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Úvod
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Plzeňského kraje
předkládá tuto veřejně přístupnou
výroční zprávu o své činnosti za rok 2013 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 zveřejněna
ve sbírce listin obchodního rejstříku v souladu s §21a
zákona č. 563/1992, ve znění pozdějších předpisů.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o. naplnilo ve vykazovaném období hlavní úkoly podle ročního i střednědobého plánu činnosti a také v souladu s Koncepcí rozvoje
muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 – 2017 schválené
Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4926/11 ze dne
08.12.2011. V řadě úkolů byl plán překročen, především ve výzkumné a terénní práci. Na základě výsledků
vědecké a výzkumné činnosti bylo i v roce 2013 muzeum vedeno jako výzkumná organizace Radou pro vědu
a výzkum vlády ČR.
Sbírky ve správě Západočeského muzea v Plzni byly
rozšiřovány především vlastní výzkumnou sbírkotvornou činností a to především v oblasti přírodních věd
a archeologie. Nákup sbírkových předmětů byl limitován
finančními prostředky organizace. Záchranné archeologické výzkumy na stavebních akcích v Plzeňském kraji
přispěly nejen k rozšiřování sbírek, ale i k dokumentaci zanikajícího kulturního dědictví. Tyto výzkumy
jsou muzeem, jako pověřenou organizací prováděny
na základě licence MK ČR v oblasti celého Plzeňského
kraje. I přes částečné omezení velkých investičních akcí
byly provedeny stovky záchranných výzkumů a dozorů
při stavbách komerční i nekomerční sféry. Výzkumy
nekomerční sféry jsou dle zákona prováděny na náklady organizace, což je další zátěž na rozpočet organizace, kterou nelze s předstihem plánovat. Státní dotace
na záchranné výzkumy vyvolané stavební činností nekomerční sféry jsou částečně dotovány státem prostřednictvím územního pracoviště Národního památkového
ústavu, ale každoročně se velkost této dotace snižuje
a tak nepokrývá všechny stavby. Výzkumy komerčních
staveb jsou pak hrazeny investory ve výši vzniklých
nákladů, tj. jedná se o akce neziskové. Řada přírodovědných výzkumů proběhla na základě grantů přidělených
Grantovou agenturou ČR. Paleontologické oddělení
je řešitelem mezinárodního projektu „Pennsylvanian
terrestrial habitats and biotas of Southeastern
Euroamerica“ grantu GAČR „ Floristické změny jako
důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové v pánvích Českého masivu“. Botanické
oddělení pak grantu GAČR „Představují lišejníková společenstva ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných fotobiotopech?“. Získání vědeckých grantů GAČR
je však rok od roku obtížnější a jejich přidělení lze hodnotit jako významné ocenění kvality projektů a vědecké
úrovně pracovníků muzea. Mimořádně významné jsou
výsledky botanického a paleontologického oddělení,

které naplňují světový vědecký standard a jsou tak
i vědeckou veřejností hodnoceny. Na základě výsledků
vědecké práce a publikačních výstupů byly Radou pro
vědu a inovace vlády ČR do odborných recenzovaných
časopisů zařazeny i tři periodické tituly Západočeského
muzea v Plzni, dva přírodovědné a jeden archeologický.
Tři časopisy jedné organizace je v našich podmínkách
mimořádný úspěch, i vzhledem k tomu, že muzeem je
současně i jejich vydavatelem a vlastními pracovníky
zajišťuje veškeré redaktorské práce včetně grafického
zpracování bez nároků na další finanční zatížení muzea.
S tím souvisí i aktivní a kvalitní účast odborných pracovníků muzea na celostátních i zahraničních konferencích
a sympoziích, kde prezentují výsledky své práce.
Mimořádným počinem roku 2013 bylo dokončení
a otevření historických expozic muzea v hlavní budově. Po 70ti letech tak byly v Západočeském muzeu
znovu realizovány expozice v nichž se návštěvník kraje
a města může seznámit s mimořádně bohatou historií regionu. Jejich realizace byla finančně podpořena
Plzeňským krajem a spolufinancována Evropskou
unií z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Expozice byly současně příspěvkem Západočeského
muzea k Evropskému městu kultury – Plzeň 2015. V této
souvislosti je nutno vyzdvihnout i ocenění, které bylo
aktivitám muzea uděleno v květnu 2013 za aktivity
předcházejícího roku. V celonárodní soutěži muzejních
aktivit MK ČR „ Gloria musaealis“ bylo Západočeské
muzeum v Plzni oceněno druhou cenou v kategorii
„Muzejní počin roku“ za vybudování Muzea církevního
umění plzeňské diecéze ve františkánském klášteře
v Plzni a společně s Uměleckoprůmyslovým muzeem
v Praze 1. místem v kategorii „Muzejní publikace roku“
za knihu „ Z Nového světa do celého světa“, kolektivu
autorů pod vedením J. Mergla. Kniha je zpracování historie a produkce harachovské sklárny, jejíž výrobky jsou
rozsáhle zastoupeny ve sbírkách Západočeského muzea
v Plzni. Publikace byla vydána i v anglické mutaci a je
příznivě hodnocena v celém světě.
Nově získané sbírky jsou evidenčně zpracovávány
v souladu s platnou muzejní legislativou. V uplynulém
roce byl dokončen desetiletý cyklus inventarizace sbírek a byly zahájeny práce na kontrolní revizi některých
evidenčních nesrovnalostí. Sbírky a změny v jejich stavu jsou průběžně doplňovány do Centrální evidence
sbírek Ministerstva kultury ČR kde jsou zařazeny pod č.
ZČM/001-07-30/018001. Stále problematickým přetrvává kvalitní uložení sbírek, které bylo v minulém století
podceňováno a zanedbáváno. Situace nezlepšila ani
restituce objektů muzea po roce 1990 a deponování sbírek v náhradních prostorách. Budování nového depozitáře ve Zbiroze není z finančních důvodů dokončeno,
a tak jsou muzejní sbírky z převážné většiny opět uloženy v pronajatých prostorách, které nesplňuji parametry
pro jejich uložení z pohledu současných požadavků
na jejich řádnou správu a ochranu.
Metodická pomoc muzeím v regionu je poskytována bezodkladně při žádosti o pomoc. Mimo muzea
zřizovaná krajem (Muzeum Šumavy, Muzeum a galérie
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severního Plzeňska, Muzeum jižního Plzeňska, Muzeum
Chodska, Muzeum Dr. Hostaše) byla výraznější metodická pomoc poskytnuta pro Městský úřad v Radnicích
– městské muzeum, dále pro Muzeum v Nýrsku a mnohá další regionální obce, kronikáře a muzea. Metodická
pomoc měla i konkrétní charakter formou specializované konzervace především archeologických nálezů
a metodickými postupy při konzervaci a uložení sbírek.
Metodická a konzultační pomoc je poskytována i subjektům nad rámec regionu.
Západočeské muzeum v Plzni úzce spolupracuje se
Západočeskou univerzitou v Plzni na základě smlouvy
o spolupráci. Významná je spolupráce v oblasti archeologie, kde je již po dva roky muzeum spoluřešitelem projektu „Partnerství ve výzkumu a presentaci archeologického kulturního dědictví“ v rámci podpory Operačního
programu vzdělávání pro konkurence schopnost“ MŠT
ČR. Sedm muzejních pracovníků z řad archeologických,
uměnovědných a přírodovědných specializací působí
jako externí učitelé na Západočeské univerzitě (fakulta
Filozofická, Pedagogická, Ústav umění a designu), působí ve zkušebních komisí státních závěrečných bakalářských i magisterských zkoušek, vedou diplomové práce,
nebo jsou jejich oponenty. V roce 2013 byla v muzeu
zřízena i pozice muzejního pedagoga, který se věnuje
systematicky přípravou a realizací programů pro děti,
žáky základních a studenty středních škol, především
při práci ve výstavách a expozicích. Prostřednictví odborů školství města a kraje jsou realizovány i programy
pro učitele a vzájemná spolupráce přispívá k zařazení
muzejních výstav a expozic do učebních osnov jednotlivých stupňů škol. Pro školní návštěvy muzea jsou
připravovány komentované prohlídky výstav a expozic,
metodické a pracovní listy.
V rámci mezinárodní spolupráce spolupracuje
paleontologické oddělení na výzkumu fosilní flóry permského období s Přírodovědným muzeem v Chemnitz
a na přípravě environmentálního centra pro širší veřejnost v Chemnitz. Oddělení pravěku úzce spolupracuje
s archeologickým skanzenem v Bernau, kde pracovník
muzea působí i ve správní radě tohoto archeologického skanzenu. Muzeum zajišťuje přeshraniční kulturní
spolupráci s Bavorském – Horní Falcí prostřednictvím
zástupce Plzeňského kraje v Centru Bavaria Bohemia
v Schönsee. Muzeum je členem Českého výboru ICOM při
Unesco a Sdružení evropských muzeí NEMO, jehož celoevropské zasedání je připravováno v roce 2015 v Plzni,
jako příspěvek muzea k EHMK Plzeň 2015. Další odborná spolupráce je realizována i mezi oddělením starších
dějin a polskou Akademii stuk pieknych im. Eugeniusza
Geppert ve Wroclavi v oblasti studia středověkého skla.
Západočeské muzeum v Plzni bylo organizátorem
mezinárodní konference: 22nd International Workshop
on Plant Taphonomy ve dnech 21.– 24.3. 2013, jíž se
zúčastnilo 30 vědeckých pracovníků z Čech, Německa,
Itálie a Řecka. Na konferenci referovali i pracovníci
muzea. V muzeu se uskutečnilo zasedání Odborné
skupiny pro dějiny skla ČAS při AVČR 27.-28.11.2013
věnované problematice deskripce historických skel


