číslo (1 ks) – přechází z roku 2001
» Pro stálou expozici odd. pravěku ZČM zapůjčeny 2
inv.čísla, což jsou 2 předměty
Výstavy jiných subjektů, kam byly zapůjčeny sbírky:
» Muzeum Louny: „Otakar Jaroš“, 8 inv.čísel (8 ks) VII
– X měsíc
» Muzeum Hrádek n.Nisou: „Brána Trojmezí“, 13 inv. č
(13 ks), I – trvá dosud
» Muzeum Mariánská Týnice: „Česká zákoutí“, 3 inv.
čísel (11 ks) III – V
» Muzeum Karlovy Vary: „Umění lovu - od obživy k zábavě“,  11 inv.č. (11 ks), VI – I 2013
» Muzeum Karlovy Vary: „Židé v boji a odboji“, 6 inv.č.
(6 ks), V – I 2013
» Město Velký Bor: „Silvestr a Karel Krnkové“, 1 inv.č.
(1 ks), XII
» Centrum Bohemia-Bavaria (SRN): „Ztracené dědictví
– Češi a Němci ve stínu dvou totalit“, 95 inv.čísel (140
ks), IX – XI
» Muzeum Mariánská Týnice: „Ztracené dědictví – Češi
a Němci ve stínu dvou totalit“, 28 inv.čísel (38 ks), XI
– trvá dosud (jiné předměty, rsp. redukovaná předchozí výstava)
» SVK Plzeň: „Ztracené dědictví – Češi a Němci ve stínu
dvou totalit“, 2 inv.čísel (6 ks), XII – trvá dosud (jiné
předměty, rsp. redukovaná předchozí výstava)
» Zámek Zbiroh: Příběh ryt.řádu templářů, 2 inv.č.
(2 ks) , I – III
(celkem 169 inv.čísel, což je 236 předmětů)
Expozice jiných subjektů, kam byly zapůjčeny
sbírky:
» NPÚ Plzeň, státní hrad Velhartice, stálá expozice, 11
inv.čísel (11 ks)
» Státní věznice Plzeň – Bory, stálá expozice, 1 inv.číslo  
(1 ks)
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» Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice mincovna
Jáchymov,  35 inv.čísel (41 ks)  - jde o úpravu reversů
z minulých let, vrácena byla část zápůjčky a na zbytek byla poskytnuta nová prolongace
(tj.celkem 47 inv. čísel,  což je 53 předmětů)

» MKS Habartov - Muzeum Bezpečnostních sborů, 6
inv.č. (6 ks)
» 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 “,
10 inv.čísel (10 ks)
» Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice Žlutice, 4 inv.
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
» Kašperské Hory, hrad Kašperk, expozice, 32 inv.čísel
(32 ks)
» Město Plzeň, zapůjčen historický primátorský řetěz
na reprezentaci primátora
(tj. celkem 134 inv.čísel , což je 208 předmětů)
Výstava zapůjčená do ZČM a doplněná našimi exponáty :
» „Expedice Středověk“ – zapůjčená z MZZ Brno, otevřena již koncem 2011, trvala do března 2012, z vlastních zdrojů zapůjčeno 85 předmětů (81 inv.čísel).
Oddělení novějších dějin
Expozice :
diecéze,

Liturgický rok; Patron plzeňské diecéze blahoslavený Hroznata; Plzeňská diecéze* v základních údajích;
Dějiny křesťanství na území plzeňské diecéze; Osobnosti
víry spjaté s územím dnešní plzeňské diecéze; Fenomén
klášterů; Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
(Krčmář).
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM :

Výstavy mimo muzeum :
»

Přesah zápůjček do expozic z minulých let :

Muzeum církevního umění plzeňské
Františkánský klášter, Plzeň od 15.6. 2012.
Zpracována témata:

» Člověk a stroj – spoluautor výstavy, sekce psací stroje a hudební stroje (Tománková).

Zničené kostely západních Čech 1945 – 1989, zámek
Nebílovy, 1.4. – 29.4. 2012 (Krčmář L. - Soukup J.
– Procházka Z.)
» Zničené kostely západních Čech 1945 – 1989, klášter Plasy, 2.5. – 31.5. 2012 (Krčmář L. - Soukup J.
– Procházka Z.)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum :
» Letnice umělců /2. ročník/, Plzeň - katedrála sv.
Bartoloměje, 25.5. 2012 (Krčmář).
» 80 let budovy Gymnázia Luďka Pika, mázhauz radnice v Plzni, 30.10. – 16.11. 2012 (Vyletová).
Zápůjčky na výstavy jiných organizací :
» Muzeum Českého lesa v Tachově – stálá expozice,
1 ks
» Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum plzeňského rozhlasu, 3 ks
» Galerie města Plzně – výstava „Jiří Kovařík 19321994“, 1 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 a realizace (Krčmář).

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2012 :
» celkem: 42 ks z toho  výstavy tuzemské: 5, restaurování /konzervace: 5, z toho 3 dodavatelsky, prezentační (včetně reprezentace): 1 a pro účely digitalizace: 36 ks
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
» 85 ks
Oddělení uměleckoprůmyslové
Expozice  :
» „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“ – míšeňský
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni. (Dagmar
Braunová)
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» Zapůjčení předmětů do nové expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze a do historické expozice Západočeského muzea v Plzni.
Výstavy:
Vlastní výstavy oddělení
» Mistři plakátu. Plakáty období Belle Époque ze sbírky
Západočeského muzea v Plzni. (27. 1. – 29. 4. 2012)
(autoři: Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová)
» Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina
Frouze. (22. 3. – 29. 4. 2012) (autor: Martin Frouz;
kurátor: Jindřich Mleziva)
» Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla. (28. 9. – 2. 12. 2012) (autoři: Jan Mergl,
Lenka Merglová Pánková)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum :
» Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla. (Uměleckoprůmyslové museum v Praze,
31. 5. – 16. 9. 2012) (Lenka Merglová Pánková)
» Mistři plakátu. Plakáty období Belle Époque ze
sbírky Západočeského muzea v Plzni. (Muzeum
Prostějovska v Prostějově, 13. 9. – 18. 11. 2012)
(Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová)
» Kjósa Suguri – Kjósabori. (Regionální muzeum
v Chrudimi, 11. 10. – 25. 11. 2012) (Jindřich Mleziva)
» Ve stínu Olympu (Národní muzeum, Praha, 20. 12.
2012 – 3. 3. 2013) (Dagmar Braunová)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací :
» Město Nepomuk (expozice městského muzea) – 11
inv. č.
» Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh) – 17 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.
» Muzeum Českého krasu v Berouně – 10 inv. č.
» Statutární město Jihlava (Dům Gustava Mahlera)
– 18 inv. č.
» Uměleckoprůmyslové museum v Praze – 34 inv. č.
» Obec Žihobce – 1 inv. č.
» Muzeum Šumavy Kašperské Hory – 13 inv. č.
» Sdružení občanů Žebnice – 1 inv. č.
» Krkonošské muzeum v Jilemnici – 6 inv. č.
» Muzeum Prostějovska v Prostějově – 56 inv. č.
» Regionální muzeum v Chrudimi – 106 inv. č.
» Národní muzeum – 12 inv. č.
» Městské muzeum a galerie v Hranicích – 56 in. č.
» Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – 36
inv. č.
» Západočeská galerie v Plzni – 3 inv. č.

» Celkem: 413 inv. č.
Příprava výstav a expozic :
» Příprava uměleckoprůmyslové expozice v hlavní
budově Západočeského muzea v Plzni.
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2012
» celkem: 452 z toho: výstavy tuzemské 413, restaurování /konzervace 36 a prezentační (včetně reprezentace) 3
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
30
Oddělení národopisné
Expozice :
„Jak se žilo na Plzeňsku“
Národopisné oddělení provozuje stálou expozici,
navazující na původní návrh Ladislava Lábka. Expozice
s názvem „Jak se žilo na Plzeňsku“ je umístěna ve dvou
objektech Národopisného muzea Plzeňska, a to domě
Chotěšovském a Gerlachovském. Tato stálá výstava se
dělí na dva okruhy. První představuje měšťanské interiéry a každodenní život od 15. století do 20. let minulého století. Část druhá se věnuje životu na venkově na
Plzeňsku převážně v 19. století. Samostatným unikátním
celkem je vybavení Kalserovy lékárny, umístěné v přízemí Gerlachovského domu.
Výstavy:
Vlastní výstavy oddělení
» 9. 2. – 2. 4. 2012 Svět pohádek: Loutky z fondu divadla DAS, scénář Jana Slámová, NMP – výstavní sál
» 8. 11. 2012 – 7. 4. 2013 Na nákup do staré Plzně, scénář Jana Slámová, příprava exponátů T. Hájková a M.
Oliberiusová, NMP – výstavní sál
» Zvykosloví západních Čech, scénář Daniel Bechný,
zápůjčka panelů a exponátů do muzea v Tachově
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM :
» Člověk a stroj, výstava ke Smetanovským dnům,
scénář 4 vitrin, exponáty ze sbírek nár. odd. do vitrin
zpracovávaných zaměstnanci dalších oddělení
» Blanokřídlí a dvoukřídlí -   Hmyz na okraji zájmu
(výstava odd. zoologie)
» Mistři plakátu (výstava odd. umprum)
zápůjčky do stálých expozic :
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»
»
»
»
»

Diecézní muzeum
Muzeum loutek
Míšeňský porcelán
Muzeum Dr. Šimona Adlera
spolupráce při budování expozice připravované
oddělením starších dějin

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum :
» S trochou nostalgie aneb jak vařily naše babičky
– Dům historie Přešticka, příprava exponátů T.
Hájková
Zápůjčky na výstavy jiných organizací :
» Regionální muzeum v České  Krumlově - 40 „Příběh
města Český Krumlov“
» Plzeňský Prazdroj a.s. – Pivovarské muzeum - 18
Stálá expozice Pivovarského muzea
» Národní památkový ústav - 30 (41) Stálé expozice
SZ Kozel, SZ Nebílovy, SZ Manětín a NKP Klášter
Kladruby
» Město Přeštice - 23 Stálá expozice
» Městské muzeum a galerie Nepomuk - 45 (70) Stálá
expozice městského muzea
» Muzeum středního Pootaví Strakonice - 2 Stálá expozice:  Dudy a dudáci
» Muzeum Českého lesa v Tachově - 1 Stálá expozice:
Národopis
» Muzeum a galerie severního Plzeňska - 1 Stálá expozice: Historický vývoj severního Plzeňska
» Český klub velocipedistů 1880 - 2 reprezentace v prostorách prodejny
» Městské muzeum Františkovy Lázně - 101 (126) Stálá
expozice: Historie lázní od objevení Františkova pramene, architektura, historie
» Obecní úřad Úterý - 4 (13) Reprezentace v prostorách
OÚ
» Dvůr Gigant Záluží - 5 výzdoba interiéru
» Západočeská galerie v Plzni – přesah z minulého
roku	 - 2 „Loos – Plzeň - souvislosti“
» Magistrát města Plzně	  - 13 Výzdoba prostor
magistrátu
» Slovácké muzeum v Uherském Hradišti– přesah
z minulého roku - 54 „Vánoce v muzeu, aneb půjdem
spolu do Betléma“
» Muzeum Kroměřížska – přesah z minulého roku
- 1 „Koloniál pana Bajzy aneb Historie obchodu
a obchodování“
» Magistrát města Plzně - 1 Výzdoba atria
» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - 5 Stálá expozice: Národopis – lidová architektura, lidový kroj
» Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany - 5 Stálá expozice:
„Rokycansko v minulosti“
» Gastro Žofín - 28 Zámecké expozice zámku Zbiroh
» Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. se sídlem
v Chebu - 11 Stálá expozice: Uměleckohistorická
expozice

» Muzeum Českého lesa v Tachově - 2 výstava Rok na
vsi v prostorách muzea
» Vlastivědné muzeum v Šumperku - 1 výstava:
„Koloniál u pana Bajzy“
» Západočeská galerie v Plzni - 1 Zahájení výstavy
„Člověk a stroj“
» Městské muzeum a galerie Břeclav - 1 výstava:
„Koloniál pana Bajzy“
» Obec Žihobce	  - 1 (4) vystavení v Muzeu Lamberské
stezky
» Město Starý Plzenec - 2 výstava „Jak se tenkrát žilo“
» Muzeum Českého krasu v Berouně - 1 výstava „Na
plotnu zapomeňte! Stolování v přírodě v průběhu
staletí“
» Město Přeštice - 132 (145) výstavy „S trochou nostalgie aneb jak vařily naše babičky“
» Muzeum středního Pootaví Strakonice - 29 (64)
Výstava „Krása vánočních ozdob“
» Prachatické muzeum - 18 (38) výstava „Opomíjený
symbol Vánoc“
» Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou - 1 výstava: „Koloniál pana Bajzy“
» Pivovarské muzeum v Plzni - 5 výstava: „Pivovar
v obrazech – 170 let areálu Plzeňský Prazdroj“
» Oblastní muzeum v Lounech - 16 (107) výstava: „Jak
bydlely panenky“
Příprava výstav a expozic:
» březen 2012 - odevzdán nákres a popis výstavních
okruhů budoucí stálé expozice NMP
Počty sbírkových předmětů zapůjčených mimo
Západočeské muzeum v roce 2012 :
» celkem   602 i.č. (834 ks), z toho: výstavy tuzemské
577 i.č. , prezentační (včetně reprezentace) 25 i. č.
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva :
» předmětů s inventárním číslem - 58
» negativů z pomocných fondů - 173
» fotografií z pomocných fondů - 43
Oddělení paleontologické
Výstavy:
Název výstavy: Zkřemenělé rostliny prvohor
Organizátoři výstavy: Paleontologické oddělení
Západočeského muzea v Plzni (Ing. Jan Bureš)
Oddělení botanické
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum.
» Expozice „Lišejníky a voda“ a „Síť krásných podzemních čerpadel“ v rámci Velké výstavy hub Plasy 2012
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– Voda nad zlato, 22. 9. – 24. 9. 2012, 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, S.
Pecháčková).
Příprava výstav a expozic:
» Tvorba libreta a scénáře výstavy „Džungle za plotem“,
2013 – výstava k výročí vydání Květeny Plzeňska F.
Malocha (S. Pecháčková, O. Peksa).
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2012 :
celkem : 34 , z toho:  studijní: 34
Oddělení zoologické
Vlastní výstavy oddělení :
» Blanokřídlí a dvoukřídlí – hmyz na okraji zájmu (8.
6.–30. 9. 2012, Národopisné muzeum, Plzeň) – výstava makrofotografií doplněná entomologickým sbírkovým materiálem (Hradská, Těťál, Říšová)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum :
» Velká výstava hub Plasy 2012 (22.–24. 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)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací: 6 výpůjček, 14
inventárních čísel
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2012
celkem 14, z toho: výstavy tuzemské: 14
Knihovna Západočeského muzea
Vlastní výstavy :
» V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 8 drobných výstavek s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných
tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes
učňovské a střední až po univerzitu).
Spoluúčast na výstavách ZČM:
» Příprava a výběr knižních dokumentů pro výstavu
„Egyptologie“. Vybráno a zapůjčeno celkem 11 svaz-

ků vzácných tisků ze studijního fondu. Na výstavu
„Člověk a stroj“ bylo vybráno a zapůjčeno celkem
17 ks vzácných tisků opět ze studijního fondu.
Spoluúčast na výstavách jiných organizací :
» Na výstavu „Člověk a stroj“, kterou instalovala
Západočeská galerie bylo vybráno a zapůjčeno 5 ks
jednotlivých listů ze vzácných tisků. Na výstavu
Západočeské galerie „Mistr a jeho nevěrný žák“ byla
zapůjčena 1 bibliofilie ze sbírky Staré tisky. Na výstavu Moravské galerie v Brně „Tiché revoluce uvnitř
ornamentu“ byl zapůjčen vzácný svazek J. Muchy
Document décoratifs.
Celkem se knihovna podílela na 5 výstavách.
Muzeum loutek
V rámci projektu „Paměť loutky“ vznikl v roce 2012
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. V červnu 2012 se podařilo z cyklu
fotografií s podporou MmP uspořádat open air výstavu,
která představila celý projekt a zároveň připomněla významné výročí 100 let od narození Jiřího Trnky.
Současně s výstavou do všech škol putovala prezentace
Paměť loutky – příběh města Plzně jako pomůcka k výuce dějepisu a vlastivědy na cd a na webu muzea byla
spuštěna nová prezentace na stejné téma.
I v roce 2012 proběhlo sochařské sympozium
„Kinetický dvorek 2012“ a následná roční výstava. Cílem
sympozia bylo dlouhodobé oživení a „zatraktivnění“
dvorku Muzea loutek unikátním způsobem tak, aby
umělecká díla – kinetické sochy a objekty 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 zúčastnili čtyři umělců, citlivě vybraných ze zájemců
jak z řad profesionálů, tak studentů. Mimo tří profesionálů – Ivana Nesvedy,  Františka Bálka a Elen Kudrové
se zúčastnil i student Ústavu umění a designu ZČU
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Antonín Juračka. Konzultantem projektu byl Prof. Ak.
Soch. Vratislav Karel Novák.   Partnerem projektu byla
Západočeská univerzita – Ústav umění a designu.

Knihovna Západočeského
muzea
Čtenáři
Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů, z toho 50
zaměstnanců. Knihovnu navštívilo celkem 546 čtenářů,
110 účastníků exkurzí a ca 1000 návštěvníků při akci
Muzejní noc, celkem tedy 1 656 návštěvníků.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2012
celkem 3.960,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně přinesly finanční úhradu v hodnotě 2.755,- Kč a kopie, zasílané na fakturu 806,- Kč. Celkem byly tržby za knihovnu
7.521,- Kč.
Opět upozorňuji na nevyhovující otevírací dobou
knihovny. Její žádoucí změna je ovšem podmíněna podstatnou změnou personálního obsazení knihovny.

Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 4.220 kusů publikací
od 7 titulů publikací (Erica 18, Sborník Příroda 115,
Archeologie ZČ 2, Čínský textil, Pohlednice k výstavě
Plakát, Historické sklo 5 a Z Nového Světa do celého
světa). Do výše uvedeného počtu jsou zahrnuty tituly
Historické sklo 5 a Z Nového Světa do celého světa, které
ovšem muzeum nevydalo, nemá tam uveden copyright
ani ISBN.
Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 519
kusů publikací v celkové hodnotě 22.907,- Kč. Výměnou,
povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno 1.884 kusů publikací. Z knihovny
bylo vyexpedováno za rok 2012 celkem 2. 521 kusů
publikací.

Metodická činnost
V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku
prosince. Na schůzce byli seznámeni s novinkami v oboru a seminářem v Českém Těšíně.
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Fotoateliér
Souhrn zhotovených fotografií pro jednotlivá oddělení :

Oddělení vnějších vztahů
Vernisáže
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mistři plakátu – 58obr.
Člověk a stroj – 84obr.
Svět pohádek – 43obr.
Egyptologie – 61obr.
100 let českého skautingu – 84obr.
Diecézní muzeum – 143obr.
Blanokřídlí – 40obr.
Mladé umění – 110obr.
Na nákup do staré Plzně – 64obr.
300 let harrachovského skla – 64obr.
Bienále 2012 – 153obr.

Výstavy
»
»
»
»
»
»
»

Mistři plakátu – 33obr.
Člověk a stroj – 30obr.
Svět pohádek – 50obr.
Egyptologie – 32obr.
100 let českého skautingu – 39obr.
Mladé umění – 37obr.
Fotografie o díle Skupy před vědeckou knihovnou
-58obr.
» Obrazy p. Šindeláře – 19obr.
» Na nákupy do staré Plzně – 46obr.
» 300 let harrachovského skla – 48obr.
» Bienále 2012 – 36obr.
                      
Dokumentární fotografie
»
»
»
»
»

Muzejní noc 2012 – 260obr.
Vánoční dílny v národopisu – 20obr.
Velikonoční jarmark – 85obr.
Trhy nám. Republiky – 9obr.
Sutěž o nejhezčí kresbu Kašpárka – 87obr.                     

Národopisné oddělení
» džbán, TISK – 6obr.
» sbírkové předměty, ISO – 283obr.

Oddělení konzervace
»
»
»
»
»

textil po restaurování – 18obr.
detail červ v obraze – 5obr.
pracovní foto při restaurování – 19obr.
malování a pokládání lina na pracovišti – 7obr.
Kristus na kříži před a po restaurování – 5obr.

Oddělení novějších dějin
» sbírkové předměty z depozitáře, ISO – 279obr.
» výstavba Plzně, nový železniční uzel, bourání Investu,
Anglické nábřeží,   
» Prokopova ul., výstavba divadla, pomník legiím
v Husově ul., Františkánský klášter z věže muzea,
Škodovka, Jižní předměstí výstavba železnice
– 390obr.

Středověk
» sbírkové předměty do stálé expozice, ISO – 1108obr.
» medaile, TISK, detaily, ISO – 53obr.

Muzeum loutek
» dioráma Svatba broučků, TISK – 50obr.
» tisková konference ke Svatbě broučků -68obr.
» J.Skupa, výstava fotografií před vědeckou knihovnou -58obr.

Knihovna
» staré tisky, ISO – 1131obr.

Diecézní muzeum
» instalace expozice – 92obr.
» kaple, TISK – 25obr.
» expozice, TISK – 91obr.

Prehistorie
» sb. předměty do expozice, TISK – 38obr.                            

Botanika
» bolševník – 2obr.

Uměleckoprůmyslové oddělení

Výstavnictví

»
»
»
»
»
»
»

» plakát pro propagaci, TISK -4obr.

plakát, TISK – 2obr.
grafika, TISK – 2obr.
plakáty po restaurování,zasklené,TISK – 36obr.
grafika pro Japonsko, TISK – 18obr.
plakáty po restaurování, ISO, TISK -  40obr.   
plakáty po restaurování,TISK – 36obr.
kovy a zámky, ISO – 397obr.     

Investor
» poškozený sokl na hlavní budově – 6obr.
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Práce s kamerou
» Dokumentace uspořádání expozice v Diecézním
muzeu.

Celkem
» Digitální foto ISO – 3 291obr.
» Digitální foto TISK – 338obr.
» Digitální foto dokumentární – 2 283obr.

Ostatní činnost muzea
Odborné konference
a semináře pořádané ZČM
Oddělení prehistorie
Ve dnech 15.-17. února jsme uspořádali v přednáškovém sále v hlavní budově muzea mezinárodní konferenci o pohřebním ritu v pravěku, která byla tento rok věnována pohřbům pod mohylami. Konference se zúčastnilo
38 archeologů a antropologů a za ZČM byl přednesen
jeden referát. V rámci konference byla zorganizována
exkurze na významné pravěké lokality (L. Šmolíková, M.
Metlička).
V září jsme uspořádali v Dobřanech XXXI. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“.
Zúčastnilo se ho 48 archeologů z Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska, za ZČM byly na něm předneseny dva referáty. V rámci exkurze byly navštíveny dva právě probíhající
neolitické výzkumy ve Stodu a v Plzni-Křimicích a pravěké hradiště na Vladaři u Žlutic (A. Novotná, M. Metlička).  
Oddělení botanické
II. čs. lichenologické konference, 29. 2. – 2. 3. 2012,
terénní stanice BÚ AVČR Lužnice (iniciátor a hlavní organizátor O. Peksa).
Oddělení zoologické
Západočeská ornitologická konference,  23.–25. 11.
2012, Klatovy spoluorganizování konference pořádané
Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (Vacík)

Účast na odborných
a vědeckých konferencí
Ředitelství
» Frýda –  Sympozium k historii skla z archeologických
nálezů. Pracovní sympozium Odborné skupiny pro
dějiny skla při ČAS AV ČR. Poděbrady 11-12.4.2012.
Vedení sympozia.
» Mergl - Sympozium Člověk a stroj v české kultuře 19.
století. 32. ročník plzeňského sympozia, 23. - 25. 5.,
SVK Plzeň, Mergl - referát Stroj – pohaněč uměleckého řemesla? (Poznámka k zavádění strojů v uměleckořemeslných oborech)
Oddělení prehistorie
Ve dnech 23.-25. května 2012 se M. Metlička, A.
Novotná, L. Šmolíková a A. Zelenka zúčastnili 11. ročníku konference „Počítačová podpora v archeologii“
v Lokti nad Ohří, která byla pořádána v rámci projektu
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„Partnerství pro archeologii“.
V červnu se M. Metlička a A. Novotná účastnili mezinárodního setkání ARGE (Archäologische
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen
/ Oberösterreich, které se konalo v Altersee a Mondsee
v Rakousku a bylo věnováno vodě a vodním zdrojům
v pravěku. Přednesen zde byl společný referát s M.
Chytráčkem, O Chvojkou a K. Tomkovou o vodních
zdrojích na pravěkých a raně středověkých hradištích
v Čechách.
Ve dnech 6.-8. června se M. Metlička, J. Metličková, A.
Novotná, L. Šmolíková a A. Zelenka zúčastnili XL. semináře archeologů muzeí a památkové péče v Roudnici
nad Labem.
Dne 17. srpna 2012 jsme se zúčastnili archeologické komise na výzkumu mohylníku na katastru obce
Radomyšl, okr. Strakonice, kterou pořádal Archeologický
ústav v Praze ve spolupráci s Jihočeským muzeem
v Českých Budějovicích (M. Metlička, A. Zelenka, J.
Metličková).
V září se zúčastnila I. Čechová každoroční
Konference konzervátorů-restaurátorů, která se konala
v Litoměřicích.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
» Pohřební ritus: Pohřbívání pod mohylami, ZČM,
Plzeň, 15. – 17. 2. 2012 (M. Čechura, M.Sochorová
- účast)
» Dějiny staveb 2012, Nečtiny, 23. - 25. 3. 2012 (M.
Čechura - účast s referátem Archeologický výzkum
bývalého kostela sv. Wolfganga v Chudenicích).
» Forum Archaeologiae Post-Medievalis, Praha 3. - 4. 4.
2012 (M. Čechura – účast)
» Vyhlídky na věčnost. Výzkum, ochrana a prezentace
torzální architektury, Zlíč u České Skalice 9. - 11. 5.
2012 (M. Čechura - účast s referátem: Výzkum a památková ochrana kostelních zřícenin v Čechách).
» Funeralia Lednickie 15, Ostrow Lednicki (Polsko) 16.
- 18. 5. 2012, (M. Čechura - účast s referátem: Počátky
kostrového pohřbívání ve střední době laténské
v západních Čechách. Doklad migrace nebo stavu
výzkumu?)
» Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/
west- und Südböhmen/Oberösterreich, 22. Treffen,
Attersee – Mondsee (Rakousko), 20. - 23. 6. 2012 (M.
Čechura - účast s příspěvkem : „Holy water in Middle
ages in the light of archaeological sources“).
» 18th Annual Meeting European Association of
Archaeologists a Medieval Europe Research Congress
2012, Helsinky(Finsko) 29. 8. - 1. 9. 2012, (M. Čechura
– účast s posterem:   Post-Medieval Funeral Rite in
south Bohemia, s O. Řebounovou a M. Omelkou).
» Letní škola medievistických studií, Sázava, 7. - 9. 9.
2012 (M. Čechura – účast)
» Otázky neolitu a neolitu našich zemí, 24. – 25. 9.
2012, Dobřany (J. Smetana - účast).
» Theory and Method in the Prehistoric Archaeology
of Central Europe, MU Brno, ARUP, ZČU a Regio-

nální muzeum Mikulov, Mikulov, 24. – 26. 10. 2012
(Sochorová - účast)
» Archeologie a veřejnost 6/2012: Archeologie – přátelská nebo děsivá, Ústav pro pravěk a ranou dobu
dějinnou FF UK a Veřejná archeologie o.s., Mělník, 7.
– 9. 11. 2012 (Sochorová - účast)
» 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Ćeský Těšín, 17. - 21. 9. 2012, (M. Čechura
– účast s posterem Novověký pohřební ritus v jižních
Čechách, s O. Řebounovou a M. Omelkou).
» Tradícia a přítomnost misijního diela sv. Cyrila a Metoda. Konference k 1150 výročí jejich příchodu na
Velkou Moravu, Nitra, 13. - 15. 11. 2012 (část 13.11 ,
P. Břicháček)
Oddělení starších dějin
» Konference „Krajina a společnost v geografickém
názvosloví“, 25. 1. 2012, pořad. HÚ AV a PřF UK (účast
mgr. T. Bernhardt) – bez přednášky
» Seminář SHS ČMS v Klatovech a Kašperských Horách
30. – 31. 1- 2012 (dr. M. Hus), bez přednášky, jen
neformální diskuse
» XXXII. Smetanovské dny, SVK Plzeň, únor 2012 (účast
mgr. T. Bernhardt a dr. M. Hus) – bez přednášky,
pouze neformální diskuse + komentovaná prohlídka  
výstavy pro účastníky symposia
» Konference „Pohřební ritus“, Plzeň 15. – 17. 2. 2012,
pořádalo Odd.pravěku ZČM v Plzni(účast Bc. J.
Šneberger , bez přednášky
» Konference „Forum Archaeologie Post-Mediaevalis“,
Praha 3. – 4. 4. 2012, pořad. Archaia Praha, o.p.s.
(účast mgr. J. Orna) –přednáška „ Vývoj domu č.p.138
na nám. republiky v Plzni v bdobí novověku“
» Seminář „Novela archeologické části památkového
zákona – pro a proti“, FF KU Praha, 26. 4. 2012 (účast
mgr. J. Orna)
» Seminář „Počítačová podpora v archeologii XI“,
Loket n. O. ,   23.   – 25. 5. 2012, pořad. KAR FF ZČU
a NPÚ (účast Bc. J. Šneberger) – bez přednášky
» Konference „20.století v Plzni – Plzeň v 20.století“, Plzeň, červen 2012, pořad. AmP   (účast mgr. T.
Bernhardt, přednáška „Zánik hostinských živností“)
» XL. Seminář archeologů muzeí a památkové péče,
Roudnice n.L. , 6. -  8. 6. 2012, pořad. AMG ČR a Podřipské muzeum (účast mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková)
– bez přednášky
» Konference „Nálezy mincí ve střední Evropě od antiky po raný novověk III“, Český Krumlov 11. – 13. 10.
2012, pořadatel FÚ AVČR a CMS UK (účast dr. M. Hus),
přednáška „Nález kiprových mincí v Kralovicích
č.p.144“
» XLIV. Mezinárodní konference středověké archeologie, Čes.Těšín 7. – 21. 9. 2012, pořadatel ArÚ ČAV  
a Muzeum Těšínska (účast mgr. J. Orna a mgr. V.
Dudková) – přednáška „Osobní hygiena v   plzeňských domácnostech na sklonku středověku“
» 3.studentská vědecká konference „Archeologie bez
hranic“, Plzeň 1. – 2.11. 2012, pořad. KAR FF ZČU
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a ZČM (účast mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková) – bez
přednášky
» Společenskovědní seminář „Scholé ve stodole“,
Holostřevy 2. – 4. 11. 2012, pořad. Ledovec, o.p.s.
(účast mgr. T. Bernhardt)

» Účast na konferenci: 3. Západočeská ornitologická konference, Klatovy, 23. - 25. 11. 2012. Ing. Jan
Bureš
» Účast na floristickém kurzu České botanické společnosti, Zlaté Moravce, 1. 7. – 7. 7. 2012. Ing. Jan Bureš

Oddělení novějších dějin

Oddělení botanické

» 70 let od Heydrichiády, Město Klatovy a Vlastivědné
muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech, Klatovy 20.6.
2012 (Krčmář).
» Filmové a zvukové archiválie, Národní archiv Praha
a Česká informační společnost, o.s., Praha 23.10.
2012 (Tománková).