z archeologických výzkumů. V muzeu byla ve spolupráci
s Národním muzeem realizována mezinárodní dokumentační a přednášková akce „ Europeana 1989 – Flash
paměť muzea“ věnovanou středoevropským změnám
v roce 2989.
V průběhu roku muzeum realizovalo pro veřejnost
přednáškový cyklu „Příběhy předmětů aneb co skrývají sbírky Západočeského muzea“, dále veřejností
oblíbený přednáškový cyklus „ Výpravy za poznáním“.
Muzeum realizovalo 23 výstav, jejichž realizaci zajistilo
vlastní výstavní skupinou a vlastními autory, bez dalších
finančních nákladů autorům, či výtvarníkům. Celkem
expozice a výstavy a kulturní programy navštívilo přes
93,5 tisíce návštěvníků, z toho expozice a výstavy 82 866
návštěvníků. Muzeum je v rámci zákonných standardů
dostupnosti povinno nejméně dvakrát ročně otevřít své
prostory veřejnosti bezplatně. Volný vstup do muzea se
uskutečnil během „Muzejní noci“ 25.5.2013 a muzejní
prostory navštívilo přes 3000 návštěvníků, a na „Den
krajů“ o státním svátku 28.10.2013 se do muzejních prostor přišlo podívat 7 140 návštěvníků. Muzeum zveřejnilo i nové webové stránky, které navštívilo přes 41 tisíc
zájemců. Lze tedy s potěšením konstatovat, že návštěvnost muzea se oproti loňskému roku výrazně zvýšila.
Přispělo tomu jednak to, že nízké vstupné umožňuje
návštěvu široké veřejnosti a samozřejmě i atraktivnost
některých výstav a nově otevřených expozic.
Podrobný výčet všech aktivit a prezentace muzea je
obsažen v předkládané výroční zprávě za rok 2013, kde
zájemce najde podrobné informace. Po jejich prostudování zjistíte, že aktivity muzea v oblasti prezentace
kulturního dědictví veřejnosti i vědecká a sbírkotvorná
činnost jsou na vysoké úrovni. V posledních letech však
nastává problém, který může aktivity muzea významně
limitovat – rozpočet muzea. Muzeum v posledních dvou
letech otevřelo jednu pobočku a dvě expozice jejichž
provoz je náročný energeticky i personálně. Muzeum
je dislokováno v 9ti budovách a jejich provoz a údržba
není zanedbatelná. Příspěvek na činnost však tuto skutečnost nezohledňuje. Příspěvek na provoz muzea byl
na rok 2013 oproti roku 2012 snížen o 2 mil. 175 tisíc.
Další snížení příspěvku by vedlo k razantnímu omezení
činnosti muzea.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům
muzea za obětavou práci, dále všem těm, kteří vytvořili
pro práci muzea příznivé podmínky a široké veřejnosti
za podporu naší práce a za to, že návštěvou muzea
a jeho programů ocenila naši práci.
PhDr. František Frýda
Ředitel muzea

Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie
Z plošných odkryvů byly získány rozsáhlé soubory
artefaktů ze záchranného výzkum při stavbě Městského
okruhu Domažlická - Křimická v Křimicích pod rozvodnou. Odkryto bylo 772 zahloubených objektů z období
neolitu, střední doby bronzové a doby halštatské.
Výrazným přírůstkem sbírkového fondu je materiál
získaný během výzkumu před stavbou prodejny firmy
Tesco ve Stodu. Během sezóny 2013 bylo prozkoumáno
150 zahloubených objektů, kromě výjimek všechny patřily kultuře s lineární a vypíchanou keramikou.
V rámci společného projektu OPVK „Partnerství pro
archeologii“ provedla katedra archeologie ZČU v rámci
odborných praxí studentů druhou etapu výzkumu opevnění na polykulturním hradišti „Pod Homolkou“ v PlzniHradišti. Materiál byl předán do ZČM, kde je průběžně
zpracováván.
V rámci sbírkotvorné činnosti byly také prováděny
cílené sběry na neolitických lokalitách (Plzeň-Litice,
Plzeň-Křimice, Plzeň-Černice) a také prospekce na vytypovaných polohách a lokalitách, jejichž cílem bylo rozšířit a doplnit obraz pravěkého osídlení regionu.
Převzaty, zpracovány a zapsány byly soubory nálezů ze sběrů od spolupracovníků muzea (M. Řezáče, R.
Trnky, J. Eignera a dalších). Část těchto povrchových
sběrů byla prováděna na požádání muzea a část z vlastních aktivit autorů.
Převzaty byly kolekce nálezů z oddělení ZAV z Trpíst,
Luženiček Dřevce, Vochova.
Souhrnný přehled přírůstků, výzkumů s pozitivními
nálezy a převzatého materiálu. Všechny jsou zapsány
do přírůstkové knihy a byla na ně vypracována hlášení
o nálezech a doklady o nabytí sbírek:
»» RP 1/2013 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole
Ke Kumberku, ojedinělý nález.
»» RP 2/2013 – Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
Ke Kumberku, ojedinělý nález.
»» RP 3/2013 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole
K Vlkýši, ojedinělý nález.
»» RP 4/2013 – Oplot (okr. Plzeň-jih), poloha Půlhlavice,
ojedinělý nález.
»» RP 5/2013 – Úherce (okres Plzeň-sever), poloha
V Úžlabí, ojedinělý nález.
»» RP 6/2013 – Líně (okr. Plzeň-sever), poloha Pod
Novým rybníkem, ojedinělý nález.
»» RP 7/2013 – Sedlec (okr. Beroun), poloha V Průhoně,
ojedinělý nález.
»» RP 8/2013 – Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha
Za Tratí, předáno OZAV.
»» RP 9/2013 – Dřevec (okr. Plzeň-sever), mezi polohami V Úžlabí a Pod Vsí, předáno OZAV.
»» RP 10/2013 – Svrčovec (okr. Klatovy), poloha JV
od obce, sběr vlastní.
»» RP 11/2013 – Smolov/Spáňov (okr. Domažlice), polo-
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ha Na Kopci, sběr vlastní.
»» RP 12/2013 – Klášter u Nepomuka (okr. Plzeň- jih),
poloha Zelená Hora, sběr, předáno ZIP o.p.s.
»» RP 13/2013 – Přehýšov (okr. Plzeň- sever), poloha
Na Pískách, sběr.
»» RP 14/2013 – Plzeň – Litice (okr. Plzeň-město), poloha H, sběr vlastní.
»» RP 15/2013 – Město Touškov (okr. Plzeň- sever), poloha na východním okraji obce, sběr vlastní.
»» RP 16/2013 – Štěnovice (okr. Plzeň-jih), poloha
na ppč. 831/58, ojedinělý nález štípané industrie,
předáno OZAV
»» RP 17/2013 – Vstiš (okr. Plzeň-jih), poloha na ppč.
824/1 a 824/8, předáno ZIP o.p.s.
»» RP 18/2013 – Plzeň-Bukovec (okr. Plzeň-město), les
severně od Zábělé, depot bronzových a železných
předmětů.
»» RP 19/2013 – Chotěšov (okr. Plzeň-jih), poloha
Dobřanská pole, soubor bronzových nálezů.
»» RP 20/2013 – Ves Touškov (okr. Plzeň- jih), poloha
U Háje, sběr.
»» RP 21/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha severně
od hřbitova, sběr.
»» RP 22/2013 – Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), poloha
východně od silnice do Hradce, sběr.
»» RP 23/2013 – Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), poloha
jižně od hřbitova, sběr.
»» RP 24/2013 – Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), poloha
na JV okraji obce, sběr.
»» RP 25/2013 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), poloha
Na zlatém, sběr.
»» RP 26/2013 – Střelice (okr. Plzeň – jih), poloha SV
od obce, sběr.
»» RP 27/2013 – Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha SZ
od Červeného mlýna, sběr.
»» RP 28/2013 – Lisov (okr. Plzeň – jih), poloha
U Kapličky, sběr.
»» RP 29/2013 – Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha U Pískovny,
sběr.
»» RP 30/2013 – Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha Mezi
Sloupy, sběr.
»» RP 31/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
Tučný hon, sběr.
»» RP 32/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
jižně od obce, sběr.
»» RP 33/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
Pod Vsí, sběr.
»» RP 34/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
Pod Lesem, sběr.
»» RP 35/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
mezi silnicí do Ostrova a Lochousickým rybníkem,
sběr.
»» RP 36/2013 – Lochousice (okr. Plzeň-sever), poloha
jižně od obce a severně od vodoteče, sběr.
»» RP 37/2013 – Losina u Chotěšova (okr. Plzeň-jih),
poloha na východním okraji obce, sběr.
»» RP 38/2013 – Ptenín (okr. Plzeň-jih), poloha
Na Kopaninách, sběr.
»» RP 39/2013 – Ptenín (okr. Plzeň-jih), poloha Hráz,
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sběr.
»» RP 40/2013 – Ptenín (okr. Plzeň-jih), poloha
Na Trávníku, sběr.
»» RP 41/2013 – Ptenín (okr. Plzeň-jih), poloha Ptenínský
mlýn, sběr.
»» RP 42/2013 – Křenice (okr. Klatovy), poloha východně od silnice do Újezda, sběr.
»» RP 43/2013 - Stod (okr. Plzeň-jih), poloha na východním okraji obce, sběr.
»» RP 44/2013 – Lišina (okr. Plzeň-jih), poloha západně
od silnice do Čelákov, sběr.
»» RP 45/2013 – Lišina (okr. Plzeň-jih), poloha na hřbetu
severně od obce, sběr.
»» RP 46/2013 – Lišina (okr. Plzeň-jih), poloha východně
od silnice do Lelova, sběr.
»» RP 47/2013 – Zemětice (okr. Plzeň-jih), poloha
západně od obce, sběr.
»» RP 48/2013 – Zemětice (okr. Plzeň-jih), poloha SZ
od obce, sběr.
»» RP 49/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha
V Chobotu, sběr.
»» RP 50/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha
K Horušanům, sběr.
»» RP 51/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha
U Pohodnice, sběr.
»» RP 52/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha
Za Muchovou, sběr.
»» RP 53/2013 – Kaliště (okr. Klatovy), poloha Teplá
skála, sběr.
»» RP 54/2013 – Stod (okr. Plzeň-jih), stavba obchodního domu Tesco, výzkum vlastní.
»» RP 55/2013 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), poloha
Na Kamínkách, depot bronzových předmětů.
»» RP 56/2013 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), poloha Pod Rozvodnou, výzkum vlastní.
»» RP 57/2013 – Nové Městečko (okr. Plzeň-sever),
výšinné sídliště na hradě Preitenstein, sběr vlastní.
»» RP 58/2013 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), poloha severně od NC Olympia, sběr vlastní.
»» RP 59/2013 – Luženice (okr. Domažlice), poloha
severně od obce (parcela č. 269), předáno OZAV.
»» RP 60/2013 – Kokořov (okr. Plzeň-jih), poloha u čp.
2, sběr.
»» RP 61/2013 – Kokořov (okr. Plzeň-jih), poloha u čp.
44, sběr.
»» RP 62/2013 – Chotíkov (okr. Plzeň-sever), poloha
západně od rybníka Strženka, sběr.
»» RP 63/2013 – Hora sv. Václava (okr. Domažlice), poloha severně od obce, ojedinělý nález.
»» RP 64/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha na SV
úpatí Merklínské hůrky, ojedinělý nález.
»» RP 65/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha na SZ
svahu Merklínské hůrky, nález bronzových předmětů.
»» RP 66/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha
na východním úpatí Merklínské hůrky, ojedinělý
nález.
»» RP 67/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha JZ
od hřiště, ojedinělý nález.
»» RP 68/2013 – Merklín (okr. Plzeň-jih), JZ od polohy
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Pohodnice, ojedinělý nález.
»» RP 69/2013 - Merklín (okr. Plzeň-jih), SZ okraj lesa
Chobot, nález bronzových předmětů.
»» RP 70/2013 – Trpísty (okr. Tachov), poloha na skalce
nad přítokem Úterského potoka, depot železných
předmětů, předáno OZAV.
»» RP 71/2013 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), poloha ZSV
Tuřany, předáno OZAV.
»» RP 72/2013 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), poloha ZSV
Tuřany, sběr.
»» RP 73/2013 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), poloha
západně od Kotlíku, sběr vlastní.
»» RP 74/2013 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), intravilán
obce (vodovod a plynovod), předáno OZAV.
»» RP 75/2013 – Chotěšov (okr. Plzeň-jih), poloha
Dobřanská pole, nález bronzů a mincí.
»» RP 76/2013 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), poloha
jižně od továrny, ojedinělý nález.
»» RP 77/2013 – Plzeň-Hradiště (okr. Plzeň-město),
výzkum ZČU na hradišti Pod Homolkou, předáno
ZČU.
»» RP 78/2013 – Luková u Manětína (okr. Plzeň-sever),
ojedinělý nález.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
v městských jádrech:
»» Stříbro (okres Tachov), náměstí T.G. Masaryka
a Muzejní náměstí, dokončení rozsáhlého záchranného výzkumu v souvislosti s revitalizací náměstí
»» Kaznějov (okres Plzeň-sever), rekonstrukce náměstí,
dokumentace základů novověkých domů.
»» Město Touškov (okres Plzeň-sever), zdokumentována část hřbitova jižně od kostela, dále středověké
a novověké vrstvy v profilech výkopů.
»» Nepomuk (okres Plzeň-jih), arciděkanství, rekonstrukce muzea sv. Jana Nepomuckého, při záchranném archeologickém výzkumu byly zdokumentovány středověké a novověké konstrukce a souvrství.
»» Rokycany (okres Rokycany), Smetanova ul., Srbova
ul., Masarykovo nám., nám. J. Urbana, v blízkosti
kostela Panny Marie Sněžné zachyceny středověké
vrstvy a část středověkého zdiva.
»» Rokycany (okres Rokycany), Jiráskova ul., stavba
polyfunkčního domu NO.2, dokumentovány pozůstatky novověkého domu v místech městské brány.
»» Rokycany (okres Rokycany), U střelnice, dokončení archeologického výzkumu v místech kruhové
křižovatky.
Záchranné výzkumy v areálech feudálních
sídel a sakrálních staveb:
»» Albrechtice (okres Klatovy), kostel Panny Marie
a sv. Petra a Pavla. Zjišťovací ZAV před plánovaným odvodněním stavby. Prozkoumán středověký