» 13. výjezdní interdisciplinární seminář pořádaný
NTC ZČU Plzeň – Nečtiny, 17.-18. 1. (O. Peksa, S.
Pecháčková).
» Seminář Zaostřeno na Brdy – Rokycany, 25. 2. 2012
(J. Nesvadbová).
» Obhajoba dis. práce E. Mikuláškové „Biology, ecology and invasion characteristics of Campylopus
introflexus in the Czech Republic“ – PřF UK v Praze,
20. 8. 2012 (O. Peksa).
» Mezinárodní X. sjezd České botanické společnosti –
Praha, 3.–5. 9. 2012 – prezentace posterů „Regionální
botanika – zázemí botanické vědy? Práce botaniků
Západočeského muzea v Plzni v letech 2003–2012“
autorů S. Pecháčkové, J. Nesvadbové, O. Peksy, J.
Sofrona (S. Pecháčková) a „Terénní exkurze bryologicko-lichenologické sekce ČBS – důležitý zdroj
poznatků o bryo- a lichenoflóře ČR a SR“ autorů S.
Kubešové, O. Peksy a kol. (prezentovala S. Kubešová
z MZM Brno).
» 8th European Conference on Ecological Restoration
(ECER) 2012, 9.–14. 9., České Budějovice – prezentace
posteru „Unexpectedly positive effect of the electric
lines: help to the heathlands“ autorů S. Pecháčkové,
O. Peksy, I. Hradské, I. Těťála (S. Pecháčková).
» Bryologicko-lichenologické dny v Novohradských
horách – Černé údolí, 4.–7. 10. 2012 (O. Peksa).

Oddělení národopisné
» 17. – 18. 4.– konference EK AMG –Třebíč, účast J.
Slámová
» 16. – 17. 10. konference Etnografické komise AMG
v Olomouci, příspěvek Nové výstavní projekty v Národopisném muzeu Plzeňska – J. Slámová
» 14. 11. 2012 –konference ZČM s názvem „Svět muzejních expozic“ – Slámová, Chmelenský
» 17. – 18. listopadu 2012 „Judaistka v moderním
světě“, v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových FF UP v Olomouci – příspěvek na
téma judaika ve sbírkách NMP a metodika výzkumu zaniklých židovských obcí na Sušicku – M.
Chmelenský, účast J. Slámová.
Oddělení paleontologické
» XI. Hornstein – Workshop, Museum für Naturkunde
Chemnitz, 14.-15.4.2012. referát Ing. Jan Bureš: Die
Forschung und der Vergleich der Diversität von Arten
des verkieselten Holzes im Pilsner- und Doneck
Schwarzkohlebeckens“
» 21th International Workshop on Plant Taphonomy.
Konference se konala od 23.3. - 25.3. 2011. Museum
für Naturkunde Chemnitz, Chemnitz; (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
» IGCP 575 - Lugansk, Ukrajina, konference se konala od 14.9. - 26.9. 2013. V rámci workshopu byl
přednesen referát:The fossils from the Val Sanagra
locality (Italy) (RNDr. Josef Pšenička, PhD.) a byl
představen poster Diversity of the silicified woods
from the uppermost Pennsylvanian (Gzhelian) of the
Pilsen basin (Czech Republic) and the Donetsk Basin
(Ukrajine) (Ing. J. Bureš and Prof. N. Udovitscenko).
Součástí služební cesty byl také terénní výzkum na
několika lokalitách v okruhu 150 km od Lugansku.
Byla také navázána intenzivní spolupráce s Universitou v Lugansku.
» Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy
a o jejich změnách, Česká botanická společnost,  3.
– 7. září 2012, Praha. V rámci konference byl přednesen referát: Průzkum a srovnání diverzity druhů silicifikovaných dřev plzeňské a doněcké černouhelné
pánve (svrchní karbon - Gzhelian) (Ing. jan Bureš).

Oddělení zoologické
» Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas –
Project meeting in Lugansk, Ukraine, 17.–21. 9. 2012.
Prezentace posteru: „ New records of trigonotarbid
arachnids from West Bohemia.“ (Hradská)
» 8th European Conference on Ecological Restoration
(ECER) 2012, 9.– 14. 9. 2012, České Budějovice – spoluautoři posteru „Unexpectedly positive effect of the
electric lines: help to the heathlands“ prezentovaného kolegy z botanického oddělení (Hradská, Těťál)
» Seminář České společnosti arachnologické, 1.12.
2012, Pardubice (Hradská)
Knihovna Západočeského muzea
» Inforum 2012, 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha VŠE,   22. – 24.
května (I. Šedo)
» 37. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií,
Uherské Hradiště 4.-6. září (I. Šedo – přednáška
Regionální literatura v muzejních knihovnách)
» Knihovny současnosti 2012, Pardubice 11.-13. září (I.
Šedo)
» 13. konference Archivy, knihovny muzea v digitálním
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světě 2012, Praha Národní archiv 28.-29. listopadu (I.
Šedo)
Muzeum loutek
» X. Sněm AMG, 31.10.-1.11.2012, Opava
» Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzni
a Plzeňském regionu 12. 11. 2012, Plzeň
Oddělení konzervace
» Nanomateriály v památkové péči - STOP, Praha, 17.
5. 2012  (Eva Podzemná)
» Dětský textil a textilní hračka, Brno, 14. - 15.6.2012
(Gabriela Šmolíková)
» Seminář Komise konzervátorů a restaurátorů,
Litoměřice, 11. 9 -13. 9.2012 (Martin Nauš, Eva
Podzemná, Václav Vondrovský)

Přednášková činnost pracovníků
Ředitelství
Přednášky v muzeu :
» Mergl -  3. 4. 2012, Fialka, Konvalinka a Pampeliška,
v cyklu Příběhy  předmětů
» Mergl - 16. 10. 2012, Z Nového Světa do celého světa - harrachovské sklo pro světové výstavy, v cyklu
Příběhy předmětů
» Mergl – 30. 10., komentovaná prohlídka výstavy
Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla
» Mergl – 6. 11., komentovaná prohlídka výstavy
Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla – pro Vyšší odbornou školu sklářskou,
Nový Bor
» Mergl – 27. 11., komentovaná prohlídka výstavy
Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla
» Mergl -   4. 12. 2012, Ladislav Sutnar - (ne)známý
plzeňský rodák, v cyklu Příběhy předmětů
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami :
Frýda – FF ZČU, katedra archeologie, letní semestr
Muzeologie a ochrana památek
» Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky :Specifika
historických oborů v muzeu; Ostatní prezentace
muzejní práce.
» Mergl - Ústav umění a designu ZČU, přednášky Dějiny
užitého umění 3 – umělecké řemeslo a užité umění
20. století; seminář Vybrané kapitoly z dějin umění
» Mergl - Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky
Umělecké řemeslo 2
»

Přednášková činnost mimo muzeum :
»

Mergl – 19. 6., Harrachovské secesní sklo,

Uměleckoprůmyslové museum, Praha
» Mergl – 21. 6., Kronleuchter  für  Maharadjas - F. & C.
Osler, Birmingham und Harrach, Neuwelt, na výročním zasedání mezinárodní společnosti Light & Glass,
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
» Mergl – 6. 7., Harrach’sches Glas auf den
Weltausstellungen, přednáška pro Glasauktionhaus
Fischer, Zwiesel, BRD
» Mergl – 4. 9. komentovaná prohlídka výstavy
Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
» Mergl – 13. 9., Harrachovské sklo na světových výstavách, Krkonošské muzeum, Jilemnice
» Mergl – 14. 9., Harrachovské sklo na světových výstavách, Státní zámek Hrádek u Nechanic
» Mergl – 18. 9., Rudolf  Schwedler - neznámá osobnost
českého sklářského designu, Uměleckoprůmyslové
museum, Praha
» Mergl – 15. 11., Karel Šilinger a Josef Hodek,
Západočeská galerie, Plzeň
Oddělení prehistorie
» V rámci dvou zorganizovaných konferencí byly
realizovány dvě odborné exkurze po významných
archeologických lokalitách a výzkumech v regionu
(M. Metlička – viz výše).
» Na konferenci Pohřební ritus – pohřby pod mohylami byl přednesen referát: Pohřby pod mohylami
v jihozápadních Čechách (M. Metlička).
» Na konferenci Otázky neolitu a eneolitu našich
zemí byly předneseny referáty: Neolitický sídelní
areál v Dobřanech a jeho výzkumy (M. Metlička - A.
Novotná) a Záchranný archeologický výzkum při
stavbě Městského okruhu Domažlická-Křimická
v Plzni-Křimicích (A. Novotná - A. Zelenka).
» V cyklu Příběhy předmětů byla v březnu přednesena
přednáška s názvem Maskovité spony z Dýšiny a Kyšic - unikátní šperky z počátků keltské civilizace (A.
Novotná).
» Koncem března proběhla exkurze pro 14 studentů
archeologie Karlovy Univerzity v Praze.  V jejím rámci
pak byla přednáška o pravěké archeologické sbírce
ZČM. Účastníci si také prohlédli uložení sbírek a byla
jim přiblížena muzejní prací (M. Metlička).
» V rámci pracovního setkání ARGE v Rakousku byl
společně s M. Chytráčkem, O. Chvojkou, K. Tomkovou
přednesen referát „Vodní zdroje na pravěkých a raně
středověkých hradištích v Čechách“ (M. Metlička).
» V Horní Bříze byla pro veřejnost uskutečněna přednáška na téma „Neolitické osídlení Plzeňska“ (M.
Metlička).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Přednášky mimo ZČM :
» Letecká prospekce v západních Čechách, M Nýrsko,
16.3. 2012  (P.Braun)
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» Nedestruktivní prospekční metody v archeologii, M
Nýrsko, 12.4. 2012 (P.Braun)
» Přednášky v rámci výuky archeologie na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, filosofická fakulta,
tematický blok: Raný středověk - slovanská archeologie, pro 2. ročník bakalářského studia (P. Břicháček
)
» Vývoj a proměny pohřebního ritu ve středověku“ - Katedra antropologie a genetiky člověka,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze – 21.11.2012 (M.
Čechura)
Odborné exkurze :
» Berounsko a Hořovicko,   pro Klub českých turistů,
31.3 2012 (P.Břicháček)
» Milevský klášter, pro katedru historie Jihočeské
univerzity a Univerzitu Bamberk, 22. – 23. 6. 2012  
(P. Břicháček).
Oddělení starších dějin
Přednášky v muzeu   v rámci přednáškového cyklu
ZČM: 2 (31 posluchačů)
» mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková, 21. 2. 2012,
„Archeologické nálezy z plzeňských lékáren, cca 20
posluchačů
» dr. M. Hus, 2. 10. 2012, “Řád Železné koruny a čeští
rytíři habsburského řádu“,  11 posluchačů
Přednášky mimo muzeum : 6 (cca 165 posluchačů)
» mgr. J.Orna, přednáška „Plzeňské odpadní jímky ve
světle přírodovědeckých analýz“, seminář Quo Vadis
Archaelogie?, pořádaném NTC ZČU v Plzni, 21. 3.
2012  (cca 20 posl.)
» mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková, přednáška „Vývoj
domu č.p.138 na nám. republiky v Plzni v období
novověku“, konference „Forum Archaeologie PostMediaevalis“, Praha 4. 4. 2012, pořad. Archaia Praha,
o.p.s. (40 posluchačů)
» mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, přednáška „Osobní
hygiena v   plzeňských domácnostech na sklonku
středověku“, XLIV. Mezinárodní konference středověké archeologie, Čes.Těšín 18. 9. 2012, pořadatel ArÚ
ČAV  a Muzeum Těšínska (20 posluchačů)
» dr. M. Hus - přednáška „Nález kiprových mincí v Kralovicích“, konference „Nálezy mincí ve střední Evropě
III“, Český Krumlov 12. 10. 2012, pořadatel FÚ AVČR
a CMS UK (15 posluchačů)
» mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková – přednáška
„Archeologické poznání lokality U Zvonu“, přednáška na místě ZAV pro pracovníky NPÚ, ú.o.p. Plzeň
(cca 40 posluchačů)
» dr. M. Hus – přednáška „Prof. Milan Knobloch a jeho
díla ve sbírce ZČM“, pro odbornou veřejnost při příležitosti předání díla autora do sbírky ZČM, 28. 11.

2012  (cca 30 posluchačů)
Přednášky v zahraničí: 1 (40 posluchačů)
» dr. M. Hus, přednáška „Češi a Němci ve stínu dvou
totalit“, Schönsee (SRN) 14. 11. 2012, diskusní večer,
pořádalo Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, cca
40 posluchačů
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni :
» V roce 2012 probíhala obvyklá výuka předmětu
„Základy numismatiky“, kterou dlouhodobě vyučuje dr. M. Hus, tentokrát byla přesunuta do letního
semestru 2011/ 12
Pracovníci oddělení tak proslovili během roku, ať
v muzeu či mimo, celkem 9 přednášek, které vyslechlo
cca  236 posluchačů.
Oddělení novějších dějin
Přednášky v ZČM :
» Krčmář, Panská sídla regionu na historických kolorovaných diapositivech. Cyklus Příběhy předmětů.
Plzeň 20.11. 2012.
Přednášky mimo muzeum :
» Keller - Krčmář - Šejvl, Etiopie 2010. Dům vína Plzeň.
Plzeň 13.4. 2012
» Keller - Krčmář - Šejvl, Etiopie 2010. Dům vína Plzeň.
Plzeň 15.6. 2012
» Krčmář, Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu. Historická dílna.
Pedagogická fakulta ZČU, Jungmannova 1, Plzeň.
4.10. 2012
Odborné exkurze :
» Krčmář, Hrádek boha Peruna (lokalita Hřímal). Pro
OÚ Vejvanov, 22.9. 2012
Oddělení uměleckoprůmyslové
Přednášková činnost v ZČM :
» Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová: Mistři plakátu,
Příběhy předmětů – cyklus ZČM v Plzni (17. 1. 2012).
» Lenka Merglová Pánková: Večerní modř, Duha nebo
Albatros - poetické názvy harrachovského skla v nepoetických padesátých letech, Příběhy předmětů
– cyklus ZČM v Plzni (6. 11. 2012).
Přednášková činnost mimo ZČM :
» Lenka Merglová Pánková – Rudolf   Schwedler neznámá osobnost českého sklářského designu,
Uměleckoprůmyslové museum, Praha (18. 9. 2012).
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» Ludmila Kotorová: Máte vějíř po babičce? Národní
památkový ústav, ÚOP v Plzni (30. 10. 2012)

žujete pomyslet“ na gymnáziu Blovice, 1. 5. 2012 (O.
Peksa).

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami :

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami :

»

»

Lenka Merglová Pánková: Ústav umění a designu
ZČU, přednášky Dějiny umění – evropské umění  
renesanční a barokní; letní a zimní semestr.
» Lenka Merglová Pánková: Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, přednášky z cyklu Osobnosti českého
výtvarného života; celoročně.
» Lenka Merglová Pánková: Pedagogická fakulta ZČU,
přednášky Dějiny umění – evropské umění renesanční a barokní pro pedagogické pracovníky.
Oddělení národopisné
Přednášky v muzeu :
» 20. 3. přednáška Příběh dvou Kašpárků – Loutky z divadla ZK DAS (Příběhy předmětů) - J. Slámová
» 18. 12. přednáška Historie vánočního stromu a ozdob
a jejich vývoj do současnosti, (Příběhy předmětů)  T.
Hájková
Přednášky mimo muzeum :
» 20.12. přednáška v mateřském centru při Evangelické
církvi metodistické na Bolevecké návsi na téma
vánoční zvyky, pečení vánočního cukroví a zdobení
vánočního stromečku jak v lidovém tak v městském
prostředí, T. Hájková
Oddělení paleontologické
» RNDr. Josef Pšenička, PhD., Setkání důchodců, hasičský dům Radnice, 14.11. 2012, Národní parky USA
Oddělení botanické
Přednášky v muzeu :
» Přednáška z cyklu „Příběhy předmětů“ – Detektivka
nekončí: Medová kráska a její kumpáni, 17. 4. 2012
(S. Pecháčková).
» Přednáška „Botanika v muzeích západních Čech“ na
Konferenci k 50. výročí Západočeské pobočky České
botanické společnosti, 12.–14. 10. 2012 v ZČM (S.
Pecháčková).
» Přednáška „Dokumentace v botanice“ na Konferenci
k 50. výročí Západočeské pobočky České botanické
společnosti, 12.–14. 10. 2012 v ZČM (J. Nesvadbová).
Přednášky mimo muzeum :
» Přednáška „Lišejníky Mnichovských hadců“ na setkání přátel Slavkovského lesa, 29. 3. 2012, Mariánské
Lázně (O. Peksa).
» Přednáška „Lišejníky jsou zajímavější, než se odva-

»

»
»
»

Vedení lichenologického kurzu v rámci U3V na ZČU
v Plzni, 21. 3. 2012 (O. Peksa).
Spoluúčast na vedení předmětu Metody studia kořenových systémů na PřF JU, přednáška „Srovnávací
sbírka podzemních orgánů rostlin v ZČM v Plzni“,
13.–15. 4. a 11.–13. 5. 2012 (S. Pecháčková).
Vedení Lichenologického determinačního kurzu na
katedře botaniky PřF UK v Praze, 26. – 27. 5. 2012 (O.
Peksa).
Spoluúčast na vedení Speciální lichenologické
exkurze katedry botaniky PřF UK v Praze, 24. 9. – 26.
9. 2012, Klápa u Nové Pece (O. Peksa).
Přednáška a spoluúčast na vedení Bryologickolichenologické exkurze CBG PF ZČU, 15.–16. 11. 2012
(O. Peksa).

Oddělení zoologické
Přednášková činnost v ZČM :
» „Blanokřídlí a dvoukřídlí“, 22. 5. 2012, Plzeň, ZČM
– přednáška pro veřejnost v rámci cyklu Příběh předmětu (Hradská)
Knihovna Západočeského muzea
Přednášky v muzeu :
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 7 přednášek, doprovázených výstavkami s ukázkami starých a vzácných tisků, případně ukázkami ze
vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro
školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes
učňovské a střední až po univerzitu).
V rámci pravidelného cyklu muzejních přednášek
byla provedena jedna přednáška na téma Rukopisná
kultura v Knihovně Západočeského muzea v Plzni.

Účast pracovníků muzea
v poradních sborech, edičních
radách a profesních sdruženích
Ředitelství
» Frýda – Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Oblastního muzea v Lounech
» Frýda – člen redakční rady časopisu Časopis společnosti přátel starožitností
» Mergl - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
» Mergl - Sbírkotvorná komise Chebského muzea,
Cheb (předseda)
» Mergl - Správní rada Galerie města Plzně
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Mergl - členství v jury Fórum mladé umění Česko
– Bavorsko, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee

» mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, Archeologická oborová komise AMG

Oddělení prehistorie

Členství v profesních organizacích v zastoupení
muzea :

Práce v profesních sdruženích :
» Ve výboru Archeologické 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).
» Člen odborné komise pro realizaci archeologického
skanzenu „Geschichtspark Bärnau-Tachov, kde jsou
budovány repliky staveb raně a vrcholně středověké
vesnice včetně vodním příkopem opevněné tvrze
(motte) a kostela (M. Metlička).

»
»
»
»

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)
Práce v odborných komisích :

»

» 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)
» Poradní sbor pro akviziční  činnost Archivu m. Plzně
(mgr. T. Bernhardt)

Členství v edičních a redakčních radách :
»

M. Metlička je odpovědný redaktor nového časopisu
„Archeologie západních Čech“. Do tisku bylo předáno
3 a 4. číslo časopisu, následující čísla časopisu jsou
v přípravě. V průběhu roku byla svolána 1 redakční
rada, která určila recenzenty a schválila náplně jednotlivých čísel.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Členství ve vědeckých a odborných komisích :
» Oborová komise muzejních archeologů při AMG
(P. Hereit)
» Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň
(všichni členové oddělení)
» Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
Členství v redakčních a edičních radách odborných
periodik :
»
»

Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Třeboňska
a Dačicka (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
(nevyvíjela činnost)

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)
– nevyvíjela činnost
» Redakční rada sborníku Minulostí západočeského
kraje (mgr. T. Bernhardt)
» Redakční rada Archeologie západních Čech (mgr. T.
Bernhardt, mgr. J. Orna)
» Odborný redaktor sborníku Scamna super Misam,
PeF ZČU (mgr. T. Bernhardt)
» Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (mgr. J.
Orna)
» Redakční rada chystané monografie „Dějiny Plzně“
(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)
» Komise pro výchovu a vzdělávání MO Plzeň-2 (dr. M.
Hus)
» Komise pro rozvoj okrajových částí a podpory
památkových objektů a území obvodu MO Plzeň-2
(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)
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» Vlastivědná společnost „Regio“ (mgr. J. Orna
– předseda)
Oddělení novějších dějin
Práce v profesních sdruženích :

Členství v poradních sborech :
» RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen Rady pro centrální
evidenci sbírek MK ČR
» RNDr. Josef Pšenička, PhD  - práce v Radě národních
geoparků MŽPČ

» 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).
» Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze
(Krčmář).
» Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti
nahlášených shromáždění a pochodů při magistrátu
města Plzně (Krčmář).
Členství v edičních a redakčních radách :
» Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (Krčmář).
Členství komisích veřejně prospěšných organizacích
a sdruženích a komisích veřejné správy :
» Nadační fond Dominanty – člen správní rady
(Krčmář).
» Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru,
pořadatel mezinárodního hudebního festivalu staré
hudby Haydnovy hudební slavnosti, správa financí
společnosti (Tománková).
Oddělení uměleckoprůmyslové
Práce v odborných komisích :
» Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea B.
Horáka v Rokycanech (Dagmar Braunová)
» Semestrální klauzurní komise a komise pro státní
závěrečné zkoušky, Ústav umění a designu ZČU
(Lenka Merglová Pánková)
» Komise pro státní závěrečné zkoušky, Pedagogická
fakulta ZČU (Lenka Merglová Pánková)
Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích :
» M. Chmelenský – člen Etnografické komise AMG
» J. Slámová – členka Etnografické komise AMG
» J. Slámová - členka komise pro ochranu nemateriálních statků trad. lid. kultury Plz. kraje
Oddělení paleontologické

Členství v edičních a redakčních radách :
»

RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen ediční rady
Západočeského muzea v Plzni
» RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen redakční rady mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences
» RNDr. Josef Pšenička, PhD. šéfredaktor časopisu
Západočeské muzea v Plzni Folia musei rerum
naturalium bohemiae occidentalis: geologica et
paleobiologica
» RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen redakční rady recenzovaného časopisu Západočeského muzea v Plzni
Erika
Oddělení botanické
Práce v profesních sdruženích :
» Výbor Bryologicko-lichenologické sekce České botanické společnosti (O. Peksa).
» Výbor Západočeské pobočky ČBS (S. Pecháčková, J.
Nesvadbová).
Členství v edičních a redakčních radách :
» Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka ČBS)
– S. Pecháčková, vedoucí redaktorka; J. Nesvadbová,
technická redaktorka.
» Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; S.
Pecháčková, J. Nesvadbová – redaktorky.
» Redakční rada časopisu Bryonora (vydává
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – O. Peksa,
redaktor.
» Redakční rada Sborníku Západočeského muzea,
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.
Oddělení zoologické
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 společnosti pro ochranu netopýrů
(Hradská, Říšová)
» členka České arachnologické společnosti (Hradská)
» člen České společnosti entomologické (Těťál)
Členství v edičních a redakčních radách :
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» vedoucí redaktor Sborníku ZČM – Příroda (Vacík)
» člen redakční rady časopisu Erica (Vacík)
» člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni
(Vacík)
» členka redakční rady Sborníku ZČM – Příroda
(Hradská)
» člen redakční rady internetového časopisu
Západočeské entomologické listy (Těťál)
Knihovna Západočeského muzea
Profesní sdružení :
» Vedoucí knihovny je místopředsedou výkonného
výboru oborové komise Knihovníků muzeí a galerií
při AMG.
» Vedoucí knihovny je členem výkonného výboru
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
» Vedoucí knihovny je členem Spolku českých bibliofilů, na jehož činnosti se podílí organizačně i jako
konzultant.
» Vedoucí knihovny je členem a byl zvolen do Rady
Společenstva českých knihařů
» Vedoucí knihovny je členem ediční rady časopisu
Bulletin SKIP
Muzeum loutek

Počet odborných badatelských návštěv celkem

24

z toho studentů

18

z toho zahraničních

1

počet registrovaných uživatelů příruční knihovny 17
» 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 poskytována 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
– M. Augustýnovou, V. Schöningerovou, P. Menšíka,
P. Krištufa, M. Moravcovou, E. Průchovou a D.
Vokounovou-Franzeovou.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
» Celkem 26 badatelských návštěv odborných a vědeckých pracovníků (20 na výzkumech a 6 na pracovišti), z toho 5 zahraničních (na výzkumech a na
pracovišti).
Oddělení starších dějin

» Markéta Formanová – člen Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, člen Exekutivy
AMG
Oddělení konzervace
Práce v profesních sdruženích :
» Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti (Jiří
Špinka)
» Asociace restaurátorů ČR (Jiří Špinka)
» Asociace umělců medailérů (Jiří Špinka)
» Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR – člen
výboru (Eva Podzemná)
» Komise konzervátorů - restaurátorů AMG ČR -  
Západočeská sekce, předseda (Eva Podzemná)
Práce v odborných komisích :
» Poradní sbor Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
– člen (Jiří Špinka)

Badatelská činnost
Oddělení prehistorie
V průběhu roku bylo na oddělení 24 badatelských
návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 324 sbírkových předmětů.  