»»

»»
»»
»»

»»

a novověký hřbitov a základy románského a gotického kostela. Nepřímo, narušením nejstarších hrobů
stavbou kostela, byl prokázán starší předchůdce
stojící stavby.
Pořejov (okres Tachov), bývalý kostel sv. Bartoloměje.
Na základě upozornění Z. Procházky byla provedena
návštěva a orientační dokumentace zaniklého zbořeného kostela sv. Bartoloměje, jehož pozůstatky
byly neodborně odkryty z iniciativy Fakulty umění
a designu ZČU v Plzni.
Dýšina (okres Plzeň – sever), ppč. 2, Kostel Nejsvětější
Trojice a apoštolů Šimona a Judy, stavební úpravy
fasády a odvodnění, pohřebiště, novověk.
Kokašice (okres Tachov), zřícenina hradu Švamberka,
terénní úpravy v okolí kaple, ojedinělé zlomky novověké keramiky.
Pořejov (okres Tachov), bývalý kostel sv. Bartoloměje.
Na základě upozornění Z. Procházky byla provedena
návštěva a orientační dokumentace zaniklého zbořeného kostela sv. Bartoloměje, jehož pozůstatky
byly neodborně odkryty z iniciativy Fakulty umění
a designu ZČU v Plzni.
Strašín (okres Klatovy), záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci hřbitovní kaple.
Zdokumentovány byly pozůstatky dřevěných
konstrukcí starších barokních podlah a násyp pod
podlahami.

Ostatní lokality
»» Dobřany (okres Plzeň-jih), ppč. 799/1, Hřiště pro
„pétanque“, Ústavní ul., neolitické sídliště.
»» Holýšov (okres Domažlice), ppč. 678/116, stavba
nové trafostanice, prozkoumán zahloubený objekt
z mladší doby bronzové s velkým množstvím keramiky, mazanice a keramickým závažím k tkalcovskému
stavu.
»» Hromnice (okres Plzeň-sever), pole severně od obce,
ppč. 2549, 2601, 2602, 2590 a 2591, protipovodňové
opatření. Při záchranném archeologickém výzkumu
bylo prozkoumáno několik zahloubených objektů
z pozdní doby bronzové a jeden pravděpodobně
komorový hrob. Sběrem byla získána početná kvalitní kolekce artefaktů z období středního paleolitu.
»» Hromnice II (okres Plzeň-sever), sběry zjištěno nové
středopaleolitické sídliště.
»» Losiná (okres Plzeň-město), ppč. 929/1, při povrchovém sběru zachycen orbou narušený objekt, datovaný na základě keramických nálezů na sklonek 13.
století.
»» Nynice (okres Plzeň-sever), poloha U kapličky, při
povrchovém sběru nalezeny četné zlomky keramiky
z mladší a pozdní doby bronzové, doby halštatské
a raného středověku.
»» Ostrov u Stříbra (okres Tachov), ojedinělý nález
bronzového slunečního symbolu mohylové kultury.
»» Stříbro (okres Tachov), parcela 1779/169, stavba
rodinného domu, plošný výzkum, byly identifikovány opracované kamenné valouny středopaleolitické-

ho stáří.
»» Třemošná (okres Plzeň-sever), Tyršova ulice, stavba
RD čp. 333, při dokumentaci profilu byl v nadloží
nalezen zlomek středověké keramiky.
»» Útušice (okres Plzeň-jih), ppč. 271/1, při povrchovém
sběru nalezeny atypické keramické zlomky pravěkého stáří.
»» Útušice (okres Plzeň-jih), ppč. 373/34 a 373/35, při
povrchovém sběru nalezena neolitická keramika
a štípaná industrie.
»» Žebnice (okres Plzeň-sever), pole severně od autobusové zastávky na odbočce do obce, sběrem získány artefakty a výrobní odpad z období středního
paleolitu.

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 kanalizace na Malé
Straně, dobíhal rovněž starší výzkum „U Zvonu“ v Plzni.
Během roku nastaly i různé menší archeologické akce, tj.
menší ZAV, dozory, sběry aj. v terénu, zejm. v Plzni (celkem 50 výzkumů a dohledů) a v okolí (např. Horšovský
Týn, Starý Plzenec, Vejprnice, Mirošov, Letkov atd. – celkem 40 akcí) podle aktivity stavebníků. Došlo k předání
souboru ze ZSO Sloupek (RO) od KAR FF ZČU v Plzni
(celkem 34 krabic archeologických artefaktů)
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. Zde všude jsme se řídili schválenou
akviziční politikou (novelizace z 15. 9. 2010), tedy byly
to akvizice nákupy, sběry, převody a dary především
u fondů MP, F, DP, Z a ZU a to jak regionáliemi, tak obecnými artefakty pro dokumentaci vzájemných vztahů
a zejména ty se vztahem k naší historii. Okrajově 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.
Během roku bylo na oddělení zapsáno celkem 123
přírůstkových čísel, což je 1219 předmětů a 34 krabic archeologického materiálu. Konkrétně u referátu
Numismatiky to bylo 81 přír. čísel (926 předmětů),
u referátu Militária to bylo 32 čísel (45 jednotlivin),
u referátu Historie pak 9 přír. čísel (248 předmětů)
a konečně v referátu Historická archeologie pak 1 přír.
číslo (34 krabic archeologického materiálu; střepů, kostí, fragmentů aj. - nespočítáno). Vlastním sběrem, rsp.
terénním výzkumem bylo získáno (z celkového počtu)
34 přír. čísel (39 jednotlivin), převodem od různých organizací a subjektů 31 přír. čísel (862 předmětů + 34 krabic)
darem 11 přír. čísel (253 předmětů) a konečně nákupem
47 přír. čísel (a 65 jednotlivin). U nákupů je to cca 38, 2
% přírůstků (podle čísel) a pouze 5, 3 % přírůstků podle
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počtu předmětů. Za nákup sbírkových předmětů bylo
vydáno celkem 228 190 Kč, tyto prostředky byly více
než ze 5/6 směrovány do úseku Numismatika (cca 159
tisíc na mince, zbytek vyznamenání) a pouze cca 17 tisíc
do úseku Militária, což je odlišné od jiných let, kdy většina směřovala právě do úseku militárií.
Z nejvýznačnějších akvizic můžeme vyjmenovat:
»» Denár knížete Jaromíra (typ C 261) ražený v Plzni
kolem 1012 – př.č. AN 77/2013
»» ČSFR, medaile Za zásluhy 2.stupně – př. č. AN 62/2013
(RRR)
»» Itálie, opakovací puška Carcano – Mannlicher M 38
ráže 7.35mm – př. č. AZ 1/2013
»» ČR, pouštní uniforma AČR (PRT Lógar, Afghanistan
2012) – př.č. AZ 24, 27 /2013
»» Téměř kompletní soubor speciální mapy ČSR 1: 75
000 z 20tých let v původních deskách i s ceníkem
a kladem listů – př.č. AC 3/ 2013
»» Soubor artefaktů ze ZSO Sloupek (RO), 34 krabic
materiálu – př.č. AHA 1/ 2013
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sbírkotvorné akce:
Plzeň, Prešovská, horkovod (Orna)
Plzeň, Pražská – U Zvonu, rekonstrukce tramvajové
trati (Orna)
Plasy – Cesty klášterem – stezky k poznání, statické
sondy – II. etapa (Dudková)
Starý Plzenec, Blochův statek, BD (Dudková)
Starý Plzenec, Malá Strana, kanalizace (Orna)
Starý Plzenec, terénní úpravy pozemku p.č. 2136/1
(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,
v roce 2013 proběhlo zpracování sbírky do DEMUS
(Tománková).
Z významnějších předmětů pak byl získán např.:
soubory dokumentů plzeňského disentu v rámci projektu Europeana 1989, soubor pamětních talířů se socialistickou tématikou či několik kusů radiopřijímačů.

Oddělení uměleckoprůmyslové
V uplynulém roce byly akvizice zaměřeny na doplnění sbírkových fondů v souvislosti s připravovanou
uměleckoprůmyslovou expozicí. Fond porcelánu byl
obohacen o soupravy ze současné produkce od dvou
největších výrobců reprezentující výrobu v České
republice – Thun 1794, a.s. a Český porcelán Dubí, a.s.
Tyto porcelánové soupravy doplní sbírku o novodobou
produkci českých firem a budou instalovány ve stálé
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uměleckoprůmyslové expozici v hlavní budově muzea
v přehledu designu z let 1990 – 2014. Soubor litografií
ve fondu grafiky byl doplněn darem plzeňského plakátu
na výstavu Hugo Boettingera z roku 1948, jehož několik
prací již sbírka obsahuje. Z nedostatku finančních prostředků nebylo v tomto roce možné do sbírky zakoupit
žádné další předměty.

riál k výzkumným úkolům, materiál z pracovních i soukromých terénních cest).
Muzeu byl nabídnut herbář Josefa Škrábka – bylo
provedeno posouzení, výběr položek vhodných k zařazení do sbírky a připraven návrh na odkup (Poradní sbor
pro sbírkotvornou činnost se sešel 12. 6., nákup sbírky
schválil).

Oddělení národopisné

Oddělení zoologické

Sbírkotvorná činnost se zaměřuje na tzv. malou historii/ historii každodennosti obyvatel Plzeňska.
Akviziční činnost se týkala zejména na 19. a 20. století. V roce 2013 se pracovníci oddělení zabývali zejména
zpracováním starých nezapsaných sběrů. Největší část
přírůstků přibyla ve fondu fotografií. Jednalo se o kabinetní portrétní fotografie dokumentující životní styl
městské společnosti na konci 19. a v první třetině 20.
století. Zároveň je tak mapována produkce plzeňských
fotoateliérů. Námětem dalšího souboru fotografií je
historický vývoj města Plzně: jedná se o fotografie historických budov a významných míst, případně dokumentující pouliční život a aktivity obyvatel.
Dále bylo pokračováno ve vytváření fondů dokumentujících každodennost a bydlení v různých obdobích 20. století (nábytek, kuchyňské náčiní, oděv apod.)
Zajímavostí je například kožešnický šicí stroj, používaný
plzeňským kožešníkem v první třetině 20. století, který
muzeum získalo jako dar.

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 (3 lokality), PR U rybníčků
u Lestkova, Podunajská nížina – Slovensko.