Žádosti o rešerše, konsultace, odhady, telefonické
a e-mailové dotazy :
»

Oddělení zpracovalo celkem 125 různých dotazů,
rešerší, konsultací , určování a rad na různá témata
z různých oborů dějin, konkrétně vlastní historie
(25),  archeologie a protohistorie (28) , militárií (17)
a numismatiky, faleristiky   a uniformologie apod.
(55), z toho 1 do zahraničí (mjr. Ing. M. Šustiak, Colný
úrad Žilina; dotaz ohledně celnických uniforem, vyřizoval dr. M. Hus) a 23 studentů (vesměs archeologie)
» Celkem badatelské návštěvy a drobné konsultace,
rešerše a dotazy = 125
Oddělení novějších dějin
počet odborných badatelských návštěv celkem

9

z toho studentů

0

z toho zahraničních

0

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce

85

žádosti o rešerše

0

Oddělení uměleckoprůmyslové
počet odborných badatelských návštěv celkem

7

z toho studentů

1
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z toho zahraničních

0

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce

358

žádosti o rešerše

0

Oddělení národopisné
počet odborných badatelských návštěv celkem

92

z toho studentů

21

z toho zahraničních

0

žádosti o rešerše

2

Oddělení paleontologie
odborné badatelské návštěvy celkem

36

z toho studentů

neevidováno

z toho zahraničních

9

počet předmětů, k nimž byla
poskytnuta práva reprodukce

0

žádosti o rešerše

0

» spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň
» Mergl - Host Radiožurnálu, 11. 6. 2012, rozhovor na
téma 300 let Harrachovské sklárny
» Mergl - rozhovory pro cyklus Řemesla na západě
Čech – hodinářství 5. 6., rámařství 4. 9., zlatnictví 27.
11.
Oddělení prehistorické
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 převeden katalog evidence archeologické sbírky (J.
Metličková, M. Metlička).

Oddělení botanické

s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze v.v.i. :

počet odborných badatelských návštěv celkem

5

z toho studentů

0

z toho zahraničních

0

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce

0

žádosti o rešerše

0

Oddělení zoologické
počet odborných badatelských návštěv celkem

1

z toho studentů

0

z toho zahraničních

0

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce

0

žádosti o rešerše

3

Knihovna Západočeského muzea
Za rok 2012 bylo v knihovně muzea evidováno celkem 2 badatelské návštěvy. Badatelům bylo zpřístupněno celkem 24 svazky ze sbírky Starých tisků.

Spolupráce s jinými organizacemi
Ředitelství
» Mergl – autorská příprava výstavy a editorská příprava české a anglické verze publikace Z Nového
Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla,
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem,
Praha, a nakladatelstvím Arbor vitae, Praha

» 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 rybníčka na předhradí hradiště
Vladař u Žlutic.
» s M. Dobešem na zpracování staro- a 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 sídelního areálu ve Vochově.
» s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků
a uhlíků, v roce 2012 určování vzorků z výzkumů
v Křimicích a Hradci u Stoda.
s Národním muzeem v Praze :  
» s oddělením archeologie (L. Vélovou, J. Valentovou)
spolupracujeme při výstavách a konzultacích při studiu nálezových fondů z obou organizací.
» s oddělením antropologie na zpracovávání antropologického materiálu – pohřebiště v Rokycanech,
hrob z Berouna (P. Velemínský, M. Dobisíková).
s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích :
» s O. Chvojkou na zpracování nově nalezených depotů doby bronzové v Čechách.
s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích :
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» s J. Boudou při terénních výzkumech, na konzervaci sbírkového fondu, určování antropologického
materiálu.
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“ – výzkum opevnění v Plzni-Hradišti
» konzultace při určování nálezových souborů, pomoc
studentům při bakalářských a magisterských
pracích.
s Muzeem Chodska v Domažlicích :
» spolupráce při provádění záchranných výzkumů
v Meclově a při evidenci sbírkového fondu.
s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových
Varech :
» výstavy, prospekce archeologických nálezů, zpracovávání výzkumu z Drahovic, konzervace sbírkových
předmětů.
s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech :
» s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových a železných
nálezů, určování nálezů.
s Domem historie Přešticka :
» na konzervaci sbírkových předmětů, realizace 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 :
» konzervace kovových nálezů z Manětína.
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, vedení
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).
» Magistrát města Plzně, ochrana archeologických
památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
» Muzeum Chodska v Domažlicích, spolurealizace
záchranných výzkumů, povrchový průzkum regionu.
» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, spolurealizace 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.
» Spolupráce se společností „Oživená (pre)historie“
na víkendových programech s archeologickou tématikou v areálu halštatské vesničky v Zoologické a botanické zahradě, Plzeň.
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 konsultace
k regionálním jetonům a známkám, 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,
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. (dr. M. Hus, archeologové)
» FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení  a konsultacích studentských pracích, např. bakalářských  
(dr. M. Hus, mgr. J. Orna),  viz i kapitola 2.
» Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při
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provádění ZAV (mgr. J. Orna)
» Muzeum již. Plzeňska v Blovicích – spolupráce při
provádění ZAV (mgr. J. Orna)
» Pivovarské muzeum v Plzni (a.s. plzeňský Prazdroj)
– revitalizace expozice prohlídkového okruhu PHP
a býv. Vodárenské věži (archeologové oddělení)
» 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)
» 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 (metodické rady) a prospekci historických mincí, výstav atd. , bibliografie aj. (dr. M.
Hus)
» Český rozhlas Plzeň – externí člen kulturní redakce,
konsultace aj. (mgr.T. Bernhardt)
» Archiv m. Plzně – vzájemné konsultace, podíl na
přípravě konference, spolupráce na ústavním úkolu
atd. (mgr. T. Bernhardt)
» Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici
– spolupráce na výstavách, soupisových pracích
o barokní architektuře regionu, numismatické konsultace, historické konsultace, pomoc při odborných
vyjádřeních a odhadech atd. (dr. M. Hus, mgr. T.
Bernhardt)

va expozice pro Collegium Bohemicum (Krčmář).
» Creative Studio – příprava filmu pro expozici Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
» Ústav umění a designu ZČU – příprava expozice
Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
» Magistrát města Plzně, odbor propagace a marketingu – propagace Muzea církevního umění Plzeňské
diecéze (Krčmář).
» Spolupráce s projektem Dýchejme za park na
Lochotíně (sdružení Maják Plzně) – odborná pomoc
(Krčmář).
» Spolupráce s Českou televizí, pořad Historie.cs
– historický fotomateriál do dvou pořadů (Krčmář,
Morgensternová).
» TV Noe – konzultace k tématu sv. Jan Nepomucký
a MCUPD, účast na vysílání (Krčmář).
» Plzeňská televize s.r.o.  – digitalizace filmového fondu (Tománková, Morgensternová).
» Česká společnost Josepha Haydna – členská výborová činnost, pořadatel mezinárodního hudebního
festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti,
správa financí ČSJH (Tománková).
» Státní oblastní archiv v Plzni, fotodokumentace,
podklady k dějinám Plzně (Morgensternová)
» Dopravní podniky města Plzně, historická fotodokumentace vozů (Morgensterová, Tománková).
» spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Plzeň, zámek Nebílovy (Tománková).
» Česká obec sokolská – konzultace (Vyletová).
» Gymnázium L. Pika – zapůjčení a sbírkového materiálu a pomoc při realizaci výstavy (Vyletová).

Oddělení novějších dějin

Oddělelní národopisné

» Biskupství plzeňské – příprava expozice Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
» Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství – činnost nadace (Krčmář).
» Národní památkový ústav – územní pracoviště Plzeň
a ústřední pracoviště  – historická fotodokumentace
a konzultace (Krčmář).
» Vydavatelství SOS print s.r.o a Soukromá střední
uměleckoprůmyslová škola – 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 – přípra-

» V roce 2012 byla zahájena spolupráce se ZČU na
výzkumu dotovanému z programu NAKI, týkající se
dělnické čtvrti Karlov a dělnické kultury 2. pol. 20.
století. Výsledkem bude v následujícím roce výstava
v prostorách NMP.
» Dále oddělení zaštiťuje studentské praxe z Katedry
soc. a kult. antropologie a Ústavu umění a designu
(muzejní animace).
Oddělení uměleckoprůmyslové
» Dagmar Braunová – výstava Ve stínu Olympu (prosinec 2012 – březen 2013), Národní Muzeum.
» Dagmar Braunová – FFUK, Ústav pro klasickou archeologii v Praze: odborné konzultace na téma římská
keramika.
» Lenka Merglová Pánková – výstava Z Nového Světa
do celého světa – 300 let harrachovského skla  v UPM
Praha (květen-září), výstava Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla  v Západočeském muzeu v Plzni (září-prosinec)
» Lenka Merglová Pánková - vedení diplomových
a bakalářských prací - UUD ZČU, KVK Pedagogická
fakulta, ZČU
» Jindřich Mleziva – spolupráce na odborném zpraco-
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vání fondu kovů v islámské sbírce Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur, Národního
muzea.
» Jindřich Mleziva - The Hosei University Research
Center for International Japanese Studies a projekt
“Research and Evaluation of Japanese Buddhist Art
in European Museums” – tvorba databáze japonského buddhistického umění.
» Art Research Center, Univerzita Ritsumeikan, Kjóto,
Japonsko –poskytnutí  japonských dřevořezů k digitalizaci pro zařazení do mezinárodní databáze.

»
»

»

Oddělení paleontologie
» National Museum Wales, Cardiff; Institute of Geology
and Palaeontology, UK.
» Universita karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
» Naturalis, Leiden, The Netherlands.
» University of Bucharest, Faculty of Geology and
Geophysics, Laboratory of Palaeontology, Bucharest,
Romania; Institute of Biological, Environmental and
Rural
» Národní muzeum, Praha;
» Geologický ústav AV ČR; Institute of Geology and
Palaeontology,
» Česká geologická služba, Praha;
» Přírodovědné oddělení Jihomoravského muzea ve
Znojmě
» Smithsonian Institut, Washington, USA
» Fakulta pedagogická, katedra geografie, ZČU
v Plzni;
» Laboratoire de Botanique et bioinformatique de l´architecture des plantes, CIRAD, Montpellier, Francie
» Yunnan Key Laboratory for Palaeobiology, Yunnan
University, Kunming, China
» Nanjing Institute of Geology and Palaeontology,
Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China
Oddělení botanické
» Vedení bakalářské práce P. Steierové (O. Peksa) a I.
Hruškové (S. Pecháčková) z PF ZČU, A. Hrdinové z PřF
UK v Praze (O. Peksa)
» Konzultace k diplomovým a disertačním pracím na
PřF UK (účast na obhajobách), konzultace k návrhům studentských grantů GAUK (O. Peksa).
» AOPK ČR– tvorba metodiky pro inventarizační a jiné
průzkumy (O. Peksa).
» Oponování diplomové práce L. Vančurové z PřF UK
v Praze – obhajoba 14. 9. 2012 (O. Peksa).
» Účast v komisi obhajob botanických disertačních
prací na PřF JU v Českých Budějovicích; oponování
disertační práce A. Bartuškové: Strategies in aboveground space occupancy in herbs from disturbed
habitats, 15. 5. 2012, PřF JU České Budějovice (S.
Pecháčková).
» Oponování bakalářské práce z ČZU Praha (J.
Nesvadbová).
» Skautský oddíl Kotva, o.s. – příprava přírodovědné-

»
»
»
»

ho stanoviště pro skautskou soutěž, 24. 3. 2012 (S.
Pecháčková).
Poskytnutí fotografií rostlin pro výstavu „Naše řeka
Úhlava“ v Domě historie Přešticka (S. Pecháčková).
Zpracování a uložení dokladových herbářových položek k určení druhů na základě vzorků odebraných
z kořenů – spolupráce s PřF JU, M. Šmilauerovou (S.
Pecháčková).
Západočeská pobočka ČBS – organizace oslav 50
let Západočeské pobočky ČBS (výstava v mazhauzu magistrátu, konference a odborné exkurze (J.
Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa); příprava posterů (J. Nesvadbová: Česká botanická společnost,
Významní západočeští botanici, Regionální květeny, Fytokartografický atlas Západočeského kraje,
Časopisy Západočeské pobočky ČBS, Botanikové
a regionální časopisy, Invazní tráva milička menší
(Eragrostis minor) v západních Čechách, Rostlina roku
2013 – štětička větší (Virga strigosa); S. Pecháčková:
Přehlížené květy města, Květena rybníků a mokřadů, Co kvete v lese, Exkurze). Uspořádání archivu
pobočky včetně vřazení některých dokumentů do
archivu osobností v oddělení (J. Nesvadbová spolu
s J. Sofronem a J. Škrábkem).
Exkurze pro Západočeskou pobočku ČBS – ověření
lokality Radiola linoides v pískovně u Lhoty, 30. 8.
2012 (J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinou – zpracování podkladů pro náhradní výsadby v obci (J.
Nesvadbová).
Český svaz zahrádkářů (okr. Plzeň sever) – soutěž
Mladý zahrádkář, okresní kolo: příprava a vyhodnocení rostlin k poznávání, 21. 5. 2012 (J. Nesvadbová).
Exkurze do CHÚ Malochova skalka (2. 3. 2012) – zjištění absence pamětní desky Přírodovědeckého klubu
z r. 1951. Oznámeno KÚ Plzeňského kraje a Správě
veřejného statku města Plzně (ing. Havelka), spolupráce na výrobě nové desky (J. Nesvadbová).

Oddělení zoologické
» Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň
– výuka (Praktická cvičení ze zoologie bezobratlých),
vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace (Hradská, Vacík, Těťál)
» Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké
fakulty UK Praha – spolupráce při zpracování tématu  
disertační práce (Hradská)
» Národní muzeum Praha – spolupráce při kroužkování ptáků (Vacík)
» Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce při
determinaci entomologických sběrů (Těťál)
» Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při
determinaci entomologických sběrů (Těťál)
» Muzeum Vysočiny v Jihlavě – spolupráce při determinaci entomologických sběrů (Těťál)
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Muzeum loutek
» Unicef – spolupráce na projektu Adoptuj panenku
a zachráníš dítě
» ZČU – Ústav umění a designu
» Gymnázium Mikulášské náměstí
Oddělení konzervace
» Centrum nových technologií při ZČU Plzeň
» Chemická analýza sb. předmětu ze sbírky „orient“ ve
spolupráci s odd. UMPRUM.
» Metodická pomoc v rámci Plzeňského kraje:
» Muzeum jižního Plzeňska metodická pomoc – technologické postupy (8x)
» Muzeum o.p.s Nýrsko metodická pomoc – technologický postup (2x)
» Muzeum Radnice metodická pomoc – technologie
konzervace vodou nasyceného dřeva
» Muzeum Nepomuk metodická pomoc – ošetření
vystavených exponátů

Publicita muzea
Přehled zpráv 1.1.2012 - 1.3.2012
Euro
» Expedice Středověk 2.1.2012 Euro str. 66 Light
pozvánky/společnost - Kateřina Kuncová
Písecký deník
» Tři projekty Prácheňské akademie v Písku opět
obohatí kulturní nabídku ve městě 2.1.2012 Písecký
deník str. 9 Písecko LIBUŠE KOLÁŘOVÁ
Plzeňský deník
» FOTO Výstava k 175. výročí založení sklárny v Klášterském mlýně u Rejštejna 2.1.2012 Plzeňský deník
str. 25 Servis
KOKTEJL
» PREDNÁŠKY Nový Zéland: Ráj na konci světa, Jakub
Kasl, Klub cestovatelů 31.1.2012 KOKTEJL str. 96
Z redakční pošty
» TIPY PRO VÁS Madeira a Kanárské ostrovy, Iva
Tulpová 29.2.2012 KOKTEJL str. 91 Tipy pro vás
Glanc
» KAM A ZA KÝM příštích 14 dní od 11. 3. STŘEDOVĚK
NESKONČIL 19.1.2012 Glanc str. 94 Zábava & cesty
- Diář KAREL ČERNÝ
Art + antiques
» Umělci a jejich loutky 7.2.2012 Art + antiques str. 58
Antiques Lucie Zadražilová
Domažlický deník
» Papír a hlína spojují v galerii sedm autorů 9.2.2012
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu PETR
DVOŘÁK
» NÁVŠTĚVNÍKY OKOUZLÍ STARÉ STROJE 24.2.2012
Domažlický deník str. 1 Titulní strana
» ZVEME VÁS Expedice středověk 25.2.2012 Domažlický
deník str. 8 Plzeňský kraj
Chebský deník
» Děti z mariánskolázeňského Jihu se vydaly do Muzea
loutek 2.2.2012 Chebský deník str. 8 u nás doma
Šárka Mallá
» Loutky ze zaniklého divadla zakotvily v plzeňském
muzeu 11.2.2012 Chebský deník str. 5 Region
LADISLAV VAINDL
» Maškary vyhnaly zimu z města 20.2.2012 Chebský
deník str. 8 Region MIROSLAVA TOLAROVÁ
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» NÁVŠTĚVNÍKY OKOUZLÍ STARÉ STROJE 25.2.2012
Chebský deník str. 5 Region			
» První auta a lokomotivy z Plzně čekají v muzeu  
27.2.2012 Chebský deník str. 10 Region LADISLAV
VAINDL
Klatovský deník
» Archeologové debatují o pohřbech 17.2.2012
Klatovský deník str. 5 Region		
» Maškary vyhnaly zimu z města, Viktorce přejí vítězství
20.2.2012 Klatovský deník str. 8 Region MIROSLAVA
TOLAROVÁ
» Trnkovy děti vyrůstaly v Zahradě  23.2.2012 Klatovský
deník str. 5 Region LUCIE SICHINGEROVÁ
Mladá fronta DNES
» Poslechněte si vyprávění o Aljašce 2.2.2012 Mladá
fronta DNES str. 4 Západní Čechy Miroslava
Vejvodová
» Smetana a Fibich zahájí zítra večer tradiční festival
4.2.2012 Mladá fronta DNES str. 1 Titulní strana
» Soutěž o Stavbu roku startuje. Návrhy už mohou
dávat i lidé   „citlivá přestavba Muzea loutek“
10.2.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
» Smetanovské dny Na jaké perly láká festival během
února 10.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní
Čechy					
» Cestovatelé přiblíží daleká místa   14.2.2012 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
» Na výstavě loutek se smějí kašpárci, princezny
i broučci 16.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní
Čechy Miroslava Vejvodová
» Belle Époque, Art nouveau... Vraťte se v čase  
21.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
» Začíná sympozium ke Smetanovským dnům                    
23.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
» Člověk a stroj. Výstavy ukážou, jak technika měnila
lidský život 24.2.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský Gabriela Špalková
» Jiří Trnka, první vzbouřenec proti Disneymu                
24.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Petra Kosová		
» Zájemci mohou přihlašovat svá díla do soutěže
Bienále 27.2.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní
Čechy
Plzeňský deník
» Prvním vladykou Sulislavi byl jakýsi Oldřich 2.2.2012
Plzeňský deník str.15 Region JOSEF KEJHA TAMARA
HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Papír a hlína inspirují  9.2.2012 Plzeňský deník str. 8
Kultura regionu (pd)
» Střížovice mívaly lukavickou a nebílovskou část
9.2.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» V MUZEU MŮŽETE OBDIVOVAT KAŠPÁRKA I KAPELU
10.2.2012 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana

» Loutky ze zaniklého divadla zakotvily v plzeňském
muzeu 10.2.2012 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
LADISLAV VAINDL
» Jitka Prokšová napsala další knihu   14.2.2012
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana 		
» Jitka Prokšová oslovila čtenáře už čtvrtou poutavou
prózou 14.2.2012 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu VLADIMÍR GARDAVSKÝ
» Staré Sedliště bylo manstvím tachovského hradu
16.2.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARAHÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Archeologové debatují o pohřbech 17.2.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Maškary vyhnaly zimu z města, Viktorce přejí vítězství
20.2.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
» Přednáška ukáže historii lékáren  21.2.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
» Trnkovy děti vyrůstaly v Zahradě  23.2.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko LUCIE SICHINGEROVÁ
» Staňkov se skládal ze dvou samostatných obcí
23.2.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» NÁVŠTĚVNÍKY OKOUZLÍ STARÉ STROJE 24.2.2012
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana 		
» První auta a lokomotivy z Plzně čekají v muzeu
24.2.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
» Dárek k jubileu sbormistra Zdeňka Vimra 27.2.2012
Plzeňský deník str. 64 Příloha - Plzeňský kulturní přehled - kultura / hudba MARIE NOVÁKOVÁ
» Západočeské muzeum vybralo díla mistrů plakátu
27.2.2012 Plzeňský deník str. 68 Příloha - Plzeňský
kulturní přehled - kultura / výtvarné umění
» Francouzská Polynésie v muzeu  29.2.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko 	
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» Loutky ze zaniklého divadla zakotvily v plzeňském
muzeu   10.2.2012 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
str. 7 Region LADISLAV VAINDL
» Dobrá zpráva pro Plzeňsko „další cyklus cestopisných
pořadů, v pořadí již dvanáctý“ 14.2.2012 Plzeňský
deník - Plzeň-jih, sever str. 1 Titulní strana 	
» Trnkovy děti vyrůstaly v Zahradě  23.2.2012 Plzeňský
deník - Plzeň-jih, sever str. 3 Plzeňsko LUCIE
SICHINGEROVÁ		
» Hornobřízská škola zve na archeologii 28.2.2012
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2 Plzeňsko „přednášku z cyklu regionální historie nazvanou Neolit
– mladší doba kamenná na Plzeňsku. Přednášet
bude Milan Metlička
Právo
» FOTO „plzeňského loutkového divadla DAS, je až do
2. dubna v Národopisném muzeu“ 15.2.2012 Právo
str. 11 Jihozápadní čechy
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» FOTO „PLAKÁTOVÁ NOSTALGIE. Výstava divadelních,
kabaretních i reklamních plakátů“ 20.2.2012 Právo
str. 8 Jihozápadní Čechy
» FOTO ČLOVĚK A STROJ 1.3.2012 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy
Sedmička
» Festival: od Smetany k Avataru (Smetanovské
dny) 2.2.2012 Sedmička str. 8 Kam vyrazit Markéta
Čekanová
» Festival: od Smetany k Avataru (Smetanovské
dny) 9.2.2012 Sedmička str. 6 Kam vyrazit Markéta
Čekanová
» Ukradený archiv a rodný dům na p p rodej. Po Trnkovi
mnoho nezbylo 23.2.2012 Sedmička str. 6 zaostřeno
na Markéta Čekanová
Tachovský deník
» V muzeu se konal tradiční masopust 24.2.2012
Tachovský deník str. 7 Servis Jana Hutníková

Přehled zpráv 2.3.2012 - 2.4.2012
Chebský deník
» Kam v Plzni na internet: Do kavárny i muzea
24.3.2012 Chebský deník str. 5 Region
Jihlavské listy
» Plakáty Alfonse Muchy od středy v Domě G. Mahlera
(sbírky ZČM) 20.3.2012 Jihlavské listy str. 2 Aktuality
Klatovský deník
» VYSTAVUJÍ LETECKOU ARCHEOLOGII
Klatovský deník str. 2 Klatovsko

17.3.2012

Lidové noviny
» Kam o tomto víkendu? 22.3.2012 Lidové noviny str.
27 Servis LN - Investiční produkty „ Výstava předního
českého fotografa, který dokumentuje práci a úspěchy egyptologů provádějících výzkum na řadě archeologických lokalit“
Mladá fronta DNES
» Plzeňská pocta strojům a technice 6.3.2012 Mladá
fronta DNES str. 4 Západní Čechy Martin Polívka
» Výstava v Domě Gustava Mahlera nabídne plakáty
Alfonse Muchy (sbírky ZČM) 17.3.2012 Mladá fronta
DNES str. 1 Vysočina (ČTK)
» Za Velikonocemi do Náropisného muzea 29.3.2012
Mladá fronta DNES str. 4 západní čechy
» „Stále mě rozčiluje, jak Plzeň vypadá,“ říká Petr
Domanický 2.4.2012 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj
Plzeňský Jaroslav Nedvěd
» Přijďte si do uzea vyrobit pomlázku 2.4.2012 Mladá

fronta DNES str. 4 západní čechy Barbora Němcová
Ona DNES
» NENECHTE SI UJÍT 5.3.2012 Ona DNES str. 6 Aktuality
Interaktivní výstava Expedice středověk
		
Plzeňský deník
» I šperky mají vlastní příběhy 3.3.2012 Plzeňský deník
str. 3 Plzeňsko
» Romanu Němečkovou, mluvčí Západočeského muzea
v Plzni  7.3.2012 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Svojšín patří k nejstarším obcím českého západu
8.3.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Theatrum mundi představuje dějiny Plzně v kostce
– 11. díl 15.3.2012 Plzeňský deník str. 7 Region DAVID
RŮŽIČKA
» Strašice vypálila trestná výprava krále Karla (118)
15.3.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF
KEJHA, TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Muzeum zabírá kasárny   16.3.2012 Plzeňský deník
str. 7 Region
» Kresba putovala přes hlavní město kultury
2016 19.3.2012 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
PETR DVOŘÁK
» Smetanovské dny se chýlí k závěru 19.3.2012
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
» KAŠPÁRCI PŘIBLÍŽILI HISTORII DIVADEL 21.3.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Dobrá zpráva „fotograf Martin Frouz dokumentoval
archeologický výzkum lokalit“ 22.3.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
» Stod byl odedávna spjat s klášterem v Chotěšově
(119) 22.3.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU 23.3.2012 Plzeňský deník str. 25 Servis
» Smetanovské dny dokázaly, že do kulturního kalendáře patří 24.3.2012 Plzeňský deník str. 6 Kultura
regionu 	
» Stupno daroval kníže Vladislav klášteru Plasy (120)
29.3.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU 29.3.2012 Plzeňský deník str. 25 Příloha
- Metropol - servis		
» Na malé i větší čtenáře dnes čeká pohádková Noc
s Andersenem 30.3.2012 Plzeňský deník str. 2
Plzeňsko návštěva Muzea Loutek  PAVEL KORELUS
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» I šperky mají vlastní příběhy 3.3.2012 Plzeňský deník
- Plzeň-jih, sever str. 6 Region
» První výstava v Týnici zve na kresby Plzeňska
17.3.2012 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 3
Plzeňsko 	
» KAŠPÁRCI V PŘEDNÁŠCE 21.3.2012 Plzeňský deník
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- Plzeň-jih, sever str. 6 Region
» Dobrá zpráva „fotograf Martin Frouz dokumentoval
archeologický výzkum lokalit“ 22.3.2012 Plzeňský
deník - Plzeň-jih, sever str. 1 Titulní strana

» Výstava o práci egyptologů 26.3.2012 Právo str. 15
Jihozápadní Čechy (Jihočeský a Plzeňský kraj) (ČTK)

25.4.2012 Plzeňský deník str. 6 Publicistika JANA
KOSOVÁ
» Byli snad lidé ze Střapole místní hrdopýškové?
26.4.2012 Plzeňský deník str. 6 Region
» Muzejní knihovna v Plzni vlastnila téměř 30 tisíc vzácných svazků 28.4.2012 Plzeňský deník str. 7 Region
DAVID RŮŽIČKA
» ZVEME VÁS Chilský večírek Jana Buriana 28.4.2012
Plzeňský deník str. 5 Plzeňský kraj

Rokycanský deník

Domažlický deník

» Muzejníci brzy obsadí zbirožské kasárny 16.3.2012
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko

» Drátkované kraslice vyrábí už od ledna 5.4.2012
Domažlický deník str. 1 Titulní strana STANISLAV
ŠEBEK
» Jiřina Lacinová stále maluje vejce, na úklid před
Velikonoci prý není čas 6.4.2012 Domažlický deník
str. 3 Domažlicko MILENA CIBULKOVÁ
» ZVEME VÁS Chilský večírek Jana Buriana 28.4.2012
Plzeňský deník str. 5 Plzeňský kraj

Právo

Technický týdeník
» Člověk a stroj 6.3.2012 Technický týdeník str. 2 TT
aktuálně Technik (newsletter)
» V Plzni k vidění výstava běžných i neobyčejných strojů z 19. století 22.3.2012 Technik (newsletter) str. 4

Přehled zpráv 3.4.2012 - 2.5.2012
Plzeňský deník
» V národopisném muzeu pekli oplatky 4.4.2012
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko VÍT POLÁČEK
» Drátkované kraslice vznikají už od ledna 5.4.2012
Plzeňský deník str. 12 Region STANISLAV ŠEBEK
» Na Plzeňsku se „ráchalo“ s tratárky, průvodu velel
král 5.4.2012 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko VÍT
POLÁČEK
» Ve Stříbře byl načas pohřben zavražděný Valdštejn
5.4.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Z napodobené bašty shlížely hlavy Karasa a Vydry 7.4.2012 Plzeňský deník str. 10 Region   DAVID
RŮŽIČKA
» Dezinsekce Národopisného muzea 11.4.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Arabfest skončil. Egyptská výstava trvá 13.4.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MICHAELA VAŇKOVÁ
» Sto lety Junáka provádí výstava 13.4.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
» Návštěvníci se měli raději pozeptati vrátného
14.4.2012 Plzeňský deník str. 10 Region DAVID
RŮŽIČKA
» Borský park – ozdoba Plzně stará téměř sto let
20.4.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko KATEŘINA
KVASNIČKOVÁ
» Pravěký araukarit u muzea kdysi střežili antičtí
bozi 21.4.2012 Plzeňský deník str. 10 Region DAVID
RŮŽIČKA
» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU 24.4.2012 Plzeňský deník str. 21 Příloha
- Metropol - Servis 	
» Skauti si k výročí vyrobí velký šátek v Národopise24.4.2012 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
» Chceš potěšit ženu? Kup jí šperk, dí stará pravda

Mladá fronta DNES
» Fascinující i tajemný. Egypt okem fotografa 5.4.2012
Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy Miroslava
Vejvodová
» V muzeu ukázali české Velikonoce 5.4.2012 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
» Svět pohádek ještě můžete vidět 6.4.2012 Mladá
fronta DNES str. 4 Západní Čechy
» Vynesli Morenu a vyměnili dekorace výstavy o životě
na vsi  6.4.2012 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
Jana Hutníková
» Trocha kultury za mřížemi. Vězeňské muzeum
12.4.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Petr
Ježek
» Muzeum loutek ukáže lidem slavné Broučky  
14.4.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
» Smetanovské dny nadchly Rusalkou pro malé diváky
16.4.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Gabriela Špalková
» Výstava mapuje sto let skautingu v Česku i v regionu
16.4.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Miroslava Vejvodová
» Skaut za císaře pána, za minulého režimu i dnes
18.4.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Miroslava Vejvodová
» SKAUTI SLAVÍ 100. VÝROČÍ Včera pověsili obří šátek
na svou kancelář v Plzni 25.4.2012 Mladá fronta
DNES str. 1 Kraj Plzeňský
» Krásné období potrvá v muzeu už jen do neděle
27.4.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
Jan Novotný
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» FOTO - V PLZNI BYLA K VIDĚNÍ DÝŠINSKÁ MADONA
5.4.2012 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2
Plzeňsko
» Arabfest skončil. Egyptská výstava trvá 13.4.2012
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Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MICHAELA VAŇKOVÁ
Sedmička
» Když byl plakát skutečným uměním 12.4.2012
Sedmička str. 8 Kam vyrazit Markéta Čekanová
Metro
» Skauti slaví 100 let 13.4.2012 Metro str. 4 Domov ČTK
- PETR ERET
» Třikrát je zrušili, i tak nyní slaví 100 let 18.4.2012
Metro str. 11 Plzeň XXL
Chebský deník
» Arabfest skončil. Egyptská výstava trvá 14.4.2012
Chebský deník str. 5 Region MICHAELA VAŇKOVÁ
» Sto lety Junáka provádí výstava 14.4.2012 Chebský
deník str. 5 Region
» Borský park – ozdoba Plzně stará téměř sto let
20.4.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko KATEŘINA
KVASNIČKOVÁ
Lidové noviny
» Kam o tomto víkendu? 19.4.2012 Lidové noviny str.
20 Servis LN - 100 let českého skautingu, výstava
Právo
» Tipy na tento víkend - Sto let skautingu v Plzni
20.4.2012 Právo str. 6 Víkend

Přehled zpráv 3.5.2012 - 1.6.2012
Domažlický deník
» Příběhy Broučků nikdy nezestárnou
21.5.2012 Domažlický deník str. 8 Plzeňský kraj
Chebský deník
» Příběhy Broučků nikdy nezestárnou 21.5.2012
Chebský deník str. 6 Z regionu
Klatovský deník
» FOTO - TRNKOVI BROUČCI PŘILETĚLI DO PLZNĚ
29.5.2012 Klatovský deník str. 1 Titulní strana
Lidé a země
» 100 let českého skautingu 4.5.2012 Lidé a země str.
20 Zkrátka
Lidové noviny
» Kam o tomto víkendu? 24.5.2012 Lidové noviny str.
22 Servis LN

Mladá fronta DNES
» Díla Alfonse Muchy jsou k vidění do 3. června
11.5.2012 Mladá fronta DNES str. 57 Příloha - Mahler
2012 (ČTK, jpa)
» Akce proběhnou ve 140 městech. Kam se vypravit?
- Muzejní noc 18.5.2012 Mladá fronta DNES str. 4
Příloha - Cestování 			
» Krátce - informace o Muzejní noci 22.5.2012 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
» Stavby v kraji mají své královny krásy. Zabodovaly
ale jen tři 25.5.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský Jaroslava Šašková
» Noc v muzeu zpestří alchymisté, lázeňské perličky či
exotika 25.5.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Západní
čechy 		
» Hudebníci se představí na Svátku hudby 26.5.2012
Mladá fronta DNES str. 4 západní čechy
Plzeňský deník
» Nejdůležitější přemyslovské hradiště českého západu 3.5.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Kdo vlastně byli Vydra a Karas ze zaniklé věže
muzea? 5.5.2012 Plzeňský deník str. 10 Region DAVID
RŮŽIČKA
» Sušice vznikla na místě „suchém, naplaveném…“
10.5.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF
KEJHA, TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Klášter utvářely i nové dějiny – 1. díl 12.5.2012
Plzeňský deník str. 7 Region DAVID RŮŽIČKA
» Práce mistrů dřevěné krásy přežívá staletí 16.5.2012
Plzeňský deník str. 5 Region LUKÁŠ MILOTA
» Podle bájného Šťáhlava se naše obce nejmenují
17.5.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Muzeum dočasně uzavře expozici  18.5.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
» PAVEL ČERNÝ DĚLAL MOŘE ZE DŘEVA 19.5.2012
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
» Dobrá zpráva pro Plzeň - Muzejní noc 23.5.2012
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
» OTÁZKA PRO - Markétu Formanovou 23.5.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» FOTO  „žáci 1. B z 10. ZŠ vydali v rámci projektových
dnů do Muzea loutek“  23.5.2012 Plzeňský deník str.
9 U nás ve školce
» Svatba nemusí být jen na radnici 24.5.2012 Plzeňský
deník str. 3 Plzeňsko HANA PRAŽÁKOVÁ
» Mají Štěnovice něco společného se štěnětem?
24.5.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Kopeckého sady: Mezi tryskajícími fontánami
25.5.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko KATEŘINA
KVASNIČKOVÁ
» 29. SKUPOVA PLZEŇ • 17. – 21. červen 28.5.2012
Plzeňský deník str. 70 Příloha - Kultura/programy
» KONCERTY 28.5.2012 Plzeňský deník str. 71 Příloha

Výroční zpráva 2012 | 63
- Kultura/programy
» MUZEA - kulturní přehled 28.5.2012 Plzeňský deník
str. 75 Příloha - Kultura/programy
» Muzejní noc v Plzni  29.5.2012 Plzeňský deník str. 10
U nás doma Vladimír Křivka
» Šipín vznikl na pohanském posvátném místě
31.5.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Křižíkovy sady: Panoptikum slavných Plzeňanů
Plzeňské parky 1.6.2012 Plzeňský deník str. 3
Plzeňsko KATEŘINA KVASNIČKOVÁ
Právo
» Na architektonickém průvodci Plzní pracuje tým
odborníků 17.5.2012 Právo str. 10 Jihozápadní
Čechy
Rokycanský deník
» CO PŘINESL TÝDEN 15.5.2012 Rokycanský deník str.
6 Servis
Tachovský deník
» PLAMÍNEK SE PŘEDSTAVIL V PLZNI - Muzeum loutek
17.5.2012 Tachovský deník str. 6 Servis 			
Víkend HN
» Jak zachránit osvoboditele - diapozitivy ze sbírek
Národopisu 4.5.2012 Víkend HN str. 20 Téma

Přehled zpráv 2.6.2012 - 2.7.2012
Domažlický deník
» Plzeňské ulice dnes ožijí Svátkem hudby 21.6.2012
Domažlický deník str. 6 Region
Chebský deník
» Františkánský klášter ukazuje své poklady 18.6.2012
Chebský deník str. 6 Z regionu DANA VESELÁ
Mladá fronta DNES
» Výstava představí hmyz i jeho hnízda 8.6.2012 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (ČTK)
» Plzeň dnes patří strašidlům, večer rozzáří náměstí
ohně a reflektory 16.6.2012 Mladá fronta DNES str. 2
Kraj Plzeňský
» „Loutky nejsou jen pro děti“  16.6.2012 Mladá fronta
DNES str. 3 Kraj Plzeňský Barbora Němcová
» Vor Medúzy 22.6.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský
» Plzeň i Česko proslavilo loutkářství, říká Froyda
23.6.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
» Broučci mají svatbu v muzeu  25.6.2012 Mladá fronta
DNES str. 4 Kraj Plzeňský Gabriela Špalková

» O prázdninách? Za Bobinou a Krémákem - Muzeum
loutek 27.6.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský Jaroslava Šašková
» Krátce -  „Unikátní Trnkovo dioráma v Muzeu loutek“
29.6.2012 Mladá fronta DNES str. 1 Titulní strana
» Muzea, kde se nebudou děti nudit - Muzeum loutek
2.7.2012 Mladá fronta DNES str. 5 Příloha - Léto 2012
Plzeňský deník
» OTÁZKA PRO - Markétu Formanovou 4.6.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» PAMĚŤ LOUTKY PŘIBLIŽUJE HISTORII MĚSTA  6.6.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Hodináři, vzorově přesní řemeslníci   6.6.2012
Plzeňský deník str. 5 Region MONIKA ZETTLOVÁ
» Centrum potěšilo jedním z nejhezčích večerů - ZHC
6.6.2012 Plzeňský deník str. 10 kultura regionu
» Velvyslanec ví, jak chutná Indie 7.6.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko VÍT POLÁČEK
» Špičák je typické horské roztroušené osídlení
7.6.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» HMYZ NA OKRAJI ZÁJMU PŘILÉTÁ DO MUZEA  8.6.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Plzeňský dům v Bruselu, Indický den v Plzni 9.6.2012
Plzeňský deník str. 12 Region VÍT POLÁČEK
» Dostal Švihov svůj název po místních švihácích?
14.6.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Klášter ukazuje své poklady 16.6.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko DANA VESELÁ
» Oživené prohlídky se vracejí do centra Plzně v novém
kabáte 16.6.2012 Plzeňský deník str. 8 Plzeňský kraj
» Františkánský klášter v Plzni znovu ožil I. 19.6.2012
Plzeňský deník str. 26 Servis Luděk Krčmář
» Vor Medúzy. Vidíme světla majáků? 20.6.2012
Plzeňský deník str. 10 U nás doma Olga Kezniklová
» Těnovice – zastíněné místo s přízraky duchů...
21.6.2012 Plzeňský deník str. 18 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Plzeň bude mít dějiny 25.6.2012 Plzeňský deník str.
2 Plzeňsko (čtk)
» PAMĚŤ LOUTKY – PŘÍBĚH MĚSTA PLZNĚ 25.6.2012
Plzeňský deník str. 65 Příloha - Kultura/Programy
» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU 26.6.2012 Plzeňský deník str. 25 Příloha
- Metropol - Servis 	
» Františkánský klášter v Plzni znovu ožil II. 26.6.2012
Plzeňský deník str. 26 Příloha - Metropol - Servis
Luděk Krčmář
» DO CÍRKEVNÍHO MUZEA PŘIPLUL VOR MEDÚZY
27.6.2012 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko 	
» Český kanafas žije díky postřekovské tkalcovně
27.6.2012 Plzeňský deník str. 15 Kultura/region
MARTINA KLÍMOVÁ
» Zdá se, že Tatiná mohla být zlodějská ves 28.6.2012
Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA TAMARA
HÁJKOVÁ
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» V Plzni se otevřelo Muzeum církevního umění
29.6.2012 Plzeňský deník str. 8 Plzeňský kraj 	
» Z Trnkova díla vylézali skuteční broučci 30.6.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko HANA PRAŽÁKOVÁ
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» HMYZ NA OKRAJI ZÁJMU PŘILÉTÁ DO MUZEA  8.6.2012
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 4 Plzeňsko
Právo
» Výstava v muzeu se zaměřila na hmyz 12.6.2012
Právo str. 11 Jihozápadní Čechy (ČTK)
» Plzeň vystavila klenoty křesťanské kultury 16.6.2012
Právo str. 12 Region Čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
» MUZEUM LOUTEK VYSTAVUJE DIORAMA JIŘÍHO
TRNKY 2.7.2012 Rokycanský deník str. 7 Servis

Přehled zpráv 3.7.2012 - 31.7.2012
Art + antiques
» Harrachovské sklo 1918–58 9.7.2012 Art + antiques
str. 74 Antiques Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková
Plzeňský deník
» Bienále kresby: Umění nepotřebuje překlad  12.7.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LUCIE SICHINGEROVÁ
» V Touškově prokazatelně žili komorníci Domabor
a Cik 12.7.2012 Plzeňský deník str. 8 Region JOSEF
KEJHA, TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» VÍTE ŽE   Muzeu loutek  14.7.2012 Plzeňský deník str.
5 Plzeňský kraj
» Co si vzít na sebe? Pomoci umí mistr krejčí - sbírky
Národopisného odd.   18.7.2012 Plzeňský deník str.
10 Region  JAN MARKUP
» Budislav odkázal Těně klášteru svaté Benigny
19.7.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Pohled na Anglické nábřeží: po 40 letech téměř
všechno při starém 20.7.2012 Plzeňský deník str. 4
Plzeňsko VLASTIMIL LEŠKA
» MLADÍ UMĚLCI VYSTAVUJÍ V MUZEU 21.7.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Klášter utvářely i nejnovější dějiny! – 8. díl  23.7.2012
Plzeňský deník str. 6 Z regionu DAVID RŮŽIČKA
» Kam dnes? „do pátku je možné v Muzeu loutek
navštívit Kinetický dvorek“  24.7.2012 Plzeňský deník
str. 3 Prázdniny
» V Nepomuku se po pěti letech setkají Němejcové z celé republiky „ lunety jubilejního sálu ZČM“ 24.7.2012
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko PAVEL KORELUS         
» Třemošná podle stromu, kterému říkáme střemcha
26.7.2012 Plzeňský deník str. 6 Region
» MUZEA - kulturní přehled 30.7.2012 Plzeňský deník

str. 75 Příloha - Kultura/programy
» Plzeň v televizi: selská náves i Prazdroj - Muzeum
loutek 31.7.2012 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
Domažlický deník
» Muzeum loutek 17.7.2012 Domažlický deník str. 3
Domažlicko Aleš Malár
» Třemošná podle stromu, kterému říkáme střemcha
26.7.2012 Domažlický deník str. 15 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Mladá fronta DNES
» Plzeňan obětoval celý život perpetuu mobile.
Nefungovalo 24.7.2012 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj
Plzeňský

Přehled zpráv 1.8.2012 - 31.8.2012
Břeclavský deník
» Břeclavský výtvarník uspěl na plzeňském Bienále.
S Ikonou 14.8.2012 Břeclavský deník str. 3 Břeclavské
léto PETR VLASÁK
Mladá fronta DNES
» Tisíce předmětů ze sbírek konečně uvidí lidé.
Západočeské muzeum buduje stálou expozici
10.8.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
(ČTK)
» Dlouhá cesta k dnešní Bráně aneb Štěstí přeje připraveným  24.8.2012 Mladá fronta DNES str. 53 Příloha
- Hrádek nad Nisou Vít Štrupl
» Už jako dítě jsem radši stavěl, než bořil, říká architekt Soukup 25.8.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský Barbora Němcová
» Nový život - zpravodajský týdeník Juřena veze cenu
z Bienále  16.8.2012 Nový život - zpravodajský týdeník str. 6 Kultura  PETR VLASÁK
Plzeňský deník
» V Trhanově na zámku straší Lomikarova duše
2.8.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» OŽIVENÉ PROHLÍDKY UKAZUJÍ DĚTEM PLZEŇ
6.8.2012 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Trnová vznikla na místě zarostlém trním 9.8.2012
Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA TAMARA
HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» MUZEUM LOUTEK   14.8.2012 Plzeňský deník str. 22
Servis
» Nad kloboukem vítězí čepice. Opravdu navždy?
15.8.2012 Plzeňský deník str. 8 Region MONIKA
ZETTLOVÁ
» Tachov patří k nejstarším městům našeho regionu
16.8.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
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» Muzeum přesune část sbírek 17.8.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
» Plzeň letos reprezentují fotografie s loutkami
20.8.2012 Plzeňský deník str. 3 Prázdniny EDITA
LAŠTOVKOVÁ
» Muzeum získalo nový status 22.8.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana (čtk)
» Týny, Týnce a Týnice chránila dřevěná palisáda
23.8.2012   Plzeňský deník str. 15 Region   JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Kašničkáři, smáli se Plzeňským 27.8.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana DANA VESELÁ
» MUZEA  - kulturní přehled 27.8.2012 Plzeňský deník
str. 74 Příloha - Plzeňský kulturní přehled
» KNIHOVNY - kulturní přehled 27.8.2012 Plzeňský
deník str. 78 Příloha - Plzeňský kulturní přehled
» JIŽNÍ PLZEŇSKO - kulturní přehled 27.8.2012
Plzeňský deník str. 79 Příloha - Plzeňský kulturní
přehled
» Horšovský Týn původně patřil českým biskupům
30.8.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC		
» Malý duch děti poučil   - Muzeum loutek 31.8.2012
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» Kašničkáři, smáli se Plzeňským 27.8.2012 Plzeňský
deník - Plzeň-jih, sever str. 1 Titulní strana DANA
VESELÁ
Právo
» Krátce - Muzeum loutek 8.8.2012 Právo str. 10
Jihozápadní Čechy
» Muzeum buduje stálou expozici 13.8.2012 Právo str.
15 Jihozápadní Čechy (ČTK)
» Muzeum přestěhuje část sbírek do Zbirohu 17.8.2012
Právo str. 17 Jihozápadní Čechy (ČTK)
» Plzeň, budoucí evropské hlavní město kultury i centrum piva u nás  31.8.2012 Právo str. 6 Příloha - Víkend
Věnceslava Dezortová

Přehled zpráv 1.9.2012 - 1.10.2012
Dieta
» Vydejte se na výlet! - Muzeum loutek 4.9.2012 Dieta
str. 84  Jana Benešovská
Domažlický deník
» Nejen obraz, ale i rám si zaslouží náš pohled 5.9.2012
Domažlický deník str. 6 Region JANA KOSOVÁ
» Staveniště na náměstí Stříbrské příliš netěší  21.9.2012
Domažlický deník str. 5 Region LUKÁŠ HILPERT
» Bienále kresby ovládne Plzeň 1.10.2012 Domažlický
deník str. 8 Kultura regionu

Hradecký deník
» Sklo z Harrachova na zámku 10.9.2012 Hradecký
deník str. 8 Hradecko - u nás doma
Chebský deník
» Unikátní výstavu loutek v chebském muzeu ocení
děti i dospělí  18.9.2012 Chebský deník str. 5 Region
» Muzeum ukázalo loutky ze svého depozitáře
24.9.2012 Chebský deník str. 2 Chebsko
Lidové noviny
» Výstava v Plzni ukazuje všechny obory Jiřího Trnky
4.9.2012 Lidové noviny str. 9 Kultura
Literární noviny
» Po městě chodí Trnka 13.9.2012 Literární noviny str.
3 Kaleidoskop Pavel HEJDUK
Mladá fronta DNES
» Bienále ukáže špičku v kresbě 14.9.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský Barbora Němcová
» Krátce - výstava loutek v chebském muzeu ze sbírek
Muzea loutek 17.9.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj
Karlovarský
Plzeňský deník
» Nejen obraz, ale i rám si zaslouží náš pohled  5.9.2012
Plzeňský deník str. 6 Region
» Stříbro žije objevem: Na náměstí má šachtu! 5.9.2012
Plzeňský deník str. 6 Region MARTINA SIHELSKÁ JIŘÍ
KOHOUT
» Úlice po staletí patřily místnímu rodu Úlických
6.9.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Újezdy vznikaly na již dříve osídlených místech
13.9.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Galerie připravila program ve znamení Hodka a Váchala 20.9.2012 Plzeňský deník str. 6 Region HANA
JOSEFOVÁ
» Útušice podle lidové tradice od slova udusit se?
27.9.2012 Plzeňský deník str. 9 Region  JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Vystavují české sklo 29.9.2012 Plzeňský deník str. 8
Kultura regionu 	
» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU  29.9.2012 Plzeňský deník str. 25 Servis
» Skláři míří do Plzně  1.10.2012 Plzeňský deník str. 2
Plzeňsko
Právo
» Bohatý program Dnů evropského dědictví 6.9.2012
Právo str. 11 Severovýchodní Čechy Ludmila
Žlábková
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» Divadlo oživilo centrum Plzně 19.9.2012 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy
Tachovský deník
» Stříbro má na náměstí šachtu 5.9.2012 Tachovský
deník str. 1 Titulní strana MARTINA SIHELSKÁ JIŘÍ
KOHOUT

Přehled zpráv 2.10.2012 - 31.10.2012
Tachovský deník
» V Erpužicích se promítalo o řece  2.10.2012 Tachovský
deník str. 3 Tachovsko
Plzeňský deník
» Medový perníček OE do srdce chodníček - Národopis
3.10.2012 Plzeňský deník str. 6 Region MARTINA
KLÍMOVÁ
» ČTĚTE UVNITŘ - Bienále Plzeň 4.10.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
» PLZEŇ VYSTAVUJE KRESBY Z CELÉHO SVĚTA
4.10.2012 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
» Vojovice jsou mnohem starší než první zmínka
4.10.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Kresba ovládla galerie 5.10.2012 Plzeňský deník str.
8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
» Kníže předvedl kapli i výhled z věže 8.10.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko HANA PRAŽÁKOVÁ
» Ve Veselé asi bývalo od počátku hodně veselo..
11.10.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» TRNKA A SKUPA V DIVADLE ALFA  16.10.2012 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
» Plzeňsko se chystá slavit vznik Československa
18.10.2012 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko PAVEL
KORELUS
» Přírodovědná praktika v terénu 24.10.2012 Plzeňský
deník str. 11 U nás ve škole - „Navštívili Národopisné
muzeum v Plzni, workshop na téma blanokřídlí“
» Když Bohuslav z Vejprnic žaloval Miroslava z Vochova     25.10.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Nedělní svátek otevře muzea 25.10.2012 Plzeňský
deník str. 4 Plzeňsko PAVEL KORELUS
» Historici rozprostřou vějíře po babičkách 26.10.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Oslavte svátek! Za osmadvacet korun i gratis
26.10.2012 Plzeňský deník str. 5 Region
» Plzeň slavila státní narozeniny 29.10.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko DANA VESELÁ
Rychnovský deník
» Lakové dřevořezby japonského mistra v chrudimském muzeu 16.10.2012 Rychnovský deník str. 9
Rychnovsko/servis

Art + antiques
» Tipy - Bienále v Plzni 5.10.2012 Art + antiques str. 72
Tipy
Magazín Víkend DNES
» PŘÍŠTÍ VÍKEND - Harrachovské sklo 6.10.2012
Magazín Víkend DNES str. 4 Zajímavosti
Mladá fronta DNES
» Plzeň je opět světovou galerií kreseb. Bienále 2012
začíná 4.10.2012 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj
Plzeňský
» Výstavy Nejlepší díla v plzeňských galeriích i ulicích
4.10.2012 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský Bienále kresby
» Muzeum ukáže lov jako umění 8.10.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Karlovarský Lev Havlíček
» Výstava v Divadle Alfa vzpomene na Skupu a Trnku
11.10.2012 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
» Studenti vzali barvy a štětce, vzdali hold Trnkovi
a Skupovi 12.10.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj
Karlovarský
» Zábava za 28 korun i zdarma. Kdy? 28. října 17.10.2012
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
» Prázdniny? Není třeba sedět doma  24.10.2012 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
» Archeologové mají šanci zkoumat špitální kostel
zevnitř 25.10.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský
» Křest knihy s herečkou Naďou Konvalinkovou
25.10.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
» Dva křty, zamykání hradu a halloween - Setkání
s herečkou Naďou Konvalinkovou 27.10.2012 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Právo
» Ve Starém Plzenci vylézají ze země středověcí kostlivci 11.10.2012 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
Patrik Biskup
» Nová kniha o Plzni mapuje maják i rasovu 12.10.2012
Právo str. 15 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Týdeník Květy
» Den stromů 11.10.2012 Týdeník Květy str. 20 Pod
lupou IVO PODSKALSKÝ „V Západočeském muzeu
v Plzni je vystavena NEJVĚTŠÍ PLAVUŇ NA SVĚTĚ“
Metro
» Plzeň. Zkoumají kostel 12.10.2012 Metro str. 10
Víkend ČTK
Domažlický deník
» TRNKA A SKUPA V DIVADLE ALFA 16.10.2012
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Domažlický deník str. 1 Titulní strana
» Plzeň slavila státní narozeniny   29.10.2012
Domažlický deník str. 6 Z regionu  DANA VESELÁ
Hradecký deník
» Lakové dřevořezby japonského mistra 16.10.2012
Hradecký deník str. 9 Hradecko/servis
Chrudimský deník
» Lakové dřevořezby japonského mistra v Muzeu
16.10.2012 Chrudimský deník str. 9 Chrudimsko /
servis
Rokycanský deník
» Plzeň slavila státní narozeniny   29.10.2012
Rokycanský deník str. 6 Z regionu DANA VESELÁ

Přehled zpráv 1.11.2012 - 30.11.2012
Rokycanský deník
» Špitál zastavil silniční stroje 1.11.2012 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
» U Střelnice vládli na čas archeologové 13.11.2012
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
Plzeňský deník
» Vlčtejn pro Rožmberky nejspíš postavil Vít Hedvábný
1.11.2012 Plzeňský deník str. 6 Region
» Muzeum nabídne příběhy předmětů 3.11.2012
Plzeňský deník str. 6 kultura regionu
» O státním svátku lidé mířili do muzeí 3.11.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Volduchy: mají něco společného s duchy? 8.11.2012
Plzeňský deník str. 6 Region  JOSEF KEJHA, TAMARA
HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Na nákup do staré Plzně 9.11.2012 Plzeňský deník
str. 1 Titulní strana
» Plzeň byla městem trhů už v 19. století 10.11.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» PLZEŇ NAŠLA NOVÉHO KAŠPÁRKA 10.11.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Všeruby se již roku 1379 staly městečkem 15.11.2012
Plzeňský deník str. 6 Region  JOSEF KEJHA TAMARA
HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Plzeň si připomene studentské boje 16.11.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Lidová muzika z Chrástu oživila zapomenuté písně
Sulislavska 19.11.2012 Plzeňský deník str. 8 Kultura
regionu MARTA ULRYCHOVÁ
» Město ocenilo osobnosti vědy a kultury 19.11.2012
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana  VÍT POLÁČEK
» Muzeum ukáže historické diapozitivy 19.11.2012
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
» JÁRA CIMRMAN ZAVÍTAL DO ZÁPADOČESKÉHO