Oddělení paleontologické
V roce 2013 byly sbírky obohaceny výhradně z vlastních sběrů. Bohužel nebyly realizovány žádné nákupy
sbírek dle plánu práce z důvodů nedostatku financí.
Přírůstky v roce 2013:
»» 1/13 - Sběry karbonských a permských rostlin a živočichů z lokalit v Novém Mexiku, USA (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
»» 2/13 - Sběry karbonských rostlina z odvalu dolu
Terezie u Vranovic (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 3/13 - Sběry fosílií z poloh mladšího paleozoika
na lokalitě Mont Sénegra, Francie (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
»» 4/13 - Sběry na lokalitě Rumpál, okolí Rokycan,
spodní paleozoikum (Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.)
»» 5/13 - Sběry karbonských rostlin z lokality Doubrava
(Ing. Jan Bureš, František Tichávek, RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D., Ing. Jana Mlnáříková, Marie
Spáčilová, Lucie Pšeničková)
»» 6/13 - Sběry karbonských a permských rostlin z lokalit v Itálii (RNDr. Josef Pšenička, PhD., Ing. Jana
Mlnáříková, Marie Spáčilová)

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2013 obohacen především
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový mate-

Knihovna Západočeského muzea
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 333 svazků. Z toho bylo 22 sv. získáno koupí, 143
sv. bylo získáno výměnou, 7 sv. získáno z tzv. školské
knihovny, 1 sv. převeden ze studijního fondu a zbytek,
tedy 30 sv., získáno darem. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2012 celkem 8.198 svazků.
Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze Kpwin-SQL, celkem je ke konci roku 7.011 záznamů
(př.č.).
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 190 svazků. Podle druhu akvizice bylo 94 svazků získáno koupí,
52 darem (největší část je z Knihovny města Plzně), 37
svazků převedeno z tzv. školské knihovny, 3 převedeny
ze studijního fondu a 3 nalezeny v oddělení národopisném. 1 svazek byl zhotoven pro expozici Pohledy
do minulosti Plzeň. kraje. Všechny získané svazky byly
zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 2012
celkem 2.501 sv. V r. 2011 bylo započato se zpracováním
fondu do db a za vykázané období (tj. r. 2013) bylo zpracováno celkem 357 jednotek. Celkem je v db zpracováno
1.208 záznamů (př.č.).
Za rok 2013 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 523 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je
10.699 svazků. Viz tabulku na konci zprávy.
Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení
umprum nebyl z důvodů zaneprázdnění pracovníků
oddělení realizován.

Odborná činnost
Ředitelství
»» Frýda – odborné zpracování náplně do infopointů
expozice historie „Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje“, část stavebních památek.
»» Frýda- odborná revize a zpracování části vystavených exponátů expozice historie.
»» Mergl – odborné zpracování a příprava exponátů
pro výstavy - Lepší než skutečnost – mystifikace
a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19. století,
Mikoláš Aleš v Plzni, Svatý Jan Nepomucký - 620
let od mučednické smrti českého patrona (viz 7.
Expozice a výstavy)
»» Mergl – odborná revize a nové zpracování sbírkových
předmětů z fondů uměleckoprům. odd. – sklo, kresba a grafika, varia, kovy ad., příprava doprovodných
komentářů a textů pro elektronického průvodce
expozicí – v souvislosti s přípravou stálé expozice
Umělecké řemeslo a užité umění
»» Mergl – příprava a zpracování podkladů pro kapitoly o uměleckém řemesle středověku, renesance
a baroku v připravované publikaci Dějiny Plzně

Oddělení prehistorie
Vypracované a odevzdané nálezové zprávy:
»» Zálesí (okr. Plzeň-jih). Záchranný archeologický
výzkum v místě porušené situace na SZ svahu hradu
Skála (A. Zelenka).
»» Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih. Antropologická analýza kosterních pozůstatků z náměstí Svobody (L.
Šmolíková).
»» Nezabylice, okr. Chomutov. Antropologická analýza
spálených kosterních pozůstatky z Nezabylic za rok
2011 a 2012 (L. Šmolíková).
»» Plzeň-Křimice, okr. Plzeň-město. Kosterní pozůstatky z objektu 310 z lokality Pod Rozvodnou (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) Kostelec u Stříbra (okr. Tachov), výstavba obytné
zóny Jih, pokládka el. vedení.
2) Předenice (okr. Plzeň-jih), lokalita Buková, pokládka VN, kNN a TS.
3) Třemošná (okr. Plzeň-sever), Zálužská ulice, pokládka kNN.
4) Skořice (okr. Rokycany), pokládka kNN (kat.č. 774).
5) Kozolupy (okr. Plzeň-sever), pokládka kNN.
6) Zruč-Senec (okr. Plzeň-sever), pokládka kabelu NN
(ppč. 254/1).
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7) Bučí a Kunějovice, osada Slatina (okr. Plzeň-sever),
pokládka NN.
8) Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), výstavba provozní
budovy s bytovými jednotkami f. HOPA.
9) Plzeň-Libušín (okr. Plzeň-město), Koterovská ulice,
sanace kontaminovaného území.
10) Klabava (okr. Rokycany), terénní úpravy, modernizace trati Plzeň-Rokycany.
11) Všeruby u Domažlic (okr. Domažlice), pokládka
kabelu NN.
12) Prapořiště (okr. Domažlice), pokládka kabelu NN.
13) Nevřeň (okr. Plzeň- sever), výstavba centra Caolinum
a požární zbrojnice
14) Koloveč (okr. Domažlice), sanace kontaminovaného
území
15) Plzeň-Slovany (okr. Plzeň-město), rekonstrukce
a modernizace úpravny vody
16) Krchleby (okr. Domažlice), průtah obcí, rekonstrukce silnice a stavba nové kanalizace.
17) Klenčí pod Čerchovem (okr. Domažlice), rekonstrukce silnice II/189
Ostatní
Probíhalo dokončení záchranného archeologického
výzkumu ve Stodu, okr. PJ, plošný výzkum před stavbou
prodejny Tesco. Byla dokončena terénní dokumentace a vzorkovány zbylé části objektů (M. Metlička, L.
Šmolíková, P. Peterková, J. Metličková, J. Tycová).
Po předání depotu bronzových artefaktů z Dobřan,
okr. PJ byla na místě nálezu provedena zjišťovací sondáž a její dokumentace (M. Metlička, A. Novotná, L.
Šmolíková).
Pro monografii o západočeských hradištích byl překreslen rozsáhlý soubor nálezů z raně středověkého
hradiště v Tasnovicích-Štítarech, okr. DO a menší soubory ze Smolova-Spáňova, okr. DO, „Na Kopci“ a Darmyšle,
okr. TC, na Velkém Chlumu (P. Peterková).
Byl umyt a popsán materiál ze záchranného výzkumu z Plzně-Křimic na stavbě Městského západního
okruhu Domažlická-Křimická, pole Pod Rozvodnou,
výzkum z let 2012-13.
Proběhlo geofyzikální měření vybraných ploch
v Plzni-Křimicích na neolitickém sídlišti Pod Rozvodnou
a mohyly na poli u Horní Kamenice, okr. DO. Následovalo
geodetické zaměření hraničních bodů měření pro zanesení do map (M. Metlička, A, Novotná, L. Šmolíková).
Proběhl záchranný výzkum mohyly 21 v Petrském
lese u Stříbra, která byla porušena těžbou lesa a revizní
výzkum mohyly 1 zkoumané v roce 1936 O. Eichhornem
(M. Metlička, L. Šmolíková, J. Metličková).
Probíhala katalogizace separátů ze zahraničních
i domácích publikací získaných z pozůstalosti A. Beneše
(M. Augustýnová).
Pokračovalo zpracovávání archeologického materiálu ze Starého Plzence, okr. PJ, Vrchlického ulice, výzkum
středověké parcely v roce 2012 (A. Zelenka).
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 116, 205, 208
a 299, které byly i laboratorně zpracovány (M. Metlička,
P. Peterková, J. Tycová).
Pro publikační účely byla nakreslena část souborů
archeologických nálezů z výzkumu v Plzni-Černicích,
Písecké ulici z let 2005-2006 (M. Mašková).
Byly nakresleny soubory nálezů z následujících lokalit: Předenice, okr. PJ „Na Zlemankách“; Soběsuky, okr.
PJ; Plzeň-Bukovec, okr. PM, les Zábělá; Zálesí, okr. PJ,
hrad Skála a Chotěšova, okr. PJ (M. Mašková).
Zpracováván byl soubor keramických a dalších nálezů z výzkumu výšinného sídliště pozdní doby bronzové
na Sových skalách v Karlových Varech-Drahovicích, okr.
KV (M. Metlička).
Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna hlášení o nálezech a archeologických akcích za rok 2012 (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 5 a 6). Byly
svolány dvě redakční rady, probíhala recenzní řízení,
byly dopracovávány připomínky, přeložena resumé
a doplněna klíčová slova a abstrakty. Proběhla také 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-Litic, okr. PM jižně
a západně od Kotlíku; z Plzně-Černic, V od NC Olympie;
Plzně-Radobyčic, okr. PM; ze Vsi Touškova, okr. PJ;
Losiny u Chotěšova, okr. PJ (M. Mašková, M. Metlička).
Vyhotoven byl celkový plán výzkumu milavečského
a pozdně halštatského žárového pohřebiště na poli
v poloze „Na Ovčárně“ na kat. území Horní Kamenice,
okr. DO (L. Šmolíková).
Nakreslen byl celkový plán výzkumu v Dobřanech,
okr. PJ v poloze „V od psychiatrické léčebny“, výzkum
z let 2008-2009 (L. Šmolíková).
Vytvořen byl plán výzkumu v roce 2012 na stavbě
bioplynové stanice v Meclově, okr. DO (L. Šmolíková).
Byl sestaven a nakreslen celkový plán plošného
výzkumu probíhajícího před stavbou prodejny Tesco
ve Stodu, okr. PJ (výzkum 2012-2013). Dále byl vytvořen
a digitalizován plán polohy sondy a následných výkopů
pro vedení kabelů el. vedení (L. Šmolíková).
Pro zpracování materiální náplně chamské kultury byly nakresleny soubory nálezů z několika dalších
lokalit: Bzí, okr. PJ, „Velká skála“ výzkum F. X. Franc
1882; Kaliště, okr. PJ „Teplá skála“, Milínov, okr. PJ, hrad
Lopata a Nepomuk, okr. PJ, Zelená hora (M. Mašková, M.
Metlička).
Provedeno bylo geodetické zaměření mohylníku
ve Stříbře (okr. TC) v Petrském lese v poloze U Butovské
hájovny a grafické vyhotovení plánu (L. Šmolíková, M.
Metlička).
Umyt a vytříděn byl keramický materiál z výzkumu
ZČU z r. 2013 na pravěkém hradišti v Plzni-Hradišti „Pod