MUZEA 20.11.2012 Plzeňský deník str. 8 U nás doma
» Děti a učitelé ze Žiliny navštívili 16. ZŠ a MŠ . Muzeum
loutek 21.11.2012 Plzeňský deník str. 9 U NÁS VE
ŠKOLE Vladimír Pavlík
» Zbůch byl původně majetkem kláštera v Chotěšově
22.11.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» I Plzeň se může pochlubit vilami  23.11.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
» V sobotu se předávaly ceny i řinčely zbraně  24.11.2012
Plzeňský deník str. 12 Společnost VÍT POLÁČEK
» Muzeum zve na adventní dílny 27.11.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
» Mezi blýskavou krásou, co po věky hýbe světem
28.11.2012 Plzeňský deník str. 5 Region JANA
KOSOVÁ
» Medaile Jiřího Trnky jsou novým a cenným exponátem muzea 29.11.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský
» Zábělá bývala častým cílem výletníků z Plzně
29.11.2012 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC  
» Plzeň získala medaili s Jiřím Trnkou 30.11.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
Mladá fronta DNES
» Večerní modř, Duha nebo Albatros 5.11.2012 Mladá
fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
» Z hejtmanství jsem odcházela nerada, přiznává nová
senátorka 6.11.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský
» Jak se nakupovalo ve staré Plzni 9.11.2012 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
» Primátor ocenil plzeňské osobnosti a vědce
19.11.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Petra Petříková    
» Výstava představuje harrachovské sklo 21.11.2012
Mladá fronta DNES  str. 1 Kraj Plzeňský
» Nejen školáci si mohou vyrobit vlastní ozdoby
27.11.2012 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
» Medaile Jiřího Trnky jsou novým a cenným exponátem muzea 29.11.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský
Domažlický deník
» Na nákup do staré Plzně 9.11.2012 Domažlický deník
str. 1 Titulní strana
Metro
» Jak vypadal jarmark v Plzni 9.11.2012 Metro str. 3
Domov
Právo
» FOTO - Na nákup do staré Plzně 9.11.2012 Právo str.
11 Jihozápadní Čechy
» FOTO - Muzeum loutek 30.11.2012 Právo str. 10
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Jihozápadní Čechy
Tachovský deník
» Plzeň ocenila osobnosti vědy a kultury 19.11.2012
Tachovský deník str. 6 Z regionu VÍT POLÁČEK
KOKTEJL
» Každá země je zážitek 30.11.2012 KOKTEJL str. 76
Zpověď - Martina Loewa Text: Lenka Stránská, foto:
Martin Loew

Přehled zpráv 1.12.2012 - 31.12.2012
Mladá fronta DNES
» Badatel představí knihu o I. světové válce 4.12.2012
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
» Krátce - „architekt Soukup představí knihu o Bartoloměji“ 14.12.2012 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj
Plzeňský
» Rostliny prvohor v Západočeském muzeu v Plzni
19.12.2012 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Plzeňský deník
» Muzeum představí knihu a zve na přednášku Arthura
Rehbergera 4.12.2012 Plzeňský deník str. 8 Kultura
regionu
» Písničkář zve na antidepresivní večírek 4.12.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» MUZEUM PŘEDSTAVUJE SLAVNÉ VILY 5.12.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Písničkář zve na antidepresivní večer 5.12.2012
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
» Ve Zdemyslicích žili myslitelé, nebo bájný Zdemysl
6.12.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Zbirohu podle legendy měly dát název jelení parohy
13.12.2012 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Západočeské muzeum představí knihu o Bartoloměji 17.12.2012 Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu
» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ 18.12.2012 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko „Příběhy předmětů aneb Co
skrývají sbírky Západočeského muzea v Plzni připravilo povídání na téma vánočních ozdob a zdobení
stromků“
» Zborovy nejspíš dostaly jméno od borového lesa
20.12.2012 Plzeňský deník str. 18 Region
» Freska představuje dějiny Plzně v kostce  29.12.2012
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DAVID RŮŽIČKA
» Mládež soudobé hudbě rozumí - ZHC 31.12.2012
Plzeňský deník str. 64 Příloha - Kultura/hudba Jana
Tomažičová
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
» MUZEUM PŘEDSTAVUJE SLAVNÉ VILY 5.12.2012

Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 4 Plzeňsko
Svobodný hlas
» Tři krásné důvody, proč navštívit Oblastní muzeum
Louny 5.12.2012 Svobodný hlas str. 7
Domažlický deník
» Muzeum představuje slavné vily 6.12.2012
Domažlický deník str. 4 Region
» Muzeum zve na zkamenělé rostliny 19.12.2012
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
» Výstava představuje dřeva 20.12.2012 Domažlický
deník str. 5 Region
» Zborovy nejspíš dostaly jméno od borového lesa
20.12.2012 Domažlický deník str.18 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
» Díky sponzorům se splní mnohá přání 21.12.2012
Domažlický deník str. 8 Plzeňský kraj
» Milana Chovance, hejtmana Plzeňského kraje
21.12.2012 Domažlický deník str. 8 Plzeňský kraj
Chebský deník
» MUZEUM PŘEDSTAVUJE SLAVNÉ VILY 6.12.2012
Chebský deník str. 4 Region
Rokycanský deník
» Arian uspěl s podobou plzeňského Kašpárka
7.12.2012 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Právo
» FOTO - „V plzeňském Západočeském muzeu začala výstava zkřemenělých prvohorních rostlin.“
19.12.2012 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
» Tipy na nejbližší volné dny  - Zkamenělé rostliny prvohor v Plzni 28.12.2012 Právo str. 6 Příloha - Víkend

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 17 výstupů)
» Rozhovory pro tisk , rozhlas aj. při vernisáži výstavy
„Člověk a stroj v české kultuře 19.století“ v únoru
2012  (cca 3 interview, dr. M. Hus, mgr. T. Bernhardt)
» Rozhovor pro ČRo v únoru 2012 o Městské zbrojnici ,
odvysíláno týž den večer   (M.Hejduk)
» Rozhovor pro ČRo v 25. 9. 2012 o Městské zbrojnici ,
odvysíláno týž den večer  (dr. M. Hus)
» Rozhovor pro ČRo o býv. primátorovi JUDr. Petákovi
v září 2012 (Mgr. Bernhardt)
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» Rozhovor pro ČRo o historii kostela sv. Jana
Nepomuckého a o redemptoristech  v Plzni, prosinec
2012 (Mgr. Bernhardt)
» Příprava fejetonů a rozhovory pro ČRo na různá
témata – sv. Václav, 28.říjen v ČSR, 120 let od volby
JUDr. Petáka purkmistrem, vývoj kalendáře (4 výstupy !, mgr. T. Bernhardt)
» „ZAV U Zvonu „ – série drobných zpráv pro Plzeňský
deník, ČTK, MF Dnes a Právo, srpen až říjen 2011 (4
výstupy,  mgr. J. Orna)
» „Ve Starém Plzenci vylézají ze země kostlivci“
– Novinky.cz,  10. října 2012 (mgr. J. Orna)
» „Historie prostoru kolem Americké třídy“ , panelová
diskuse a leták První plzeňské referendum – prosinec
2012 (mgr. T.Bernhardt)

»

»

»

Oddělení novějších dějin
»

Tisk
» redakce ČTK (rozhovor s L. Krčmářem): Film mapuje
vývoj křesťanství v diecézi. Dnes, kraj plzeňský, str.
B3, 8.6. 2012
» Vaindl L. (rozhovor s L. Krčmářem): Nové muzeum
ukáže středověké kalichy, slavnou madonu i knihovnu. 5+2 dny, Plzeň, s. 8, 14.6. 2012.
» Veselá D. (rozhovor s L. Krčmářem a J. Soukupem):
Klášter ukazuje své poklady. Výjimečná expozice se
otevřela v novém Muzeu církevního umění. Dana
Veselá, Plzeňský deník, Plzeňsko, s. 2, 16.6. 2012
» Blažek I. (rozhovor s L. Krčmářem a J. Soukupem):
Plzeň vystavila klenoty křesťanské kultury. Ivan
Blažek, Právo, Region Čechy, s. 12, 16.6. 2012
» Krčmář L.: Františkánský klášter v Plzni znovu ožil
I. Plzeňský deník, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22, 19.6. 2012
» Krčmář L.: Františkánský klášter v Plzni znovu ožil II.
Plzeňský deník Servis – křížem krážem českým západem, s. 26, 26.6. 2012,

»

»

Oddělení uměleckoprůmyslové

Televize
» Krčmář L. – Pučalík M., moderátor J. Kratka, Kulatý
stůl – Sv. Jan Nepomucký a jeho odkaz dnešku.
TV Noe, premiéra - živé vysílání, 27.4. 2012, 3 x
repríza, archiv http://tvnoe.tbsystem.cz/index.
php?cs/videoarchiv/kst_a0093_v1204__
Rozhlas
» J. Blažek, rozhovor s L. Krčmářem o Muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Český Rozhlas – Plzeň,
17.6. 2012, po 17:00, repríza, natočeno 15.6. 2012
» S. Jurík, rozhovor s L. Krčmářem o Muzeu církevního
umění plzeňské diecéze. Český rozhlas – Plzeň, pořad
Náš host, 1.7. 2012 (předtočeno 25.6. 2012)
Internet
» Hurt

»

mapuje křesťanství v diecézi. MF Dnes
– plzeňský kraj 8.6. 2012, http://www.josefhurt.
cz/film-mapuje-vyvoj-krestanstvi-v-diecezi
Mediafax (rozhovor s L. Krčmářem): Plzeň otevře Muzeum církevního umění plzeňské diecéze.
Plzeňsko, síť internetových novin Regiony24.cz,
http://plzensko.regiony24.cz/24-155069-plzen-otevre-muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze
11.6. 2012
ČTK/Plzeň (video rozhovor s L. Krčmářem, J.
Soukupem a F. Radkovským): Nové muzeum církevního umění v Plzni. České noviny.cz. Zpravodajský
server ČTK. http://www.ceskenoviny.cz/video/detail.
php?id=227027 15.6. 2012
ČTK/Plzeň – Krčmář L. (text k videu): Nové muzeum církevního umění v Plzni. České noviny.cz.
Zpravodajský server ČTK. http://www.ceskenoviny.
cz/video/detail.php?id=227027 15.6. 2012
lap/hbv (video s L. Krčmářem, J. Soukupem a F.
Radkovským, texty k videu L. Krčmář a J. Soukup):
„Nové Muzeum církevního umění představuje v Plzni
unikátní památky“. ČTK Videobanka. http://multimedia.ctk.cz/cs/video/document/7310298/novemuzeum-cirkevniho-umeni-predstavuje-v-plzni-unikatni-pamatky 15.6. 2012
ČTK (rozhovor s L. Krčmářem): Nové muzeum církevního umění představuje v Plzni unikátní památky.
deník.cz,
http://www.denik.cz/kratce/1084244nove-muzeum-cirkevniho-umeni-predstavuje-v-plzni.html 15.6 2012
sen, zdroj ČT24, ČTK, (rozhovor s L. Krčmářem a J.
Soukupem): Muzeum církevního umění se představuje. ČT24, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/181995-muzeum-cirkevniho-umeni-se-predstavuje/  15.6. 2012
umístnění internetového odkazu na http://www.
national-geographic.cz/ v sekci medailonků VIP
autorů (Krčmář).

J.

(rozhovor

s

L.

Krčmářem):

Film

» Lenka Merglová Pánková – spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň: rozhovor na téma 300 let Harrachovské
sklárny (poválečný vývoj, účast na světových výstavách a současná produkce).
» Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová - Belle Époque
na plakátech, reportáž České televize.
» Jindřich Mleziva - Mistři plakátu / Plakáty období
Belle Époque, rozhovor pro Český rozhlas Plzeň.

Oddělení národopisné
» Svět pohádek: Loutky z divadla DAS - tisková konference k výstavě, natáčení upoutávky pro Český rozhlas a rádio Blaník, 10. 2. živé vysílání o výstavě na
ČRo Plzeň - J. Slámová
» 3. 4. rozhovor pro regionální televizi ZAK – Velikonoce
(vysíláno 7. a 8. 4.) - J. Slámová
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» 25.4. natáčení rozhovoru pro ČR Plzeň na téma staročeské máje - T. Hájková
» natáčení pořadu o tkalcovství pro ČRo Plzeň – v rámci cyklu Řemesla, vysíláno 26.6., repríza 27. 6. a 29. 6.
– J. Slámová
» červenec – natáčení pořadu o krejčovství, pro ČRo
Plzeň v rámci cyklu Řemesla, T. Hájková
» srpen – natáčení pořadu o kloboučnictví, pro ČRo
Plzeň v rámci cyklu Řemesla, T. Hájková
» 25. 9. natáčení pořadu o perníkářích pro ČRo Plzeň
v rámci cyklu Řemesla, J. Slámová
» 8. 11. vernisáž výstavy Na nákup do staré Plzně – tisková konference a rozhovory pro média, J. Slámová
» 19.12. natáčení ZAK (historie Vánočního stromu
Republiky, vánoční ozdoby), T. Hájková
» 11. 12. – natáčení pro televizi Pohoda – reportáž
z dětských dílen, J. Slámová
» květen – prosinec 2012 – plněno průběžně - námět
na jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize
s názvem: „Hádanky domu života: Příběhy židovských hřbitovů“ – M. Chmelenský

Oddělení zoologické
» Český rozhlas Plzeň, pořad Náš host – rozhovor o výstavě a pavoucích (Hradská), premiéra: 11. 6. 2012

Ediční a publikační
činnost muzea
V roce 2012 bylo přiděleno celkem 9 čísel ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
» 978–80-7247–085-3 – Archeologie ZČ 2
» 978–80-7247–086-0 – Výroční zpráva za r. 2011
» 978–80-7247–087-7 – Příběh plzeňského loutkářství
(česky)
» 978–80-7247–088-4 – Erica 19
» 978–80-7247–089-1 – Příběh plzeňského loutkářství
(anglicky)
» 978–80-7247–090-7 – Příběh plzeňského loutkářství
(německy)
» 978–80-7247–091-4 – Archeologie ZČ 3
» 978–80-7247–092-1 – Sborník – Příroda 116
» 978–80-7247–093-8 – Sborník – Příroda 117
Vydáno bylo celkem 5 titulů periodik – Sborník
Západočeského muzea Příroda 116 a 117 v nákladu po
200 ks, Erica č. 19 (náklad 200 ks). Konečně by vydán
Sborník Západočeského muzea Příroda č. 114, plánovaný na r. 2011. Stále nebyla vydána publikace Atlas
hnízdního rozšíření ptáků v Plzni, které bylo přiděleno
číslo ISBN a plánováno vydání v r. 2009.
Ze společenskovědních publikací byla vydána
Archeologie západních Čech 2 a 3 (náklad po 300 ks).
Dále byla vydána monografická publikace Příběh plzeňského loutkářství ve třech jazykových verzích v celkovém nákladu 3.500 ks). A nakonec Výroční zpráva za r.
20121 v nákladu 30 ks. Celkem tedy 4 monografické
publikace.
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle
zákona.

Ředitelství
» Mergl, J. (ed.): Z Nového Světa do celého světa – 300
let harrachovského skla,  Arbor vitae, Praha a Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 2012
» Mergl, J. (ed.): From Neuwelt to the Whole World. 300
Years of Harrach Glass, Arbor vitae, Praha a Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 2012
» Mergl, J.: Benátské v českém skle, in: Hojda Z. /
Ottlová M./ Prahl R. (eds.) Naše Itálie. Stará i mladá
Itálie v české kultuře 19. století. Praha, Academia
2012, s. 467–475
» Mergl, J. – Merglová-Pánková, L.: Harrachovské sklo
1918-58, in: Art+Antiques, 2012, č. 7-8, s. 74-76

Oddělení prehistorie
Monografie
Odevzdána byla publikace I. Pavlů – M. Metlička:
Neolitický areál Vochov (okr. Plzeň-sever) a jeho archeo-

Výroční zpráva 2012 | 71
logický výzkum v letech 1977-80. Monografie vyjde v Archeologickém ústavu v Praze ve spolupráci se ZČM.
Periodika
Do tisku byla odevzdána 2 čísla časopisu „Archeologie
západních Čech“ (AZČ 3 a 4), ve kterém je publikováno 25
recenzovaných odborných článků věnovaných památce
A. Beneše (M. Metlička, T. Bernhardt).    
Odborné články:
recenzované :
» Do časopisu AZČ byl odevzdán článek „Výzkum neolitického sídliště při stavbě koupaliště v Dobřanech“,
který byl zpracován v rámci ústavního úkolu ZČM (A.
Novotná).  
» Čuláková, K. – Eigner, J. – Metlička, M. – Přichystal
A. – Řezáč, M.: Horské mezolitické osídlení u Javoří
Pily, obec Modrava, okr. Klatovy. In: Archeologie ve
středních Čechách 16/1, str. 19-28. Praha 2012.  
» Čuláková, K. – Eigner, J. – Fröhlich, J. - Metlička,
M. – Řezáč, M.: Horské laténské sídliště na Šumavě
– Sklářské údolí, okr. Klatovy. In: Archeologické
výzkumy v jižních Čechách 25, str. 97-118. České
Budějovice 2012.
» Břicháček, P. – Metlička, M.: Záchranný výzkum na
slovanském kostrovém pohřebišti v Rokycanech Malém náměstí (okr. Rokycany). Vyjde v Archeologii
západních Čech.
nerecenzované :
»

Metlička, M.: Osídlení Nezdřevi a jeho okolí v pravěku. Nezdřev. Dějiny obce od pradávna po dnešek.
Nezdřev 2012.
» L. Šmolíková: Antropologická analýza kosterních
pozůstatků z Rokycan - Malého náměstí. Vyjde v Archeologii západních Čech.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
V rámci propagování a publikování výsledků odborné činnosti muzea byla zpracována základní historická
část scénáře pro televizní pořad „Putování po Česku
– Plzeňsko“ (P. Břicháček – uvedeno na ČT 1 několikrát
v průběhu srpna 2012)
Zpracovány podklady pro televizní šoty „ Doklady
nejstaršího dolování v Čechách“ v TV Čt 1 a TV Prima
(P. Břicháček – uvedeno v září 2012)
Odborná kniha
» Čechura, M. 2012: Zaniklé kostely Čech. Libri, Praha
2012. 344 s. ISBN: 978-80-7277-507-1.
» Kolektiv autorů: Všeruby u Plzně 1212-2012. Muzeum
a Galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici,

Mariánská Týnice 2012. 191 s. ISBN: 978-80-8718516-2. (M. Čechura: kapitoly Všeruby a okolí v pravěku
a raném středověku (s. 11-19), Urbanismus a stavební vývoj Všerub (s. 153-156), Archeologický výzkum
u kostela sv. Ducha (s. 169-173).
Kapitola v odborné knize
» Hauserová, M. - Čechura, M. - Gaja, R. v tisku: Die
Emporenkirche in Böhmen im Licht der baugeschichtlichen Forschung. In: Eigenkirchen, Höfe,
Sitze und die Entwicklung von frühen Eliten in
Ostmitteleuropa (odevzdáno do tisku).
J: Článek v recenzovaném časopise
» Břicháček, P. v tisku: Nové nálezy římských mincí
v západních Čechách, Praehistorica XXXI, UK Praha.
» Čechura, M. 2012: Raně středověké sídlo (?) u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice).
Archaeologia historica 37/12, 529-538.
Článek ve sborníku
» Čechura, M. 2012: Archeologický výzkum kostela
sv. Jana Křtitele v Ostrovci. In: Dějiny staveb 2011.
Plzeň, 199-205.
» Čechura, M. V tisku: Archeologický výzkum zaniklého
kostela sv. Wolfganga v Chudenicích. In: Dějiny staveb 2012 (odevzdáno do tisku).
» Ostatní
» Braun, P.:17 leteckých fotografií s komentářem, in
Durdík ,T.: České hrady, Dodatky IV., Praha 2011.
» Břicháček, P. v tisku: Záchranný výzkum na slovanském kostrovém pohřebišti v Rokycanech – Malém
náměstí (okr. Rokycany) s M. Metličkou, Archeologie
v západních Čechách 5.
» Břicháček, P. - Čechura, M. 2011: Kostel sv. Jakuba
většího v Domažlicích a jeho postavení v místní raně
středověké sídelní aglomeraci. Archeologie v západních Čechách 2, 133-150.
» Čechura, M. 2012: recenze: Lubomír Košnar,
Německo-český a česko-neměcký archeologický slovník / Jan John – Ondřej Chvojka – Tereza
Krištufová, Česko-anglicko-německý slovníček pro
studenty archeologie (recenze). Studia Mediaevalia
Bohemica 3/2011, 184-185.
» Čechura, M. 2012: recenze: Pavel Vařeka a kol.,
Archeologie zaniklých středověkých vesnic na
Rokycansku II (recenze). Studia Mediaevalia
Bohemica 3/2011, 187-188.
» Čechura, M. 2012: Středověký most v Kaznějově.
Kaznějovský zpravodaj 2/2012.
» Čechura, M. 2012: Zemřel Antonín Beneš (1935-2011)
a Výběrová bibliografie A. Beneše k archeologii
západních Čech. Minulostí západočeského kraje  
XLVI, 444-450.
» Čechura, M. v tisku: První archeologický výzkum
středověkého domu v Kralovicích, okr. Plzeň-sever.
Archeologie ve středních Čechách 16 (odevzdáno do
tisku).
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» Čechura, M. V tisku: Zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík
, DrSc.(24. 1. 1951 – 20. 9. 2012) a Výběrová bibliografie. Minulostí Západočeského kraje XLVII, 279-296.

Oddělení starších dějin
Monografie vydávané muzeem:
» „Sbírka historického míšeňského porcelánu ZČM
v Plzni. Porcelánové mince a medaile“. (spoluator –
rsp. autor kapitol o mincích a medailích – dr. M. Hus,
monografie, jde o výstup ÚÚ 2011/07). Odevzdáno
do tisku.
Recenzované tiskoviny
» „Archeologické doklady obléhání Plzně husity“
(Archaeologia Historica 37/ 12, 2012, autor mgr. J.
Orna, mgr. V. Dudková)
» „Písemné prameny a archeologický výzkum v Plzni,
nám. Republiky čp. 97 (Studies in Post-Medieval
Archeology 4, 2012, autor mgr. J. Orna, mgr. V.
Dudková) – angl. a něm. mutace
» „Nález kiprových mincí v Kralovicích č.p.144“, sborník „Nálezy mincí ve střední Evropě od antiky po
raný novověk III“ (sborník sympozia Čes. Krumlov
říjen 2012), v tisku
Ostatní tiskoviny:
» Historie prostoru kolem Americké třídy“ , leták
První plzeňské referendum – prosinec 2012 (mgr. T.
Bernhardt)

» „Doklady hrobové výbavy z novověkého pohřebiště
u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni“ – bakalářská
práce KAR FF ZČU (rec. Mgr. J. Orna, květen 2012)
» „Vesnické zázemí středověké Plzně“ pro sborník
Archelogica Historica 37(rec. mgr. J. Orna, duben
2012)
» „Archeologické nálezy rolniček, jejich funkce a symbolický význam“ bakalářská práce  (rec. mgr. J. Orna,
květen 2012)
» „Stříbrná Hora u Losiné“ pro kulturnědějepisný časopis Kuděj, červen 2012  (recenzoval mgr. J. Orna)
Muzejní tiskoviny
» Oddělení se podílelo na redakčních pracích některých publikací vydávaných v ZČM a to počítačovou
sazbou a zalomením textu, korekturami, vkládáním
obrázků apod. sborník Archeologie západních Čech
III (red. mgr. T. Bernhardt)
Mimomuzejní tiskoviny
Pracovník oddělení se dále podílel redakčními pracemi (počítačová sazba, zalomení textu, vkládání obrázků
atd.) pro:
» sborník Minulostí západočeského kraje XLVII (mgr. T.
Bernhardt)
» sborník Musa pedestris (mgr. T. Bernhardt)
» sborník Scamna super Misam (mgr. T. Bernhardt)

Oddělení novějších dějin

Scénáře a libreta výstav

Publikace

Byla to vždy spoluúčast na libretech a scénářích při
stavění jedné expozice (+ náplň infopointů a texty do
průvodce budoucí expozice), při 2 společných výstavách
ZČM, jedné převzaté výstavě a 2 výstav jiných organizací
(všichni odborní pracovníci).

» Voděrová H. – Krčmář L. – Růžička D. : Historie turistiky v Plzeňském kraji. RegionAll, Plzeň 2012 (druhé
aktualizované vydání).

Jiné samostatné publikace a knihy
» „Češi a Němci ve stínu dvou totalitních režimů – Deutsche und Tschechen im 20. Jhdrt. im
Schatten zweier totalitärer Regime“ (80 stran, spoluautor dr. M. Hus, samostatná kniha, nakl. OMG SP
Mariánská Týnice 2012 s podporou „Disposičního
fondu Programu přeshraniční spolupráce, cíl 3, ČR
a Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“)
» „Architektura 19. až 21 .století ve městě Plzni“ (spoluautor mgr. T. Bernhardt,  samostatná kniha, nakl.
NAVA, Plzeň 2013) – odevzdáno do tisku

» Krčmář L.: Srdečně Vás vítáme. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni. Pobočka
Západočeského muzea v Plzni. Biskupství plzeňské,
Plzeň 2012. Taktéž v
» Krčmář L.: Herzlich Willkommen! Museum für
Kirchenkunst der Diözese Pilsen. Exposition des
Westböhmischen Museums in Pilsen. Biskupství
plzeňské, Plzeň 2012
» Krčmář L.: A warm welcome to everyone. Religious
Art Museum – Pilsen´s Diocese a subsidiary of West
Bohemian Museum in Pilsen. Biskupství plzeňské,
Plzeň 2012

Recenze a posudky na jiná díla

Příspěvky

» „Kovové ozdoby a mince z hradiště Dřevíč, okr.
Rakovník“ – do AZČ III (recenzovali   Mgr. J. Orna
a dr. M. Hus, květen 2012)

» Hložek J. – Karel T. – Klsák J. – Knoll V. – Krčmář L.
– Tajer J.: Záhadná fortifikace u Bochova. Dějiny staveb 2011, str. 247-254, Plzeň 2012

Propagační materiály:
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Internet

Kalendáře

» Krčmář L.: V Jeskyni šílenství zavírali do okovů
duševně choré. http://www.national-geographic.cz/
detail/v-jeskyni-silenstvi-zavirali-do-okovu-dusevne-chore-8524/ 13.1. 2012
» Krčmář L.: V Libanonu musí být prezidentem maronitský křesťan. Funguje to už 60. let. http://www.
national-geographic.cz/detail/v-libanonu-musi-bytprezidentem-maronitsky-krestan-funguje-to-uz-60let-9047/ 20.1. 2012
» - Krčmář L.: V jeskyni šílenství zavírali do okovů
duševně choré. http://www.hedvabnastezka.cz/
zeme/asie/libanon/v-jeskyni-silenstvi-zavirali-dookovu-dusevne-chore/ 6.2. 2012
» Krčmář L.: Vícehrad - jedna pevnost pro deset šlechtických rodin. http://www.national-geographic.
cz/detail/vicehrad-jedna-pevnost-pro-deset-slechtickych-rodin-10710/ 8.2. 2012
» Krčmář L.: Mama hotely středověku: české vícehrady
ukazují, jak žili rodiny. http://www.national-geographic.cz/detail/mama-hotely-stredoveku-ceske-vicehrady-ukazuji-jak-zily-rodiny-12170/ 24.2. 2012
» - Krčmář L.: Opravdový český unikát. Nový pohled
na dvě věže Rabštejna. http://www.national-geographic.cz/detail/opravdovy-cesky-unikat-novypohled-na-dve-veze-rabstejna-15684/ 30.3. 3012
» Krčmář L.: Bukurešť aneb Zažít pocit diktátora na
balkóně Paláce lidu. http://www.national-geographic.cz/detail/bukurest-aneb-zazit-pocit-diktatorana-balkone-palace-lidu-16429/ 9.4. 2012
» Krčmář L.: Kostel se střílnami a podzemními únikovými chodbami najdete v Kurdějově. http://www.
national-geographic.cz/detail/kostel-se-strilnamia-podzemnimi-unikovymi-chodbami-najdete-v-kurdejove-16830/ 13.4. 2012
» Krčmář L.: Krym: Skalní města a kláštery odhalují
multikulturní historii poloostrova. http://www.
national-geographic.cz/detail/krym-skalni-mesta-aklastery-odhaluji-multikulturni-historii-poloostrova-21464/ 7.6. 2012
» Krčmář L.: Kostel v Hnanicích je nejoriginálnější
stavbou v Česku. Uvidíte tři svatyně v jednom. http://
www.national-geographic.cz/detail/kostel-v-hnanicich-je-nejoriginalnejsi-sakralni-stavbou-v-ceskuuvidite-tri-svatyne-v-jednom-25493/ 29.7. 2012
» Krčmář L.: Potopený zámek pod Istanbulem:
Obrovská vodní nádrž vypadá jako chrám. http://
www.national-geographic.cz/detail/potopenyzamek-pod-istanbulem-obrovska-vodni-nadrzvypada-jako-chram-28808/ 24.9. 2012
» Krčmář L.: Posvátný cedr léčil malomocné a vyráběly
se z něj sarkofágy. Dnes ale z Libanonu mizí. http://
www.national-geographic.cz/detail/posvatny-cedrlecil-malomocne-a-vyrabely-se-z-nej-sarkofagydnes-ale-z-libanonu-mizi-28791/ 17.10. 2012