Homolkou“ (M. Augustýnová).
Probíhalo zpracovávání a evidence materiálu
z výzkumu opevnění hradiště Pod Homolkou v PlzniHradišti, výzkum z roku 2012 (D. Hlásek).
Proběhlo zpracování a evidence materiálu z převzatého materiálu z výzkumu výšinného sídliště Bdeněves
I při stavbě optimalizace železničního koridoru PlzeňStříbro (D. Hlásek).
Proběhlo zpracování a vyhotovení nálezové zprávy
ze záchranného výzkumu na hradě Skála u Zálesí, okr.
Plzeň-jih (A. Zelenka).
Pro muzeum v Blovicích byl zpracován antropologický materiál ze Spáleného Poříčí, okr. Plzeň-jih, z náměstí Svobody (L. Šmolíková).
Nezabylice, okr. Chomutov. Antropologická analýza
spálených kosterních pozůstatky z Nezabylic za rok
2011 a 2012 (L. Šmolíková).
Bylo popsáno 65 beden s nově zaevidovanými nálezy a sepsány podklady pro nové lokační seznamy (M.
Mašková).
Pro expozici byly vyrobeny kopie 4 nádob z Brda
do otevřených vitrín a 2 kopie mohylové nádoby pro
figurínu (J. Tycová).
Pro připravovanou výstavu v Historickém parku
Bärnau-Tachov byly zhotoveny kopie předmětů z raného středověku z JZ Čech. Celkem bylo zhotoveno 30
kopií keramických střepů, přeslenů, skleněného korálu,
nádoby, stříbrných záušnic, železných nožů a přezky
(P. Peterková, J. Tycová).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
»» Blatnice (okres Plzeň-sever), protipovodňové úpravy
terénu, negativní situace.
»» Bořice (okres Domažlice), intravilán obce, kanalizace, dozor, negativní situace nebo jen novověké vrstvy, výzkum bude pokračovat v roce 2014.
»» Bukovec (okres Plzeň-město), čp. 6/4, vodovodní
přípojka, dozor, negativní situace.
»» Černá Řeka (okres Domažlice), ppč. 272/1, 272/34
a 290/23, stavba tří tůní a obnova části původního
toku, dozor, negativní situace.
»» Dobřany (okres Plzeň-jih), ppč. 1280/19, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Dolní Kamenice (okres Domažlice), ppč. 48/3,
pokládka kabelu NN, dozor, negativní situace.
»» Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), pokládka kabelu NN
pro 17 rodinných domů, dozor, negativní situace.
»» Domažlice (okres Domažlice), dvůr domu čp. 135
na náměstí Míru, stavba vodovodní přípojky, dozor,
novověké navážky.
»» Domažlice (okres Domažlice), Chrastavická ulice,
plynovod, dozor, negativní situace.
»» Domažlice (okres Domažlice), Haltravská, Šumavská
a Čerchovská ulice, plynovod, dozor, negativní
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situace.
»» Domažlice (okres Domažlice), Haltravská, Šumavská
a Čerchovská ulice, rekonstrukce veřejného osvětlení, dozor, negativní situace.
»» Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, prodloužení vodovodu a kanalizace, dozor, negativní
situace.
»» Domažlice (okres Domažlice), Císlerova ulice, terénní úpravy kolem domu čp. 312, dozor, negativní
situace.
»» Havlovice (okres Domažlice), obytná zóna 10 rodinných domů, pokládka kabelů VN a NN, dozor, negativní situace.
»» Holoubkov (okres Rokycany), rekonstrukce plynové
RS, dozor, negativní situace.
»» Chrančovice (Plzeň - sever), ppč. 250/4, skrývka plochy pro RD, dohled, negativní situace.
»» Kamenný Újezd (okres Rokycany), ppč. 186/1, kNN,
negativní situace.
»» Kamenný Újezd (okres Rokycany), ppč. 216/10, kNN,
negativní situace.
»» Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), ppč.
734/69, stavba rodinného domu, dozor, negativní
situace.
»» Křimice (okres Plzeň-město), Chebská ulice, ppč.
757/10, stavba skladové haly Tep, a.s., negativní
situace.
»» Křimice (okres Plzeň – město), obnova kanalizace
Prvomájová ulice, dozor, recentní navážky.
»» Líně (okres Plzeň-sever), přístavba hal firmy Gühring,
s.r.o., dozor, negativní situace.
»» Luhov (okres Plzeň-sever), odbahňování Zámeckého
rybníka, negativní situace.
»» Milavče (okres Domažlice), ppč. 176, pokládka kabelu NN, dozor, negativní situace.
»» Město Touškov (okres Plzeň - sever), ppč. 942, skrývka plochy pro RD, dozor, negativní situace.
»» Město Touškov (okres Plzeň - sever), ppč. 528, 1524,
skrývka plochy pro RD, dozor, negativní situace.
»» Plzeň (okres Plzeň – město), Rokycanská ul., Jateční
ul., Lobezská ul. Čistá Berounka – etapa II, projekt
B. 3, Úslavský kanalizační sběrač, dozor, recentní
navážky.
»» Plzeň (okres Plzeň – město), Mohylová ulice, Oprava
vodovodu, dozor, negativní situace.
»» Plzeň (okres Plzeň-město), ulice Za Homolkou, ppč.
14015, kNN, negativní situace.
»» Plzeň (okres Plzeň-město), Mikulášský hřbitov, úprava zeleně, negativní situace.
»» Předenice (okres Plzeň-jih), protipovodňové úpravy
terénu, negativní situace.
»» Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/164, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/168, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Příchovice (okres Plzeň-jih), ppč. 137/55, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Radnice (okres Rokycany), ppč. 440/30, technická
infrastruktura pro rodinný dům, dozor, negativní
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situace.
»» Radnice (okres Rokycany), intravilán obce, ČOV
a kanalizace I. etapa, dozor, recentní navážky,
výzkum bude pokračovat v roce 2014.
»» Rokycany (okres Rokycany), ppč. 1658/14, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany) „Hutchinson s.r.o. – přístřešek hala B“, dozor, recentní navážky.
»» Rokycany (okres Rokycany) „Monopol – skladový
přístřešek“, dozor, recentní navážky.
»» Rokycany (okres Rokycany), ppč. 2250/22, kNN,
negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), ppč. 2250/11, kNN,
negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), Voldušská ulice, ppč.
2885/21, přístavba v areálu hvězdárny, negativní
situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), Dukelská ulice, ppč.
2961/2, 4009, stavba skladové haly C+H Metal, novověké a recentní vrstvy.
»» Sedlec (okres Plzeň-jih), ppč. 288/22, stavba rodinného domu, negativní situace.
»» Smědčice (okres Rokycany), ppč. 502/17, skrývka
a základové pasy pro RD, dozor, negativní situace.
»» Spáňov (okres Domažlice), ppč. 140/38, pokládka
kabelu NN, dozor, negativní situace.
»» Spáňov (okres Domažlice), parcela číslo 140/38
a 170/1, stavba rodinného domu, dozor, negativní
situace.
»» Srby (okres Domažlice), ppč. 705/1, výkop vyvážecí
jímky, dozor, negativní situace.
»» Stupno (okres Rokycany), ppč. 1056, 115/1 a další,
inženýrské sítě pro rodinné domy, dozor, recentní
navážky.
»» Stříbro (okres Tachov), provádění zemních prací
na stavbě Areál RSF Elektronik, dozor, negativní
situace.
»» Stříbro (okres Tachov), ppč. 1779/169, stavba rodinného domu, dozoru, negativní situace.
»» Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 508/99, pokládka
kabelu NN, dozor, negativní situace.
»» Tlučná (okres Plzeň-sever), intenzifikace ČOV, dozor,
negativní situace.
»» Třemošná (okres Plzeň-sever), Zbirožská ulice, stavba nákupního centra, novověké navážky.
»» Zahořany (okres Domažlice), poloha „Za bytovkami“, kanalizace, dozor, negativní situace.
»» Zruč – Senec (okres Plzeň-sever), výstavba vodojemu, dozor, negativní situace.
»» Zvíkovec (okres Rokycany), ppč. 3/7, stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.