» Krčmář L. – Schýbal J. – Vyletová K.: Plzeň za císařepána 2013. SOS print s.r.o., Plzeň 2012
Filmy
» Krčmář L. (námět, scénář, režie) – Nový V. (režie,
kamera, střih, zvuk) – Nechutný J. (komentář):
Obrazy z dějin křesťanství na území plzeňské diecéze. Creative Studio s.r.o. ve spolupráci s AVS ©
Západočeské univerzity. Plzeň 2012.
Informační tabule
» Krčmář L.: Informační tabule Dlouhá Ves, Annín
a Mouřenec. Pro nakladatelství Kletr a OÚ Dlouhá
Ves, 2013
Drobné články v periodickém tisku
» 44 článků v periodickém tisku (Krčmář, rubrika Křížem
krážem českým západem v Plzeňském deníku).
» Krčmář L.: Pozůstatky hradu nalezneme na skalnatém ostrohu. Plzeňský deník 3.1. 2012, Servis - křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: V Racově jsou nepatrné zbytky vodní tvrze. Plzeňský deník 10.1. 2012, Servis - křížem krážem
českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Lázeň u Chudenic. Plzeňský deník 17.1.
2012, Servis - křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Lázně Odolenka. Plzeňský deník 24.1.
2012, Servis - křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: V Horšovském Týně se nachází klášter.
Plzeňský deník 31.1. 2012, Servis - křížem krážem
českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Hrad patřil pražským biskupům. Plzeňský
deník 7.2. 2012, Servis - křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Hrad brzy přestal majitelům vyhovovat.
Plzeňský deník 14.2. 2012, Servis - křížem krážem
českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Mohutné tvrziště v Jeřeni. Plzeňský deník
28.2. 2012, Servis – křížem krážem českým západem,
s. 22
» Krčmář L.: Středověká tvrz dosud vévodí louce uprostřed vsi. Plzeňský deník 6.3. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Zapomenuté lázně u Němčic. Plzeňský
deník 13.3. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
» Krčmář L.: Zámek v Mokrosukách je dnes různorodá
stavba. Plzeňský deník 20.3. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Tvrziště se nachází blízko chebského
nádraží. Plzeňský deník 27.3. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Ve Skalné dosud stojí i renesanční tvrz.
Plzeňský deník 3.4. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
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» Krčmář L.: Americká zahrada u Chudenic. Plzeňský
deník 17.4. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
» Krčmář L.: Na území autokempu betlém je tajemné
valové opevnění. Plzeňský deník 24.4. 2012, Servis
– křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Budova zámku patří k nejmladším v Karlovarském kraji. Plzeňský deník 15.5. 2012, Servis
– křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: V Dolnicích můžeme vystopovat panská
sídla. Plzeňský deník 22.5. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Hrad u Plesné byl poničen při stavbě
železnice. Plzeňský deník 29.5. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Nejzápadnější panské sídlo v Čechách.
Plzeňský deník 5.6. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Františkánský klášter v Plzni znovu ožil
I. Plzeňský deník 19.6. 2012, Servis – křížem krážem
českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Františkánský klášter v Plzni znovu ožil
II. Plzeňský deník 26.6. 2012, Servis – křížem krážem
českým západem, s. 26
» Krčmář L.: „Zámeček“ byl objeven teprve před několika lety. Plzeňský deník 10.7. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Stopa sv. Vojtěcha u Únějovic. Plzeňský
deník 17.7. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
» Krčmář L.: Kámen, na kterém odpočíval sv. Petr.
Plzeňský deník 24.7. 2012, Servis – křížem krážem
českým západem, s. 22
» Krčmář L.: V Bělé si postavili Lamingenové malý
zámek. Plzeňský deník 31.7. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Petrovice byly šlechtickým sídlem s tvrzí.
Plzeňský deník 7.8. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Opevnění bývalého hradu v Tůních dodnes
vzbuzuje úctu. Plzeňský deník 14.8. 2012, Servis - křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Českobratrská kaple v Dolní Bělé je zajímavou architektonickou stavbou. Plzeňský deník
21.8. 2012, Servis – křížem krážem českým západem,
s. 22
» Krčmář L.: Vlčtejn patří mezi nejzachovalejší zříceniny jižního Plzeňska. Plzeňský deník 28.8. 2012, Servis
– křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Obnovená kaple nad Dobřany. Plzeňský
deník 4.9. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Zámek v Nečtinech byl v 19. stol. romanticky upraven. Plzeňský deník 11.9. 2012, Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
» Krčmář L.: Lahodná kyselka u Křepkovic. Plzeňský
deník 18.9. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 26
» Krčmář L.: Pozůstatky hradu dnes prochází silnice.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Plzeňský deník 25.9. 2012, Servis – křížem krážem
českým západem, s. 26
Krčmář L.: Vícov jako poutní místo. Plzeňský deník
2.10. 2012, Servis – křížem krážem českým západem,
s. 22
Krčmář L.: Zaniklé poutní místo ve Stráži. Plzeňský
deník 9.10. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem s. 22
Krčmář L.: Tajemná tvrz Plinkenštejn stávala mna
romantické skále. Plzeňský deník 16.10. 2012, Servis
– křížem krážem českým západem, s. 22
Krčmář L.: Zámek v Jindřichovicích byl upraven historizujícím způsobem. Plzeňský deník 23.10. 2012,
Servis – křížem krážem českým západem, s. 22
Krčmář L.: Zámek v bývalém Zadním Zahájí. Plzeňský
deník 30.10. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
Krčmář L.: Zánik panských sídel v Tisové I. Plzeňský
deník 6.11. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
Krčmář L.: Zánik panských sídel v Tisové II. Plzeňský
deník 13.11. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, s. 22
Krčmář L.: Zánik panského sídla v Podmoklech.
Plzeňský deník 20.11. 2012, Servis – křížem krážem
českým západem, s. 22
Krčmář L.: Mohutný val a příkop chránily hrad v Podmoklech. Plzeňský deník 27.11. 2012, Servis – křížem
krážem českým západem, s. 22
Krčmář L.: Tvrziště v Zakšově je téměř zničeno.
Plzeňský deník 11.12. 2012, křížem krážem českým
západem, s. 10
Krčmář L.: Tvrz v Ježovech byla několikrát přestavěna. Plzeňský deník 19.12, 2012, Servis, křížem krážem
českým západem, str. 7

Oddělení uměleckoprůmyslové
Kapitola v odborné knize
» Braunová, Dagmar. „Kerčské vázy“ a černě glazovaná keramika 5. a 4. stol. př. n. l. (ve sbírkách
Západočeského muzea v Plzni). In: Valentová, J.
– Tisucká, M. (eds). Ve stínu Olympu. Praha: Národní
muzeum, 2012, str. 91-93. (v tisku)
» Merglová Pánková, Lenka. Snahy o nové sklo 19451990, Současnost 1990-2012. In: Mergl, Jan (ed.).
Z Nového světa do celého světa. 300 let harrachovského skla. Praha: Arbor vitae a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2012, s. 383-418.
» Merglová Pánková, Lenka. New Glass Approaches
1945–1990, The Present 1990–2012. In: Mergl, Jan.
(ed.). From Neuwelt to the Whole World. 300 Years
of Harrach Glass. Praha: Arbor vitae a Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 2012, s. 383-418.
Odborné články recenzované
Merglová Pánková, Lenka. Harrachovské sklo 1918-

Výroční zpráva 2012 | 75
1958 (Rudolf Schwedler). In: Art+Antiques. Praha: Ambit
Media, č. 7+8, 2012, s. 74-77.

Oddělení paleontologické

»

Ediční činnost
» Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis, geologica et paleobiologica, Vol. 46, No 1-2. (3
články)
» 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 87, Nos 1 - 4. impaktovaný časopis

»

Publikační činnost

»

»
»

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp) :
» Pšenička, J., Opluštil, S (in press). The epiphytic
plants in the fossil record and its example from in
situ tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin (Czech
Republic). Bulletin of Geoscinces.
Článek v recenzovaném časopisu (Jneimp) :
»

Bureš J., Tichávek F. 2012: Příspěvek k poznání fauny
a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě
Pankrác u Nýřan. Zprávy o geologických výzkumech
v roce 2011, ČGS, Praha, 107 -104.
Článek v nerecenzovaném časopise :

»

Pšenička, J., Opluštil, S., Ronchi, A., Šimůnek, Z.,
2012. Revision of the Pennsylvanian flora from
Val Sanagra in western part of the Southern Alps
(Italy) Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis, Geologica et Paleobiologica, Vol. 46,
No. 1-2.

Oddělení botanické

»

»
»
»
»
»
»

Recenzované tiskoviny
» Malíček J., Halda J. P., Kocourková J., Müller A., Palice
Z., Peksa O. & Svoboda D.: Lišejníky zaznamenané
během podzimního bryologicko-lichenologického
setkání v Labských pískovcích 2010. – Bryonora 49:
17–23.
Ostatní
» Bartovská E. & Nesvadbová J. (2012): Náhradní
výsadba zeleně. – Obec. Zprav., Dýšina, duben
2012: 6. [Dýšina, návrh výsadby 100 dřevin – výzva
občanům.]
» Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L.,
Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]
(2012): Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–
10. července 2010. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha
47, Příl. 2012/1: 1–94. [O. Peksa: kapitola Lišejníky]
» Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J.,

»
»
»

Sofron J. [eds] (2012): Floristický kurz v Rokycanech
6.–11. července 2003. – Zprávy Čes. Bot. Společ.,
Praha 47, Příl. 2012/1: 103–164.
Kubešová S., Peksa O. et al. (2012): Terénní exkurze
bryologicko-lichenologické sekce ČBS – důležitý zdroj poznatků o bryo- a lichenoflóře ČR a SR.
– Bryonora 50: 45–48.
Nesvadbová J. (2012): Výběr nových nejen regionálních publikací. – Calluna, Plzeň, 17/1: 21.
Nesvadbová J. (2012): RNDr. J. Cais a Západočeská
pobočka ČBS. – Calluna, Plzeň, 17/1: 22.
Nesvadbová J. (2012): Nedožitá jubilea. – Calluna,
Plzeň, 17/1: 22.
Nesvadbová J. (2012): Před 150 lety se narodil botanik František Maloch. – Radniční Listy, Plzeň, roč. 17,
duben 2012: 8. [Portrét F. Malocha (archiv ZČM Plzeň),
foto Pamětní desky F. Malocha nad Berounkou (foto
M. Hostička)].
Nesvadbová J. (2012): Založení a první léta
Západočeské pobočky České botanické společnosti v Plzni – vzpomínky skoropamětnice. – Calluna,
Plzeň, 17/2: 3–4.
Nesvadbová J. (2012): Západočeská pobočka České
botanické společnosti (1962–2012) a dokumentace.
– Calluna, Plzeň, 17/2: 5–12.
Nesvadbová J. & Bureš J. (2012): Impatiens glandulifera a její rozšíření na území Plzeňského a Karlovarského kraje. – Calluna, Plzeň, 17/1: 14–19.
Nesvadbová J. & Hradílková J. (2012): Knihovna
rukopisů oddělení botaniky Západočeského muzea.
– Calluna, Plzeň, 17/1: 21.
Nesvadbová J. & Sofron J. (2012): Po stopách Z.
Jahna, J. Hanuše a F. Malocha do lesa Březí. – Calluna,
Plzeň, 17/1: 1–7.
Nesvadbová J. & Velleková P. (2012): Nové výsadby
stromů v Dýšině (a jim předcházející kácení). – Obec.
Zprav., Dýšina, listopad 2012: 4.
Pecháčková S. (2012): Síť krásných podzemních
čerpadel. – In: kolektiv autorů, Voda nad zlato.
Konference pořádaná u příležitosti Velké výstavy
hub Plasy 2012, 2 pp.  
Pecháčková S. (2012): Botanika v muzeích západních
Čech. – Calluna 17/2: 12 et 17–18.
Pecháčková S. [ed.] (2012): Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 17/1: 19–20.
Peksa O. (2012): Lišejníky a voda. - In: kolektiv autorů,
Voda nad zlato. Konference pořádaná u příležitosti
Velké výstavy hub Plasy 2012, 2 pp.

Zoologie
Recenzované tiskoviny
» Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny
Ašského výběžku. – Erica, 19: 89–99.
» Těťál I. (2012): Brouci (Coleoptera) přírodní památky
Hrádecká bahna. – Erica, 19: 109–118.
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Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem
výstavám a všem kulturním akcím a přednáškovým
cyklům pořádaných Západočeským muzeem v Plzni.
Zajišťuje tiskové konference muzea. Průběžně zajišťuje
vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a redakce rozhlasu. 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 2012 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.
Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů
a konferencí. V roce 2012 se podařilo zorganizovat řadu
návštěvnicky úspěšných výstav (např. „Expedice středověk“, „Mistři plakátu“ nebo „ Člověk a stroj“).

Výchovná a vzdělávací
činnost
Oddělení starších dějin
Pracovníci uspořádali několik komentovaných prohlídek výstavy „Expedice Středověk“  3 x v lednu, únoru
a březnu (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková)

Oddělení národopisné
Doplňkový program k výstavám
» pracovní listy k výstavě Na nákup do staré Plzně - na
požádání zasílány učitelům
Programy pro děti a mládež
» Velikonoční jarmark – výtvarně zaměřená akce
s účastí lektorů a výrobců dekorací; výroba a prodej
dekorací a řemeslných výrobků
» Adventní dílny – akce určená pro školy a rodiny s dětmi s možností vyrobit si vánoční ozdobu, vedeno
externími lektory
Veřejné prezentace
» Muzejní noc – volný přístup na výstavu a do expozice, tvůrčí dílna organizovaná zaměstnanci oddělení,
navržená externími muzejními animátorkami.
Přednáškové cykly
» 20. 3. – přednáška Příběh dvou Kašpárků – Loutky
z divadla ZK DAS, J. Slámová (Příběhy předmětů)
» 18.12. přednáška Historie vánočního stromu a ozdob
a jejich vývoj do současnosti, T. Hájková (Příběhy
předmětů
			
Přednášky
» 20.12.  přednáška v mateřském centru při Evangelické
církvi metodistické na Bolevecké návsi na téma
vánoční zvyky, pečení vánočního cukroví a zdobení
vánočního stromečku, T. Hájková

Oddělení paleontologické
Veřejné prezentace
» Účast pracovníků paleontologického oddělení na
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).
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Přednáškové cykly
» RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. organizoval přednáškový cyklus Výpravy za poznáním - 13 přednášek
v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni
v období leden-březen 2012.

Oddělení botanické
» Muzejní noc – 25. 5. 2012 – sběr materiálu v terénu,
tvorba herbáře spolu s veřejností, uložení vybraných
položek do sbírky (S. Pecháčková, R. Bláhová, A.
Čížková).

Oddělení zoologické
» Muzejní noc, 25. 5. 2012 (Hradská, Těťál, Říšová)
» Blanokřídlí a dvoukřídlí – hmyz na okraji zájmu, 11.–
14. 9. 2012 – workshop věnovaný mravencům, pořádaný ve spolupráci s Katedrou biologie Pedagogické
fakulty ZČU Plzeň (Hradská, Těťál, Říšová)

Muzeum loutek
Jednou z akcí k podpoře roku Jiřího Trnky byla
výstava Paměť loutky, jejíž část byla věnována Jiřímu
Trnkovi a Josefu Skupovi. V rámci výstavy byly produkovány i edukativní programy, zaměřené především na
výročí Jiřího Trnky a na loutkářskou tradici města Plzně.
Edukativní programy byly rozděleny podle cílových skupin do dvou hlavních druhů – pro školy a pro individuální návštěvníky.
Přímo v době konání výstavy proběhly výtvarné
dílny pro děti, ve spolupráci s Gymnáziem Mikulášské
náměstí. Principem dílen byla samostatná práce dětí
a studentů – vždy ve složení student gymnázia + žák 1.
stupně ZŠ, kdy spolu připravovali obrazy volně inspirované dílem Jiřího Trnky.   Dílny se uskutečnily v Muzeu
loutek a výsledkem byl nejen zážitek dětí a studentů, ale
i výstava v divadle Alfa.
Individuální návštěvníci měli možnost se během
výstavy zúčastnit soutěže „Hledá se nový plzeňský
Kašpárek“, která byla inspirována stejnou soutěží, která
proběhla před téměř sto lety a byl při ní objeven talent
Jiřího Trnky Josefem Skupou. Tato soutěž byla v září
rozšířena do všech škol všech stupňů v celém plzeňském
regionu. Soutěže se zúčastnilo téměř 1300 soutěžících
všech věkových skupin účastníků. Zpětná vazba za škol
a školek byla pozitivní, děti přesně podle záměru vnímaly Jiřího Trnku jako tvořícího člověka a ne jako nadpis
v učebnici. Soutěž byla odbornou porotou vyhodnocena
a bylo uděleno přes 20 cen.
V rámci muzejně pedagogické činnosti muzeum
nabízí 4 typy doprovodných programů – výukové programy a speciální program pro muže s dětmi.
Doprovodné akce a programy:
Nový projekt Muzea loutek Loutky bez bariér se

věnuje handicapovaným návštěvníkům. Projekt plně
využil potenciálu Muzea loutek pro cílovou skupinu
handicapovaných a seniorů s využitím loutky jako
terapeutického prostředku. V první fázi projektu v roce
2012 – Loutky bez bariér byly, ve spolupráci s odborníky,
připraveny programy – semináře pro odbornou veřejnost, pracující s handicapovanými a seniory tak, aby
se seznámili s možnostmi loutky jako terapeutického
nástroje a dokázali muzeum a jeho možnosti plně využít.   Zároveň bylo muzeum dovybaveno, po konzultaci
s odborníky, speciálními typy loutek, určených různým
typům handicapovaných návštěvníků. Hlavním cílem
projektu bylo zlepšení kvality života handicapovaných
a seniorů a využití terapeutického potenciálu loutek.
Současný stav nabídky Muzea loutek pro handicapované
je nadprůměrný z hlediska nabídky kulturních institucí.
Muzeum je kompletně bezbariérové, texty existují i v audio formě a Braillovo písmě. V rámci projektu vznikla
platforma spolupracovníků muzea v dané oblasti, takže
spolupráce bude nadále pokračovat. V roce 2012 jsme
vyzkoušeli i tvůrčí dílnu s handicapovanými a plánujeme tyto projekty dále rozvíjet.
» Muzejní noc 25.května 2012 – prohlídky, představení
Výročí vzniku Republiky, Den památek Plzeňského
kraje
» Loutky bez bariér 2012 15.října 2012   - Loutka jako
terapeutický nástroj
» 12.listopadu 2012  - Loutka jako terapeutický nástroj
– poruchy autistického spektra
» Prázdninová štafeta - jedno z kontrolních mist

Oddělení Konzervace
» Ukázky konzervace v rámci Muzejní noci 2012.

Oddělení vnějších vztahů
Doplňkový program k výstavám
» „Expedice středověk“ Proběhlo zde 12 komentovaných prohlídek pro školy – Mgr. Jiří Orna a Mgr. Veronika Dudková
» „Člověk a stroj“ 1 komentovaná prohlídka – průvodkyně ve výstavě
» „Mistři plakátu“ 7. 3. 2012 komentovaná prohlídka výstavy - Bc. Ludmila Kotorová a Mgr. Jindřich
Mleziva. 21. 3. 2012 komentovaná prohlídka výstavy
-  Bc. Ludmila Kotorová a Mgr. Jindřich Mleziva. 18. 4.
2012 komentovaná prohlídka výstavy -  Bc. Ludmila
Kotorová a Mgr. Jindřich Mleziva.   1. 3. 2012 a 16.
3. 2012 Litografická dílna – přednáška s praktickou
ukázkou tisku litografie –doc. akad. mal. Mikoláš
Axmann a Mgr. MgA. Bedřich Kocman
» „Z Nového světa do celého světa – 300 lez harrachovského skla“. 30. 10. 2012 komentovaná prohlídka
výstavy – PhDr. Jan Mergl. 27. 11. 2012 komentovaná
prohlídka výstavy – PhDr. Jan Mergl.
» „Blanokřídlí a dvoukřídlí“ 11. 9. -  14. 9. 2012 work-
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shop věnovaný pozorování mravenců pod odborným
vedením Doc. RNDr. Michala Mergla, CSc.  a Mgr. Ivany Hradské (odd. zoologie).
Programy pro děti a mládež
» „Velikonoce v muzeu“ 13  4. – 4. 4. 2012 výtvarné dílny a ukázky řemesel
» Muzeum loutek : V muzeu loutek v červnu proběhla výtvarná dílna k výročí 100 let narození J. Trnky.
Děti čerpaly inspiraci v dočasně přístupné Diorama
Svatba u broučků. Dílnu vedli studenti Mikulášského
gymnázia ve spolupráci s dětmi 1. tříd ZŠ. Výborná
odezva z obou stran – propojení činnosti starších
a malých dětí.  Výstupem byla výstava v Divadle Alfa
v měsíci říjnu 2012.
» „Vánoční adventní dílny“ Adventní dílny: 11. 12. – 14.
12. 2012 výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí a ze slámy
Tvůrčí dílny a animace
»

„Velikonoce v muzeu“ 13   4. – 4. 4. 2012 výtvarné
dílny a ukázky řemesel
» „Blanokřídlí a dvoukřídlí“ 11. 9. – 14. 9. 2012 workshop věnovaný pozorování mravenců pod odborným
vedením Doc. RNDr. Michala Mergla, CSc.  a Mgr. Ivany Hradské (odd. zoologie).
» „Vánoční adventní dílny“ 11. 12. – 14. 12. 2012 výroba
vánočních ozdob z kukuřičného šustí a ze slámy
Veřejné prezentace
25. 5. 2012 Muzejní noc 2012  :
» Hlavní budova -   Výstava: Člověk a stroj. Stálé
expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Jubilejní sál
– Míšeňský porcelán. Doprovodný program k výstavám, hudební vystoupení na historickém schodišti
muzea, moderované prohlídky muzejní knihovny,
ukázky práce odborných oddělení, promítání krátkých dokumentárních filmů.
» Národopisné muzeum Plzeňska   -   Výstava Sto let
českého skautingu. Stálá expozice: Jak se žilo na
Plzeňsku . Tvůrčí dílna na téma „Námluvy – Manželství
– Děti“ spojená s prohlídkou stálé expozice.
» Muzeum loutek - loutkové představení pro děti
Divadlo jednoho EDY,   restaurování diorama Jiřího
Trnky „Svatba u Broučků“ v přímém přenosu.

spravuje rozsáhlý fond plakátů, které
byly pořízeny do sbírek již na konci 19.
a v 1. polovině 20. století. Zastoupeni
jsou věhlasní světoví autoři jako např.
Ernst Klimt, Alfons Mucha, Vojtěch
Hynais či Augustin Němejc. Přednáška
Mgr. Jindřicha Mlezivy, předcházející
samotné výstavě, vás seznámila s historií této významné
sbírky i s historií počátků plakátu v Evropě.
Středověký rukopis z roku 1344
7. 2. v 17 hod. Rukopis Compilatio
librorum historialium totius bibliae,
biblická historie sepsaná roku 1344
Janem z Udine a uchovávaná v Knihovně Západočeského muzea v Plzni, je
významnou památkou z počátků knižní
kultury. Jeho prostřednictvím lze přiblížit zajímavé okolnosti týkající se vzniku rukopisů, sledovat jaký osud doprovázel vyzdobené kodexy či s jakými
obtížemi se při jejich zpracování dnes setkává kodikologie, tj. věda o rukopisech. Přednáška PhDr. Ily Šeda také
připoměla,  co vše mohou dnešním badatelům rukopisy
poskytnout a čím mohou inspirovat dnešní knižní
kulturu.
				
Archeologické nálezy z plzeňských lékáren
21. 2. v 17 hod. Od  počátku   16.   století  lze   v písemných   pramenech sledovat zprávy o existenci lékáren v Plzni.
Řadu dalších informací však přineslo
několik záchranných archeologických
výzkumů    realizovaných Oddělením
starších
dějin
ZČM.
Přednáška
Mgr. Jiřího Orny a Mgr. Veroniky Dudkové vás seznámila
s nálezy, které jsou v plzeňském kontextu poměrně unikátní a přibližují nám, co vše obnášelo řemeslo lékárníka
v časném novověku.
Maskovité spony z Dýšiny a Kyšic

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)

6. 3. v 17 hod. - unikátní šperky z počátků keltské civilizace Mgr. Alena Novotná
vám přiblížila tyto unikátní bronzové
předměty, které jsou ve sbírkách ZČM již
více jak 100 let a jsou dodnes neodmyslitelnou součástí všech evropských
výstav věnovaných Keltům. V celé střední Evropě bylo nalezeno jen několik takových spon a západní Čechy jsou svými třemi nálezy (Dýšina, Kyšice,
Manětín-Hrádek) centrem jejich výskytu. Doposud představují nejlepší doklady šperkařské práce, která vypovídá nejen o řemeslné zručnosti výrobce, ale umožňuje
také  nahlédnout z blízka do tváří samotných Keltů.

Mistři plakátu

Příběh dvou Kašpárků - loutky z divadla DAS

28. 10. 2012  - volný vstup do všech našich muzeí
Cyklus přednášek Příběhy předmětů aneb
co skrývají sbírky Západočeského muzea

17. 1. v 17 hod. Uměleckoprůmyslové oddělení ZČM

20. 3. v 17 hod. Fond loutkového divadla DAS před
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stavuje určitý průřez loutkářstvím 20.
století a seznamuje nás s vývojem nejrozšířenějších typů loutek. Obsahuje
ovšem i unikáty. Přednáška Mgr. Jany
Slámové vám přiblížila činnost dvou
souborů, které pojí místo jejich působení. Jedná se o loutkářský odbor DTJ
Plzeň II a divadlo závodního klubu DAS.  Každý soubor
měl svého typického Kašpárka: soubor DTJ vyřezávaného a soubor DAS sériově vyráběného od firmy
Výstavnictví.
Fialka, Konvalinka a Pampeliška
3. 4. v 17 hod. Helena Johnová, od jejíž
smrti uplyne letos padesát let, je jednou
z nejvýraznějších osobností české keramické tvorby 20. let minulého století.
PhDr. Jan Mergl vám   přiblížil zejména
její keramické plastiky, které se řadí
k tomu nejlepšímu, co české art 	
deco nabídlo. Západočeské muzeum v Plzni je jednou
z mála institucí, které mají tento soubor plastik ve svých
sbírkách.
Detektivka nekončí: Medová kráska a její kumpáni
17. 4. v 17 hod. Jsou krásní, úspěšní –
a nebezpeční. Zpočátku hýčkaní hosté
se změnili v obávané vetřelce. O kom je
vlastně řeč?  Kupodivu o rostlinách, kterým možná patří budoucnost. Jak začalo šíření těchto tzv. invazních druhů, co
víme o jejich strategii a proč jsou nebezpečné? Na tyto a další otázky vám odpověděla
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
Blanokřídlí a dvoukřídlí – hmyz na okraji zájmu
22. 5. v 17 hod. Mgr. Ivana Hradská.
Přednáška k výstavě, která proběhla od
7.6. do 30.9. 2012 v Národopisném
muzeu Plzeňska. Hmyz vnímaný laickou
veřejností převážně jako dotěrný byl
představen tak trochu v jiném světle.
V přírodě vše souvisí se vším a tak uvidíte, že nejsou užitečné pouze včely. Čím může být zajímavá obyčejná moucha či komár? Nádherné makrofotografie českobudějovického entomologa Honzy Erharta
spojené s výkladem ukázaly i nepatrné detaily a zajímavosti ze světa tohoto neprávem opomíjeného hmyzu.
Řád železné koruny - znáte české
rytíře habsburského řádu?
2. 10. v 17 hod. Přednáška PhDr. Miroslava Husa přiblížila osudy nejkrásnější faleristické dekorace Rakousko
- Uherské monarchie a historii řádu - od jeho vzniku ještě
jako řádu napoleonského, přes jeho hlavní existenci
během trvání habsburské monarchie až po

jeho zánik v roce 1918. Připomněla i jeho další pokračování, byť pod jinými
jmény v Itálii (Řád italské koruny) a Československu (Řád Svatováclavské koruny). Touto zajímavou dekorací byla
císařem vyznamenána i celá řada
významných českých osobností, o nichž
často ani netušíme, že byli rytíři habsburského řádu.
Z Nového Světa do celého světa
16. 10. v 17 hod. PhDr. Jan Mergl: harrachovské sklo pro světové výstavy.
Jedním z prvních přírůstků do sbírek
nově založeného Umělecko-průmyslového musea města Plzně byl početný
soubor skla získaný z Harrachovské
sklárny v Novém Světě v Krkonoších.
V plzeňských sbírkách díky tomu najdeme jedinečné
ukázky sklářského umění, mimo jiné i soubor váz, které
byly vystaveny na světových výstavách až v americké
Filadelfii či v australské Sydney.
Večerní modř, Duha nebo Albatros
6. 11. v 17 hod. Mgr. Lenka Merglová
Pánková - poetické názvy harrachovského skla v nepoetických padesátých
letech Druhá z doprovodných přednášek k výstavě Z Nového Světa do celého
světa přiblížila soubor skla z depozitáře
uměleckoprůmyslového
oddělení
Západočeského muzea v Plzni pořízený na počátku 60.
let z plzeňské výstavy soudobé harrachovské produkce.
Soubor poskytuje cenné informace o výtvarném směřování sklárny v poválečné době, v přednášce navíc poodhalil zajímavé osudy samotných předmětů i jejich
návrhářů.
Panská sídla regionu na historických
kolorovaných diapositivech
20. 11. v 17 hod. Mgr. Luděk Krčmář.  Ve
sbírkách oddělení novějších dějin
Západočeského muzea v Plzni se nachází rozsáhlá a unikátní kolekce historických ručně kolorovaných diapositivů.
V současné době je hojně využívána
jako cenný ikonografický pramen pro
poznání našeho okolí v minulosti. Řada z nich zachytila
hrady, zámky či tvrze regionu. Milovníky staré fotografie
a panských sídel určitě překvapí, jak dalece se v řadě
případů dokázala za jedno století změnit jejich tvář.
Takto zaměřený soubor byl veřejnosti představen vůbec
poprvé.
		  
Ladislav Sutnar - (ne)známý plzeňský rodák
4. 12. v 17 hod. Návrhářská tvorba Ladislava Sutnara,
nedávno in memoriam poctěného čestným občanstvím
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města Plzně, je Plzeňanům známa především prostřed
nictvím jeho plakátové a volné tvorby.
Přednáška PhDr. Jana Mergla však přiblížila i Sutnarovu designerskou činnost
v různých oborech užitého umění a poukázala na umělcův podstatný přínos
k československému meziválečnému
funkcionalismu.   
Vánoční ozdoby - O kráse vánočních stromků
18. 12. v 17 hod. Tamara Hájková.
Vánoce patří k nejvíce slaveným výročním svátkům a jsou doprovázeny tradičními zvyky a symboly. K nim neodmyslitelně patří i ozdobený vánoční
stromek. Speciální vánoční přednáška
seznámila s historií Vánočního stromu
republiky, s přípravou výzdoby vánočního stromečku,          
a zejména s historií i současností vánočních ozdob.
Cyklus cestopisných přednášek
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)
  
Výlet jménem MANASLU
12. 1. v 18 hod. Vydejte se s námi na zasněžené svahy
osmé nejvyšší hory světa! Dozvíte se o každodenním
životě v nepálských městech i v hlubokých horských
údolích, ale také jak vystoupat na osmitisícový vrchol.
O své zážitky z horolezecké expedice se s vámi rádi
podělí Jan Krabec a Jan Trávníček.
PATAGONIE
19. 1.  v 18 hod. Cestovatel a fotograf Martin Loew vás
tentokrát zavede přes nepropustné pralesy, hluboké fjordy a blankytná jezera až do Ohňové země. Podniknete
jedinečné výpravy nejkrásnějšími národními parky Jižní
Ameriky, vydáte se do skalních věží v Torres del Paine
a čeká vás i monumentální Fitz Roy. A také tučňáci!
MAROKO
26. 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.
ALJAŠKA
2. 2. a 3. 2. v 18 hod. Martin Loew Vás tentokrát vezme
letadlem, vlakem, lodí i na kajaku k nejvyšší hoře Severní
Ameriky. Zamíříte po stopách zlatokopů na legendární
Klondike, a čeká na Vás také divočina zlatého severu medvědi, sobi, vlci a komáři...

NOVÝ ZÉLAND – Ráj na konci světa
9. 2. v 18 hod. Po téměř ročním putování tímto krásným koutem naší planety pro Vás fotograf a cestovatel
Jakub Kasl připravil projekci těch nejlepších snímků
s živým komentářem. Přijměte pozvání                    do
nespoutané, ale velmi přátelské země s divokým pobřežím, vysokými horami, modravými ledovci i deštným
lesem. Poznáte rovněž čisté srdce Novozélanďanů - volnomyšlenkářů s dobrými mravy a věčným úsměvem na
tváři.
SICÍLIE
16. 2. v 18 hod. Vydejte se s námi s ruksakem a stanem, letadlem i lodí na Sicílii! Cestovatel Petr Dürr Vás
zavede do starobylých měst jako je Palermo, Catanie či
Cefalů, ale hlavně podniknete jedinečnou pěší výpravu  
nádherným a opuštěným národním parkem Medonia.
NEPÁL
23. 2. v 18 hod. Spolu s  Petrem Novotnýn podniknete cestu tímto pestrým himalájským královstvím. Nepál
však nejsou jen hory a jejich drsná krása. Zaujmou vás
i mohutné řeky, bujná tropická příroda v   jižních nížinách, a především jedinečný svět lidnaté Asie, svět buddhistů a hinduistů, jemuž porozumět není  pro Evropana
příliš snadné.
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE S HVĚZDÁŘI
1. 3. v 18 hod. Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, se ohlédne za cestou se skládacím
kolem do Francouzské Polynésie, kterou podnikla společně s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou. Řeč bude
o Tahiti  a dalších šesti ostrovech – zelené a rozeklané
Raiatee, vanilkovém ostrově Tahaa, turisty okupované
Bora-Boře, panenském a rustikálním Huahine, ale také
o nejmenším a nejzápadnějším Maupiti.
MADEIRA a KANÁRSKÉ OSTROVY
8. 3. v 18 hod. Uprostřed atlantických vod se před
světem ukrývají ostrovy, o jejichž pohádkové kráse si
vykládali námořníci již v dávných časech. Navštívíte
nejkrásnější botanické zahrady a zjistíte, jaké tajemství
ukrývají atlantské vulkány. Projdete se po mistrovských
zavodňovacích kanálech, a Iva Tulpová vám navíc přiblíží atmosféru místních trhů.
			
HURÁ NA MOŘE ZA EXOTIKOU!
15. 3. v 18 hod. Stát se námořníkem - to je přece sen
mnoha kluků, jen některým se ho však podaří uskutečnit.     Do jaké míry jsou dětské sny totožné se všední
realitou služby na moři, se s bývalým námořníkem a spisovatelem Jiřím Frankem mohou přesvědčit všichni ti,
pro něž je exotika dálných krajů stále stejně vábivá jako
v dětství.
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JIHOZÁPAD USA
24. 3. v 18 hod. Spolu s Miloslavem  Martanem podniknete okružní, 9000 km dlouhou cestu po jihozápadní části USA zaměřenou především na přírodní krásy,
národní parky, monumenty a indiánské rezervace.
Uvidíte perly „divokého západu“, jakými jsou Grand
Canyon, Yellowstone, Monument Valley a další.
MADAGASKAR
29. 3. v 18 hod. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění o plavbě po moři, o poznávání světa a pár pikantních historek o námořnících. Posledním cestovatelským
večerem letošního cyklu Výprav za poznáním vás provede Veronika Siňorová.
Přednášky oddělení botaniky
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České botanické společnosti)
»
»
»
»

»

Aktuální stav ruderální vegetace města Plzně 11. 1.
v 16.30 hod. Přednášku České botanické společnosti
uvedla RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Repatriace vzácných druhů rostlin v Podyjí 11. 2.
v 11.30 hod. Přednášku České botanické společnosti
uvedl Mgr. Tomáš Vymyslický.
Hnědásek chrastavcový aneb „Když louku kosí entomolog...“ 28. 3. v 16.30 hod. Přednášku České botanické společnosti uvedla Michala Kopečková.
Květena České republiky, life history jednoho 18. 4.
v 16.30 hod. Z největších projektů české botaniky
Přednášku České botanické společnosti uvedla Jitka
Štěpánková.
Konference u příležitosti 50. výročí založení                          
13. a 14. 10. v 9 - 17 hod. Západočeské pobočky
České botanické společnosti. Připraveny byly nejen
přednášky o historii pobočky, botanice, ochraně  přírody či botanických zahradách a arboretech, ale také
zajímavé exkurze do přírody. Účastníci z řad široké
veřejnosti byli srdečně zváni.

Ostatní kulturní programy
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)
BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
Nežádoucí návraty E. F.Buriana 10. 1.
v 19 hod. Jan Burian Vás tentokrát provedl pořadem o   skutečném životě tzv.
kontroverzního umělce a jeho souboji
se dvěma totalitami dvacátého století.
JARNÍ VEČÍREK - Veselý příspěvek k ekologii duše         
13. 3. v 19 hod. Další písničky, texty a fejetony  v pravidelném pořadu Jana Buriana.

Chilský večírek Jana Buriana 17. 5. v 19 hod.
Vyprávění o zemi, která má jen dvě světové strany,
o sto let starší demokracii a o jednu Nobelovu cenu za
literaturu víc než my.
Předvánoční antidepresivní večírek 5. 12. v 19 hod.
Jsou pro Vás Vánoce pouze symbolem dalších komerčních svátků? Následující večer z oblíbených Burianových
pořadů v Západočeském muzeu v Plzni Vás přesvědčil,
že tomu tak být nemusí…
Obrazy z dějin křesťanství na území plzeňské diecéze
7. 6. v 17 hod.  Součástí projektu zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze je zpracování filmového dokumentu představující vývoj křesťanství na území
dnešní Plzeňské diecéze od jejího vzniku až po současnost. Záměrem filmu není jen přiblížení dějin křesťanství na vymezeném území, ale i prezentace samotné
krajiny jako místa vhodného pro návštěvu.  Představena
je i samotná Plzeňská diecéze a hlavně objekt františkánského kláštera v  Plzni a jeho rekonstrukce ke zřízení
expozice muzea. Film byl slavnostně uveden ještě před
otevřením muzea v rámci jeho propagace.
Ostatní kulturní programy
(Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni)
Křest knihy Jitky Prokšové
18. 1. v 17 hod.  Pořádá Jitka Prokšová. Autogramiáda
spojená s čtením z nové knihy Jitky Prokšové „Anděl
s druhým křídlem“.
DEN INDIE (DAY OF INDIA)
6. 6. v 9 hod. Pořádá Město Plzeň. Ukázka tradičního
indického tance, přednáška pana velvyslance J.E. pana
Venkatesana Ashoka     o Indii nebo na promítání bollywoodského filmu „Dil Chahta Hai“.
SETKÁNÍ PRO RADOST
28. 10. v 15 hod. Pořádá Jana Skalová. Setkání s herečkou Naďou Konvalinkovou spojené se slavnostním
křtem knížky dětské fyzioterapeutky Jany Skalové
„S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“. Pořadem
provedla moderátorka Českého rozhlasu Plzeň Květa
Bodolová.
Křest knihy Jitky Prokšové
7. 11. v 17 hod. Pořádá Jitka Prokšová.  Autogramiáda
spojená s čtením z nové knihy Jitky Prokšové „Past na
duši“.
Léčivé divadlo Gabriely Filippi ,,Andělé v mém srdci“
14. 12. v 19 hod. Pořádá Iva Karlíčková. Divadelní
představení s herečkou Gabrielou Filippi a zajímavým

82 | Výroční zpráva 2012
hostem je monodrama, které vzniklo podle stejnojmenné knihy irské mystičky Lorny Byrne. Skutečný příběh
ženy, která komunikuje s anděly.
Veřejné představení knihy
„Katedrála sv. Bartoloměje
19. 12. v 17 hod. Pořádá Ing.arch. Jan Soukup za
podpory Západočeského muzea v Plzni. Představena
byla první kniha v historii o katedrále sv. Bartoloměje
v Plzni, která je určena veřejnosti, ale shrnuje všechny
poznatky o této unikátní stavbě čtivou formou a úplnou
obrazovou dokumentací.
KONCERTY
(Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni)
Koncert k životnímu jubileu sbormistra Z. Vimra
16. 1. v 19.30 hod. Pořádá Západočeské hudební
centrum. Účinkoval smíšený pěvecký sbor Nová Česká
píseň, slovem provázela dr. Vlasta Bokůvková.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
23. 1. v 18.30 hod. Pořádá  ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert vítězů školního kola
oddělení dechových nástrojů
30. 1. v 18.30 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
27. 2. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert amerického klavíristy
Samuele Rotmana (USA)
7. 3. v 19 hod. Pořádá Křesťanské společenství Plzeň.
Na programu zazněly skladby Beethovena, Schuberta,
Gerschwina, Rachmaninova a Prokofjeva.   Jako přídavek klavírista vyprávěl o svém životě.
Absolventský koncert Anny Kuželkové – lesní roh
12. 3. v 19.30 hod. Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Koncert kytarového oddělení ZUŠ B. Smetany
14. 3. v 18 hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
19. 3. v 18 hod.Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové
21. 3. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Koncert Západočeského hudebního centra
26. 3. v 19.30 hod. Pořádá Západočeské hudební
centrum. ZHC hostila vynikající mladé interprety. Na
programu se představili Jiří Pešek – klavír a Radka
Drahozalová – akordeon. Zazněly skladby českých a světových autorů.
Absolventský koncert žáků ze tříd
Václava Soubusty a Dany Šaškové
11. 4. v 17 hod. Pořádá: ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.
Absolventský koncert Martiny
Šalomové a Přemysla Kouby
12. 4. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ Chrást.
Koncert žáků dechového oddělení
ZUŠ T. Brzkové Plzeň
16. 4. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
23. 4. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Absolventský koncert Bc. Martina
Červenky a Lukáše Marka
24. 4. v 19.30 hod. Pořádá Katedra hudební kultury
FPE ZČU Plzeň.
Absolventský koncert Bc. Mileny
Kysilkové a Bc. Lady Duspivové
25. 4. v 19 hod. Pořádá Katedra hudební kultury FPE
ZČU Plzeň.
Koncert houslových nadějí
26. 4. v 18 hod. Pořádá ZUŠ Starý Plzenec. Koncert
vítězů krajského kola soutěže „Hra na smyčcové
nástroje“.
      
Koncert dětského pěveckého sboru ZVONEČEK
3. 5. v 18 hod. Pořádá Základní škola Plzeň - Újezd.
Absolventský koncert žáků ze tříd
Moniky Kudrnové a Evy Kohoutové
9. 5. v 18 hod. Pořádá ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.
Koncert české hudby současnosti i minulosti
14. 5. v 19.30 hod. Pořádá Západočeské hudební
centrum. Účinkovali Petr Novák – klavír, Dívčí akademický sbor Pedagogické fakulty, sbormistryně Daniela
Mandysová a Romana Feiferlíková. Zazní skladby
A. Michny, B. Smetany, A.   Dvořáka, O. Blechy, K.
Janovického a K. Pexidra.
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Koncert smyčcového oddělení
16. 5. v 18 hod. Pořádá ZUŠ Chválenická, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
21. 5. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků strunného oddělení ZUŠ T. Brzkové
28. 5. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Absolventský koncert Jakuba Frühaufa - housle
30. 5. v 18 hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
Společný koncert ZUŠ jižního Plzeňska
3. 6. v 10.30 hod. Pořádá ZUŠ Starý Plzenec.
Účinkovali ZUŠ Blovice, ZUŠ Dobřany, ZUŠ Nepomuk,
ZUŠ Přeštice, ZUŠ Stod a ZUŠ Starý Plzenec.
Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
4. 6. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany
8. 6. v 17 hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
Účinkovali Eliška Tanzerová (klarinet) a Jan Voda (zobcová flétna, klarinet) a hosté. Program: W. A. Mozart,
F. Kramář, C. Saint-Saëns, C. Hand, L. Weiner, V. Frank
a další.
Koncert Nové České písně a smíšeného
sboru Svatobor Sušice
11. 6. v 19.30 hod. Pořádá Nová Česká píseň.
Účinkovala Nová Česká píseň, smíšený sbor ZČU v Plzni,
sbormistr Zdeněk Vimr, Svatobor Sušice, smíšený sbor,
sbormistr Josef Baierl. Program: Skladby různých slohových období (Gallus, Standford, Lukáš, Teml, lidové
písně či ukázky z muzikálů).
Koncert Západočeského hudebního centra
18. 6. v 19.30 hod. Pořádá Západočeské hudební
centrum. Koncert z děl mladé skladatelské generace
v interpretaci studentů plzeňské konzervatoře. Zazněly
skladby R. Schuldové, T. Karpíška a dalších.
Koncert Západočeského hudebního centra
19. 9. v 19.30 hod. Pořádá Západočeské hudební
centrum. Violoncellový koncert pořádaný ve spolupráci
s Fórem mladých. Účinkoval Petr Nouzovský – violoncello a hosté.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
15. 10. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
12. 11. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert kytaristů plzeňských ZUŠ
19. 11. v 18 hod. Pořádá ZUŠ Chválenická, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
10. 12. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert komorní hudby
12. 12. v 18 hod. Pořádá Západočeské hudební centrum. Hráli a zpívali žáci plzeňských základních uměleckých škol.
Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové
17. 12. v 18 hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
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Ekonomika

Přepočtený stav pracovníků :	

105

Výdaje (v tis. Kč)

Fyzický stav pracovníků :

116

Průměrná mzda :

21860 Kč

Spotřeba materiálu

2787

Spotřeba energie

4494

Prodané zboží

178

Opravy a udržování

2245

Cestovné

696

Náklady na reprezentaci

95

Ostatní služby

7762

Mzdové náklady

29806

Zákonné sociální pojištění

9500

Ostatní sociální pojištění

75

Zákonné sociální náklady

788

Daň silniční

2

Ostatní daně a poplatky

18

Ostatní pokuty a penále

7

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

Škody

6

oprava vitrín Navrátil

1019588,38 Kč

Ostatní provozní náklady

9

806775,00 Kč

Jiné ostatní náklady

165

Poskytování služeb Centrum
Bavaria Schönsee

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

7027

Realizace a převzetí expozice Církevního umění

1000000,00 Kč

Náklady z drobného dlouhodobého
majetku-do 40 000,- Kč

231

Nákup dřevěné plastiky

300000,00 Kč

Dotace PAP, úz98007

65000,00 Kč

Kurzové ztráty

1

oprava hav.stavu Národopis.muzea

151000,00 Kč

Daň z příjmů z běžné činnosti

0

VISK6,ÚZ 34053

88000,00 Kč

Celkem výdaje

65892

MK ČR-restaurování Narození páně

40000,00 Kč

Účelové prostředky investiční povahy
ROP-expozice Pohled
do minulosti PK

31618424,00 Kč

Expoziční mobiliář Muzea
církevního umění

1933869,71 Kč

Projektová dokumentace
depozitář Zbiroh

234840,00 Kč

Projektová dokumentace
Národopisné muzeum

105000,00 Kč

MK ČR ISO-D-mobilní
odsávací zařízení LN230S

84000,00 Kč

Účelové prostředky
neinvestiční povahy

MK ČR-ISO-D-8 ks depozitních skříní 17000,00 Kč

Příjmy (v tis. Kč)

MK ČR-restaurování
dorzálního kříže

60000,00 Kč

MK ČR-restaurování
monumentální nástolec

24000,00 Kč
92000,00 Kč
465000,00 Kč

Tržby z prodeje služeb

4856

Výnosy z pronájmů

61

Tržby za zboží

245

Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmot. A hmot. Majetku

1

GAČR-Grant Příprava a vydání
repertoria rukopisů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

GA ČR-Floristické změny
v pánvích Českého masivu

Čerpání fondu-reprodukční fond

306

Ostatní výnosy z činnosti

107

Úroky

70

Výnosy z nároků na prostředky
rozpočtů ÚSC

58165

Výnosy – převod  invest.prostř.
na neinvest.prostředky

2191

Celkem příjmy
 	
Hospodářský výsledek :	

66002
110 tis. Kč

Přijaté dary a dotace
Nadace 700 let města Plzně
Paměť loutek

10000,00 Kč

Soupis tisků 16. Století ZČM

10000,00 Kč

Nadační fond při MMP
Velikonoční a vánoční dílny                               5824,00 Kč
Soupis tisků

25000 Kč
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Město Plzeň
Publikace „Příběh
plzeňského loutkářství“

80000,00 Kč

Projekt „Loutky bez bariér“

50000,00 Kč

Projekt „Kinetický dvorek 2012“

50000,00 Kč

Projekt „Paměť loutky“

50000,00 Kč

3)

Gompa s.r.o.
Výstava „Mistři plakátu“

5000,00 Kč

Equipe s.r.o.
Výstava „Mistři plakátu“

5000,00 Kč

Foibos books s.r.o.
Výstava „Slavné vily“

5000,00 Kč

Dodatek k příloze účetní závěrky
sestavené za rok 2012 k datu
3l.12.2012 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.

4)

5)

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 31.12.2012. 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 2012 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

6)
7)
8)

9)

Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.
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.
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 409 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.12.2012 činí   1 315 701,84 Kč ,   z   toho pohledávky splatné do 30 dnů   jsou vykázány částkou  
945 251,- Kč,  starší 30 dnů do 60 dnů činí 27 934,Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly obeslány
upomínkami.   Pohledávky přes 60 dnů doposud
neuhrazené ve výši 342 516,84 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.
Úhrnná celková výše závazků vykázaných
k 3l.12.2012 činí 1 708 262,85  Kč.   Starší 90-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
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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.

Kontrolní činnost
Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených
v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2012 je zpracována a předkládána v souladu se zákonem 320/2002 S.
a jeho prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb.

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, vycházela ze zavedeného systému centralizovaného vystavování objednávek
zajišťovaném ekonomickým oddělením ZČM. Systém
byl v minulých létech funkční a v roce 2012 proto nemuselo být přistoupeno k jeho úpravám s výjimkou zabudování požadavků příspěvkové organizace Centrální
nákup (příspěvková organizace zřízená KÚ PK), která si
vymínila přímé objednávání některých materiálových
a službových položek.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná
a následná kontrola
Podpisové vzory pracovníků, kteří realizují a odpovídají za prováděné operace, jež jsou předmětem finanční
kontroly, byly doplňovány podle potřeby k datům provedených personálních změn. Pracovníci v podpisových
vzorech uvedení pak odpovídali za věcnou správnost
realizovaných dodávek.
Kontroly prováděné interním auditorem v průběhu
roku 2012 nezjistily nedostatky při vynakládaní finančních prostředků a potvrdily, že nedošlo k jejich nehospodárnému, neefektivnímu nebo neúčelnému vynaložení.
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.
Systém provádění průběžné i následné kontroly
nebylo nutno upravovat, neboť úkoly uložené v § 27
zákona o finanční kontrole č. 320/01 Sb. byly již dříve
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. Obsah a úplnost obou interních směrnic
byl naposledy prověřen zřizovatelem při veřejnoprávní
kontrole, která se zaměřila na období celého roku 2012;
kontrola v této oblasti nezjistila žádné větší závady.  
Finanční náklady, které v průběhu roku 2012 vznikly
a kterým je třeba věnovat potřebnou pozornost, byly
zachyceny na účetním rozvrhem stanovených  nákladových účtech, přičemž  na vybraných nákladových účtech
bylo účtováno tak, že k datu 31.12.2012 jsou vykázány
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tyto zůstatky:
» na účtu 542 (pokuty a penále)  
» na účtu 547 (škody)                   
» na účtu 563 (kursové ztráty)   

7 185 Kč
5 730 Kč
853,65 Kč  

Položky zaúčtované na účtu 542 –  pokuty a penále,
vznikly v důsledku vyměření:
» pokuty Fin. úřadem v Plzni v částce 5 307 Kč (penále
za opožděné tvrzení daně ze závislé činnosti)
» pokuty Fin. úřadem v Plzni v částce 1 110 Kč (penále
za opožděné tvrzení daně z přidané hodnoty za II.Q
2012)                
» pokuty Fin. úřadem v Plzni v částce 500 Kč (penále za
opožděné tvrzení DPPO)
» úroku z prodlení Fin. Úřadem v Plzni v částce 268 Kč
(DPPO)
Zůstatek na účtu 547 – škody, je tvořen jedinou
položkou, vzniklou načerpáním benzinu do vznětového motoru firemního vozidla IVECO.   Výkon řidiče
byl po posouzení všech okolností zhodnocen škodní
komisí, a ta navrhla, aby viník uhradil škodu v plné výši.
Stanovisko komise bylo ředitelem ZČM akceptováno
a celá škoda byla řidičem  uhrazena.
Při inventarizaci hospodářských prostředků provedené k datu 31.12.2012 nebyly zjištěny inventurní rozdíly a do účetnictví nevstupovaly žádné operace, jimiž
by bylo nutné tyto rozdíly zachytit. Nebylo účtováno ani
o přecenění majetku. Ochraně svěřeného majetku byla
věnována potřebná pozornost, a již dříve přijatá opatření, jimiž se sledovalo snižování míry rizik, byla účinná.  
§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb.
Zaměření kontrolní činnosti vycházelo především
z ročního plánu vnitřního auditu ZČM sestaveného pro
rok 2012. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu
roku 2012, stejně jako v létech předchozích, 1 pracovník
s úvazkem 0,5.
Provedené interní audity se zaměřovaly zejména na
dodržování ustanovení zákoníku práce o nárocích při
čerpání dovolené, na správnost účtování cestovních
náhrad při tuzemských pracovních cestách, na výkony
vozidel vnitrozávodové dopravy se zaměřením na dodržování norem spotřeby pohonných hmot,  na správnost
tvorby a užití finančních prostředků FKSP a dodržování
schváleného rozpočtu a zabývaly se i způsobem likvidace dodavatelských faktur a pokladních dokladů určenými pracovníky ZČM.  Číselné údaje o  činnosti interního
auditu obsahuje tabulka tvořící přílohu této zprávy
označená jako č. 3.
Přiměřenost a účinnost vnitřního
kontrolního systému
Soubor 20 základních interních směrnic byl v průběhu roku 2012 aktualizován a doplňován  a tento soubor

směrnic představuje základnu vnitřního kontrolního
systému, z něhož následně vycházejí tematicky orientované kontroly prováděné interním auditorem.
Kromě souboru interních směrnic byl dalším důležitým pilířem vnitřního kontrolního systému Plán hlavních kontrolních úkolů ZČM (PHK) vydaný 17.2.2012
jako Rozhodnutí ředitele č. 3/2012. Plán obsahoval 12
základních úkolů, jejichž plnění bylo pravidelně sledováno. S výjimkou úkolu č. 9 (namátková inventura pokladní hotovosti v hlavní a vedlejší pokladně) byly všechny
úkoly splněny. Nesplněný úkol byl nahrazen dokladovou
inventurou provedenou ke dni účetní závěrky.   
V průběhu roku 2012 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 třeba se  zabývat následujícími oddíly:
Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí
V roce 2012 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 odloučených pracovištích – Muzeu Šimona Adlera
v Hartmanicích, Národopisném muzeu a Muzeu loutek
(hodnocení činnosti Muzea církevního umění plzeňské
diecéze nelze provést, protože bylo veřejnosti zpřístupněno až od 15.6.2012). Je možno vyslovit plné uspokojení, neboť v průběhu celého roku 2012, nebyly stejně jako
v roce předchozím, přijaty žádné stížnosti a odmítavé
nebo kritické podněty návštěvníků, kteří navštívili veřejnosti přístupné prostory  ZČM v počtu  56 433 osob.
Fungování systému zjišťování,
vyhodnocování a minimalizování rizik
Nové kroky v oblasti udržení přijatelné míry rizik ZČM
v průběhu roku 2012 neprovádělo, a pokračovalo v dříve ověřených postupech – především  pojištění majetku
včetně havarijního pojištění   provozu dopravních prostředků.   Získané plnění od pojišťovny bylo v průběhu
roku 2012 zaúčtováno v částce 26 095 Kč (za 6 případů
zachycených na účtu 649002).
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, v němž byly chráněny
objekty  hlavní budova Kopeckého sady v Plzni,  pracoviště Tylova 22 v Plzni, náměstí Republiky v Plzni (oddělení národopisu), pracoviště a depozitáře na Zborovské
třídě v Plzni, Muzeum loutek Náměstí republiky v Plzni a  
Diecésní muzeum ve Františkánské ulici v Plzni.
Depozitáře v Nepomuku   a pracoviště Bolevecká
náves 13 v Plzni jsou napojeny na pult ochrany Policie
ČR.  Elektronická ochrana Muzea Šimona Adlera v Dobré
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Vodě je technicky připravena, projednává se  napojení
na PCO. .  
Řídící jednotka ALVISU je umístěna v hlavní budově,
v níž je nepřetržitá 24 hodinová služba, tzn. je vytvořen
systém optimální ochrany. Pokud by instalovaná technika vyslala jakýkoliv signál o narušení nebo jiném nebezpečí, okamžitě by se na místo vzniku signálu dostavila
výjezdová skupina bezpečnostní agentury HLS, která
tuto nepřetržitou ochranu smluvně zajišťuje.
Rovněž elektronické systémy ochrany majetku
instalované v dalších objektech ZČM pracovaly spolehlivě – v průběhu roku 2012 došlo k opakovanému
vloupání (3x)  do objektu v Tylově ulici v Plzni, z toho 2x
byl pachatel zajištěn Policií ČR  přímo v objektu. Případ
stále řeší Policie.  Pachatel – příslušník minoritní skupiny, ač zřejmý recidivista,  není vazebně stíhán. Majetek
je pojištěn, škody budou v průběhu roku 2013 řešeny
pojišťovnou.  
Také v dalších případech, byl majetek ZČM opakovaně napadán především zloději kovů; ke krádeži dešťových svodů došlo na objektu v Tylově ulici v Plzni, dále
v objektu na Zborovké třídě, v Gerlachovském domě
a 2x v hlavní budově. Z těchto uvedených skutečností
lze učinit obecný závěr – četnost krádeží a vloupání
roste – rizika lze minimalizovat  pouze kombinaci  pojištění a elektronické ochrany, proto bude tento používaný a osvědčený   způsob ochrany majetku používán
i nadále.
Kamerový systém chránící vnější plášť hlavní budovy
byl v průběhu roku 2012 vylepšen - došlo k výměně 5 ks
kamer. Zbylé (nevyměněné) kamery jsou sice funkční,
ale jejich rozlišovací schopnost zejména v nočních hodinách je snížená a bude třeba připravit v průběhu letošního roku  jejich výměnu.   
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 vymezuje
určeným pracovníkům ZČM rozsah jejich odpovědností.
Její obsah nemusel být v průběhu roku 2012 novelizován. Doplnění se týkala pouze podpisových vzorů odpovědných pracovníků (příloha č.3 směrnice č. 1).
Zajištění informačních funkcí v rámci
systému finanční kontroly
Ministerstvo kultury schválilo správnost čerpání
finančních prostředků na 5 grantů realizovaných v roce 2012. Celkový součet dotací těchto grantů dosáhl
výše 228 tis. Kč. Další granty ministerstva školství se
týkaly Floristických změn v pánvích českého masivu,
Partnerství pro archeologii a Přípravy a vydání rukopisů.
Na projekt Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (ROP
Jihozápad – NUTS II) je vyčerpáno ke konci roku 2012
částka 34 645 tis. Kč a připravuje se jeho brzké otevření

veřejnosti.
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 (viz
výše). 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. Výrok auditora za
rok 2012 zatím není znám, ale předpokládá se, že bude
stejný jako v létech předchozích, tj. „bez výhrad“.
Podezření na předkládání chybných nebo neúplných
informací, které by měly za následek porušení pravidel
pro nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku
2012 nevzniklo.
Průběžné sledování a prověřování
systému finanční kontroly
Vnitřní kontrolní systém splňuje požadavky na něj
kladené, a je dostatečně pružný, aby zajistil všechny
nově se vyskytnuvší úkoly. Proto není nutné měnit jeho
základní prvky, tzn. plánování konkrétních kontrolních
úkolů probíhá na počátku běžného roku, doplňování
a novelizace interních směrnic byla prováděna průběžně po dobu celého hodnoceného roku.
Realizace doporučení jednotlivých
typů interního auditu
Všechny zprávy z provedených auditů předkládá
interní auditor průběžně řediteli ZČM, vybrané zprávy
(zejména o výsledcích kontroly jednotlivých účetních
dokladů) zástupci ředitele. Tito vedoucí pracovníci pak
v případě potřeby  realizují vlastní opatření.
                           

Zhodnocení výsledků
veřejnosprávních kontrol

V roce 2012 byla zřizovatelem (odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu) provedena veřejnoprávní kontrola, při níž nebyly shledány žádné závažnější nedostatky.
Další kontrolu provedl Odborový svaz pracovníků
kultury a ochrany přírody, v níž se zaměřil především
na BOZP, poskytování OOPP, hodnocení a řízení rizik,  
proškolování zaměstnanců  a zdravotní péči o zaměstnance. Závěr kontroly vyzněl pozitivně, opatření ani
doporučení nebyla uplatněna.
Oblastní inspektorát práce při své kontrole provedené
8.6.2012 rovněž neshledal žádné nedostatky a nevznesl
ani pochybnosti o správnosti postupů organizace.   
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.
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V roce 2012 proběhla opakovaná kontrola České
obchodní inspekce v Muzeu loutek; nebyly zjištěny  
závady a nebyla ukládána žádná opatření.
Z dalších kontrol externích orgánů je nutno uvést
kontrolu provedenou Okresní správou sociálního pojištění Plzeň, při níž bylo prověřováno období posledních 3
let. Protokol o výsledku kontroly zatím není k dispozici.
		

Hlavní nedostatky, které
by mohly podstatně ohrozit
plnění rozhodujících úkolů

Magistrát města Plzně nezměnil svoje stanovisko
týkající se odepisování technického zhodnocení budovy
ve Zborovské ulici v Plzni a problém na který upozornil
externí audit již v roce 2009 a následně i v roce 2010,
zůstává otevřený (jedná se o částku 33 660 772,15 Kč na
budově a 1 454 151,60 Kč na zabezpečení majetku systémem EZS a EPS).		 	 
Z neuhrazených pohledávek je to především opět
konkursním soudem v roce 2012 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 sice potvrzena platebním rozkazem, vydaným Okresním soudem
Plzeň-jih, který vstoupil 29.12.2009 do právní moci.
Soudní exekutor však doporučil zastavit exekuční řízení,
které nemůže být s ohledem na nemajetnost povinného
úspěšné.
Závěrem je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo ohrozily
jejich objektivní rozhodování.
Pohyby finančních prostředků byly plně transparentní, inventarizace sbírek i hmotného majetku byly v roce
2012 provedeny v termínech a rozsahu stanoveném
písemnými příkazy ředitele.   O inventurních rozdílech
(rozdíly nebyly zjištěny) nebylo účtováno.
Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných financí prováděla
pouze jedna osoba. Důsledné uplatňování tohoto postupu vylučuje možnost, že by došlo k jejich nesprávnému
použití.

Opatření přijatá ke zkvalitnění
řízení a zabezpečení účinnosti
vnitřního kontrolního systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly
v roce 2012 opět ověřovány formou průběžného externího auditu a ke správnosti sestavení roční účetní závěrky
se externí auditor vyjádří až po termínu odevzdání této
zprávy. Lze však předpokládat, že jeho výrok bude, tak
jako v létech předchozích bez výhrad.

Provádění předběžné, průběžné a následné kontroly uložené zákonem 320/2001 Sb je trvalým úkolem,
který byl v roce 2012 zajišťován podle postupů rozpracovaných v interní směrnici ZČM   č. 12. Tento způsob
kontroly bude používán i v   roce 2013, kdy kontrola
bude opět vycházet z úkolů stanovených střednědobým
plánem schváleným pro roky 2013 až 2015 a ročním plánem interního auditu, který bude v dalších dnech pro
rok 2013 zpracován. Proto se již žádná další opatření
nestanovují.
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Opravy a udržování
budov muzea
Kopeckého sady 2
»

»

»
»
»

uliční fasáda : pravé křídlo a střední
část (hlavní vstup do objektu
muzea) - dokončení napojení atypických litinových dešťových svodů
na kanalizaci, otryskání kamenného obkladu soklu, zatmelení prasklin, vysprávky poškozených částí
obkladu umělým kamenem, retuše, barevné sjednocení povrchu a nátěr antigrafitti
obnovení odvětrávacího kanálkupodél obvodové zdi
u hlavního vstupu, osazení litinových odvětrávacích
stoupaček, dláždění povrchu nad kanálkem u zatravněné plochy
přednáškový sál : truhlářská úprava oken proti
vypadnutí středního dílu, sjednocení nátěru a provedení obnovovacího nátěru , oprava kování oken
anglické dvorky : obklad stěn, dokončení obkladu
soklu šachty VZT
vitriny Navrátil : pokračování opravy vitrin včetně
osvětlenípro levé křídlo, oprava lodi č.4 včetně 2
vitrin do sestavy, montáž lodi č.1,2,3 do sestav s vitrinami Navrátil dle projektové dokumentace, oprava
vitriny pultové nízké a pultové vysoké do kabinetu
grafiky

Bolevecká náves 17
» opraven chodník v areálu (propadlá dlažba)
» dostavěny regály v depozitáři odd. paleontologie
» 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
» úprava areálu

Tylova 22
» vystěhování   a zpětné nastěhování   části inventáře
v odd. konzervace z důvodu malování a pokládky
lina
» zajištění instalace nových regálů a pokládky lina
v depozitářích odd. novověku
» montáž regálů v oddělení botaniky
» zhotovení sítí do oken pro oddělení botaniky
» vyklizení výměníkové stanice a sklepních prostor
» zajištění montáže rolet v odd. fotografky a v odd.
botaniky
» přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá
oddělení
» spolupráce při instalaci výstav jednotlivých
oddělení

» zajištění oprav dle požadavků jednotlivých oddělení

Náměstí republiky 13
»
»
»
»
»

montáž nových regálů v depozitářích
vyklizení přízemních prostor (oddělení zemědělství)
nastěhování a montáž nových skříní
spolupráce při instalaci výstav
přeprava sbírkových předmětů pro národopisné
muzeum
» oprava havarijní omítky na obvodové zdi se
sousedem
» oprava havarijní omítky na obvodové zdi(štítové) do
náměstí Republiky

Náměstí republiky 23
» opravy a údržba dle požadavků muzea loutek
» spolupráce při instalaci výstav
» zajištění instalace nových regálů v depozitářích
muzea loutek
» přeprava sbírek pro muzeum loutek

Františkánská 11
»
»
»
»

nainstalování  soch, obrazů a plastik
údržba venkovních prostor
zajištění oprav dle požadavků muzea
přeprava exponátů muzea církevního umění

Centrální depozitář Nepomuk
» převoz sbírkových předmětů z CD Nepomuk dle
požadavků jednotlivých oddělení
» opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk
» zpětné nastěhování sbírek   do depozitáře odd.
novověku

Zborovská 40
» údržba vybavení dle požadavků jednotlivých oddělení spolupráce při instalaci výstav jednotlivých
oddělení
» přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá
oddělení

Hartmanice
»
»

spolupráce při instalaci výstav
údržba vybavení dle požadavků muzea

Zbiroh
» úprava venkovních prostor
  

Částkova ul.

» převoz sb. předmětů dle požadavků jednotlivých
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oddělení

Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2012
Ředitelství Západočeského muzea
Adresa: 
Plzeň, Kopeckeho sady 2
ředitel muzea: 
PhDr. František Fryda
ekonom muzea- zastupce ředitele:  Ing. Karel Beneš
naměstek pro věci odborné: 
PhDr. Jan Mergl
sekretariat ředitele: 
Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO: 
Jana Radová
SIKT: 
Bc. Tomáš Hejduk
vnitřni audit: 
Ing. Václav Pošta (část.uv.)
fotodokumentace: 
Ivana Michnerová

Oddělení vnějších vztahů
Adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 


Plzeň, Kopeckeho sady 2
Romana Němečková
Mgr. Jakub Šmid
Zuzana Hejduková

Ekonomické oddělení

Adresa: 
Plzeň, Kopeckeho sady 2
hlavni učetní: 
Vojtěch Kristýn
pokladna, komisní prodej,
mzdy, výplaty: 
Pavla Lohrová
sprava majetku muzea, fakturace: 
Darja Racová

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


Josef Blahout

Průvodci



Muzeum loutek:  Jaroslava Froydová (část. úvazek)

Tomáš Pfeifer (část. úvazek)

Jarmila Pašková (část. úvazek)

Michaela Ublová (část. úvazek)
Vystavní sál a expozice nám. Republiky 13:

Jana Pistoriusová

Jitka Friedlová
Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2:
Ludmila Němcová

Oddělení prehistorie
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 


Plzeň, Zborovská 40
Mgr. Milan Metlička
Jarmila Metličková
Marcela Mašková










Jitka Šímová (část. úvazek)
Jana TycovÁ
Mgr. AntonÍn Zelenka
Bc. Lenka ŠmolÍkovÁ
Andrea Junková (část. úvazek)
Petra Peterková (část.úvazek)
Ing. Ivana Čechová - konzervace
Mgr. Alena Novotná

Oddělení starších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 








Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Miroslav Hus
Mgr. Tomaš Bernhardt
Miloslav Hejduk
Mgr. Jiří Orna
Marie Beránková
Monika Zemánková
Jiři Šneberger
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
Tereza Matějková
Mgr. Jiří Smetana

Oddělení novějších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Tylova 22
Mgr. Luděk Krčmař
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 Slámová
Tamara Hajková
Michaela Oliberiusová (část. úvazek)
Michal Chmelenský
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Oddělení botaniky
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci:




Plzeň, Tylova 22
Mgr. Ondřej Peksa
Mgr. Jaroslava Nesvadbová (část.úv.)
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 Říšová
Bc. Šárka Vančurová

Oddělení paleontologické
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




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

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Kopeckého sady 2
PhDr. Ila Šedo
Lenka Šimicová
Veronika Peclová
Jitka Martincová

Oddělení konzervace
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




Plzeň, Tylova 22
Bc. Eva Podzemná
Jiři Špinka, m.u.ř.
Gabriela Šmolíková
Martin Nauš, DiS
Václav Vondrovský

Oddělení výstavnictví
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: 
Vedoucí: 

Plzeň, Bolevecka naves 17
Vlastimil Kudra

Pracovníci: 






Miroslav Hyťha
Jiří Rod
Vladimír Duchek
Antonín Povondra
Stanislav Smolík
František Mencák

Uklízečky
Muzeum loutek: 
odd. narodopisne: 
Kopeckeho 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
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. uv. )
Lesová Marie (část. uv. )
Zemanová Marta (část. uv.
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Příloha č. 1 - Poskytování
informací č. 106/1999 Sb.
Zákon 106/1999 Sb. ukládá ve svém § 18 bod 1)
každému povinnému subjektu zveřejnit výroční zprávu
za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací. Uvedený zákon dále ukládá
každému povinnému subjektu zveřejnit v souladu s obsahem § 5 bod 1)  další informace, informující veřejnost
o rozhodujících údajích týkajících se povinného subjektu, obsahující zejména popis organizační struktury,
místo a způsob získávání příslušných informací.
Západočeské muzeum všem těmto povinnostem
uloženým citovaným zákonem dostálo, když vydalo
interní směrnici označené číslem 18, která je pro všechny zájemce přístupná v klasické tištěné formě v sekretariátu ředitele Západočeského muzea v Plzni  a v recepci
v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. V digitílní
podobě je interní směrnice přístupná na vnitřní elektronické síti Západočeského muzea v Plzni.
Výroční zpráva, která hodnotí oblast poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb. v průběhu roku
2012 je zcela jednoznačná, neboť informace byly poskytovány takto:
» počet podaných žádostí o informace   § 4 odst. 1)
zákona: 0
» počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí § 15
zákona: 0
» počet podaných odvolání proti rozhodnuti § 16
zákona: 0
» žádná žádost nebyla řešena soudem § 16 odst. 4
zákona: 0
» výčet poskytnutých výhradních licencí § 14 a) zákona: 0
» počet podaných stížností § 16a) zákona:  0
» Další informace vztahující se k uplatňování zákona
106/1999 Sb.:	 0
Vzhledem ke svému obsahu bude tato výroční zpráva zařazena do celkové Výroční zprávy Západočeského
muzea v Plzni, v níž jsou hodnoceny výsledky všech
činností realizovaných v průběhu roku 2012 včetně hodnocení rozhodných ekonomických ukazatelů.
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Příloha č. 2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem
SVĚT POHÁDEK: LOUTKY Z DIVADLA DAS (10. 2. - 9. 4. 2012)
Loutkové divadlo má v Plzni hluboce zakořeněnou tradici. Západočeské
muzeum otevřelo v roce 2009 novou expozici Muzea loutek, která předkládá
průřez plzeňským loutkářstvím od druhé poloviny 19. století až do současnosti.
V rámci expozice ani nebylo možné představit všechny plzeňské soubory. K větší
vyváženosti může částečně přispět tato výstava, představující fundus loutkového divadla závodního klubu Dopravy a spojů (DAS). Divadlo sídlilo od 50. let
20. století v závodním domě v Jablonského ulici 39 v Plzni na Slovanech. Před
druhou světovou válkou hrál ve stejném působišti loutkářský odbor Dělnické
tělocvičné jednoty Plzeň II. Po válce se sice obměnili členové, avšak vybavení
divadla DTJ Plzeň II zde částečně zůstalo k dispozici nově začínajícímu souboru
DAS. Dění v obou souborech bylo ovlivňováno mnoha různými okolnostmi, ať
už se jednalo o vzájemnou inspiraci mezi plzeňskými loutkáři, nebo požadavky
zřizovatele souboru či kulturních institucí. Divadelní fundus pokrývá rozpětí od
20. do konce 80. let 20. století a ilustruje vývoj typických loutek v daném období. Přesto se mezi nimi najdou i unikáty.

MISTŘI PLAKÁTU: Plakáty období Belle Époque ze sbírky
Západočeského muzea v Plzni (27. 1. - 29. 4. 2012)
Kurátoři uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni
připravili výstavu věnovanou počátku plakátové tvorby a jejímu vrcholu na
přelomu 19. a 20. století. Rozsáhlá sbírka muzea obsahuje taková slavná jména tvůrců evropského plakátu, jako jsou Jules Chéret, Theophile-Alexandre
Steinlen, Adolfo Hohenstein, Alfons Mucha nebo Vojtěch Hynais, Luděk Marold,
František Kupka, Jan Preisler, Arnošt Hofbauer, Karel Šimůnek, Viktor Oliva,
Emil Orlik a Augustin Němejc. Kromě těchto slavných jmen je ve sbírce řada
zajímavých a kvalitních prací neznámých autorů, které si ovšem zaslouží stejnou pozornost. Vedle rozměrných divadelních a kabaretních plakátů budou
vystaveny i běžné soudobé reklamní plakáty na výstavy, knihy, periodika,
nápoje a další výrobky.

SVĚT POHÁDEK: LOUTKY Z DIVADLA DAS (10. 2. - 9. 4. 2012)
Přední český fotograf dokumentuje práci a úspěchy egyptologů provádějících
výzkum na řadě archeologických lokalit. Výstava je rozdělena na tři tématické
okruhy – Egypt, Abúsír a Západní poušť. V první části se návštěvníci seznámí se
současným životem v zemi na Nilu od Káhiry po Asuán. V části věnované Abúsíru
je dokumentována práce českých egyptologů na tomto významném pohřebišti,
kde kontinuálně pracují již od 60. let 20. století. Česká vědecká expedice v posledních letech navštívila i Západní poušť, aby zde prováděla archeologický
výzkum v oáze el-Hajez. Návštěvník výstavy se prostřednictvím fotografií však
dostane i do obtížně přístupných lokalit pohoří Gilf Kebíru proslavených filmem
Anglický pacient. Fotografie jsou doplněny ukázkami staroegyptských předmětů ze sbírky uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni.
V této skupince artefaktů je možné spatřit fragmenty keramiky, reliéfů, ale i různé amulety, drobné sošky (především tzv. vešebty) a ozdoby s přívěsky.

Výroční zpráva 2012 | 95

STO LET ČESKÉHO SKAUTINGU (13. 4. – 27. 5. 2012)

Výstava umožní veřejnosti zhlédnout exponáty a dokumenty z období vzniku
skautingu za Rakousko-Uherska, připomene období rozkvětu českého Junáka
za první republiky, jeho trojí zákaz a trojí obnovu. Svým návštěvníkům rovněž
nabídne pohled na více jak 20 let nepřerušenou činnost současného skautingu
v České republice až do r. 2012.

ČLOVĚK A STROJ (25. 2. - 17. 6. 2012)

Od 19. století je člověk stále více obklopen nejrůznějšími stroji. K jakým účelům stroje tehdy člověku sloužily, jak se vyvíjely a zdokonalovaly, jak pracovaly
a jak se s nimi zacházelo, čím byly některé z nich zvláštní a výjimečné – to vše
i další pohledy na stroje běžné i neobyčejné se pokusí ukázat a přiblížit výstava pořádaná Západočeským muzeem v Plzni k tématu 32. ročníku plzeňského
sympozia k problematice 19. století v českých zemích.

Tvorba pedagogů SSUPŠ Zámeček - Vor Medúzy (27. 6. – 26. 8. 2012)

Souborný projekt zahrnuje prezentaci děl významných, bývalých i současných, uměleckých pedagogů školy. Kolekce je instalována v prostorách Muzea
církevního umění plzeňské diecéze a ve Výstavním sále Západočeského muzea
v Plzni. Představeny jsou malby, grafiky, fotografie i sochařské práce. Název
výstavy odkazuje ke skandálnímu obrazu Théodora Géricaulta z r. 1820, který
inspiroval při svém zveřejnění k diskuzím a úvahám o etických aspektech v životních situacích i při výkonu světské moci. Vztáhneme-li toto obrazné podobenství na současnou civilizaci, naskýtá se otázka, jaké hodnoty jsou nosné pro
záchranu voru nesoucího trosečníky.
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FÓRUM MLADÉ UMĚNÍ PLZEŇSKÝ KRAJ - HORNÍ FALC (20. 7. – 2. 9. 2012)

Cílem přeshraničního projektu je poskytnout mladým umělcům veřejné
prezentační fórum v partnerských městech Plzeň a Řezno, vzájemně se poznat
a upozornit publikum, zajímající se o umění, na novou uměleckou scénu na
obou stranách hranice. Možné žánry jsou malba, grafika, fotografie, skulptury, video či instalace bez tematického omezení. O účasti na výstavě rozhodla
v březnu 2012 odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů, ředitelů
galerií a umělců z Plzeňského kraje a Horní Falce. Iniciátorem akce je v roce
2012 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, kooperačním partnerem
Západočeské muzeum v Plzni a městská galerie Leerer Beutel v Řezně.

BLANOKŘÍDLÍ A DVOUKŘÍDLÍ - Hmyz na okraji zájmu (8. 6. - 30. 9. 2012)

Výstava makrofotografií entomologa Jana Erharta z Českých Budějovic. Své
snímky již v Západočeském muzeu prezentoval v roce 2001 na výstavě „Bezobratlí
před objektivem a pod lupou“. Tehdy ještě fotil na diapozitivy. S nástupem digitální fotografie si pořídil nové vybavení a v současné době používá následující
techniku: Fotoaparát Pentax K 20, Objektiv Sigma 105 EX a Kruhový blesk AF
160 FC. Kromě výstav své snímky hmyzu a pavouků publikuje také v časopisech
(např. Vesmír) a knihách (Blanokřídlí ČR). Výstava je doplněna další částí sbírky
z pozůstalosti plzeňského entomologa Zdeňka Doležala – tentokrát se jedná
o hmyz se vztahem k vystaveným fotografiím. Doležalova sbírka pestřenek je
odborníky považována za světový unikát. Kromě vypreparovaného hmyzu jsou
zde k vidění vosí a sršní hnízda, historické úly a pomůcky pro včelaře.

Bienále kresby (4. 10. – 18. 11. 2012)

Bienále je největší soutěžní přehlídka jednobarevných kreseb v Evropě a je
otevřena autorům z celého světa bez rozdílu věku či národnosti. O výběru kreseb pro výstavu a o udělení Grand Prix rozhoduje mezinárodní porota složená
z odborníků v oblasti současné kresby.
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Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla
(28. 9. – 2. 12. 2012)

Výstavu, vycházející z nových poznatků získaných několikaletým uměleckohistorickým výzkumem, připravilo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Harrachovské sklo je představeno
početným výběrem reprezentativních ukázek ze všech etap jeho výtvarného
vývoje – od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru
a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se proudu dekorativismu a funkcionalistickým tendencím meziválečného období až po nové
designérské přístupy po roce 1950 a sklo současné.

SLAVNÉ VILY PLZNĚ (30. 11. 2012 - 6. 1. 2013)

Výstava Slavné vily města Plzně přináší 28 příkladů vilových staveb a staveb rodinných domků, líčí jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav
v rozpětí dlouhého období od sedmdesátých let XIX. století až po současnost.
Každé ze staveb je věnován samostatný panel s textem, současnými a archivními fotografiemi a plány. Vybrané stavby jsou příkladem architektonického myšlení, ukázkou životního stylu a charakterizují své tvůrce, majitele a obyvatele.
Výstava plzeňských vil je doplněna výběrem dalších staveb z výstavy Slavné vily
Čech, Moravy a Slezska. Návštěvníci tak mohou porovnat plzeňskou architekturu s architekturou rodinných domů v celé České republice.

ZKŘEMENĚLÉ ROSTLINY PRVOHOR (19. 12. 2012 - 10. 2. 2013)

Výstava prezentuje zkřemenělá prvohorní dřeva (araukarity) zejména z tradičních nalezišť na Plzeňsku jako samorosty velkých kmenů a z nich vytvořené esteticky působící zrcadlově lesklé nábrusy. Velká pozornost je věnována
fotografické dokumentaci anatomické stavby těchto dřev a jejich druhovému
rozlišení. Podobným způsobem jsou představeny zkřemenělé rostliny i z jiných
nalezišť v ČR. Zajímavá je také expozice zkřemenělých dřev z lokalit z Afriky,
Ameriky, Ukrajiny a Německa.
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NA NÁKUP DO STARÉ PLZNĚ (9. 11. 2012 - 7. 4. 2013)

Západočeské muzeum v Plzni připravilo výstavu o nakupování v 19. století.
Největší význam měly pro město Plzeň výroční trhy, kam se sjížděli prodejci ze
všech koutů Čech i sousedního Bavorska. Pro běžné nákupy sloužily týdenní
trhy a samozřejmě obchody. Nabídka zboží byla tehdy mnohem prostší než
dnes, a proto bylo i méně specializovaných obchodů. Své krámky měli někteří
řemeslníci, zatímco potraviny a další suroviny prodávali hokynáři a obchodníci
koloniálním zbožím. Výstava představí vybavení a výzdobu obchodů, kterou
tvořily například vyřezávané mořské panny či ryby, visící nad pultem v koloniálech. Návštěvníci mohou obdivovat také ozdobné krabice na čaj, které byly
restaurovány v roce 2011.
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Příloha č. 3 - Muzejní noc
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Sraz prvních účastníků

VIII. ročník Plzeňské muzejní noci
byl zahájen výstřelem z repliky muškety z období třicetileté války.

Zoologové prezentovali bezobratlé živočichy.

Ukázky konzervování kovu, dřeva
a smíšeného materiálu.

Pracovníci oddělení botaniky předvedli,
jak postupovat při tvorbě herbáře.

Jedinečná příležitost prohlédnout si jinak
nepřístupné prostory muzejní knihovny
s možností nahlédnout i do vzácných tisků.
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Odvážní jedinci měli díky binokulární
lupě jedinečnou příležitost zblízka „probádat“ např.  kusadla pavouků.

Návštěvníci měli možnost pozorovat
zooplankton Boleveckého rybníka pod
profesionálním mikroskopem.

Jan Venas ml. - VENTUS - se zabývá interpretací evropské gotické a renesanční hudby.

Oblíbená zastávka všech mladších návštěvníků
– hledání prehistorických žraločích zubů v písku.

Během Muzejní noci bylo možné si poskládat nefalšované „prvohorní“ puzzle.

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