kabel NN, nálezová zpráva (Čechura)
»» 9/2013 Kamenný Újezd (okres Rokycany), ppč.
216/10, kabel NN, nálezová zpráva (Čechura)
»» 10/2013 Kamenný Újezd (okres Rokycany), ppč.
2250/11, kabel NN, nálezová zpráva (Čechura)
»» 12/2013 Dobřany (okres Plzeň-jih), ppč. 1280/219,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Čechura)
»» 13/2013 Plzeň (okres Plzeň-město), Za Homolkou,
ppč. 14015, kabel NN, nálezová zpráva (Čechura)
»» 14/2013 Třemošná (okres Plzeň-sever), stavba
obchodního centra, nálezová zpráva (Čechura)
»» 15/2013 Domažlice (okres Domažlice), vodovodní
přípojka do čp. 135, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 16/2013 Rokycany – Hrádek (okres Rokycany), stavba obchvatu, nálezová zpráva (Čechura)
»» 17/2013 Havlovice (okres Domažlice), 10 RD – kabel
NN, investorská zpráva (Hereit)
»» 18/2013 Bukovec (okres Plzeň-město), Haltýřská
ulice, čp. 6/4, vodovodní přípojka, zpráva o dozoru
(Smetana)
»» 20/2013 Milavče (okres Domažlice), ppč. 176 – kabel
NN, investorská zpráva (Hereit)
»» 21/2013 Město Touškov (okres Plzeň-sever), ppč.
942, stavba rodinného domu, hlášení (Sochorová)
»» 22/2013 Město Touškov (okres Plzeň-sever), stavba
rodinného domu, hlášení (Sochorová)
»» 23/2013 Chrančovice (okres Plzeň-sever), stavba
rodinného domu, hlášení (Sochorová)
»» 24/2013 Plzeň (okres Plzeň-město), rekonstrukce
vodovodu, zpráva o dozoru (Sochorová)
»» 26/2012 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování
dobývacího prostoru Kaznějov I – 3. etapa, investorská zpráva (Smetana)
»» 27/2013 Nepomuk – Přeštice (okres Plzeň-jih), stavba obchvatu, nálezová zpráva (Čechura)
»» 30/2013 Rokycany (okres Rokycany), Klostermannova
ulice, Hutchinson s.r.o., hlášení (Sochorová)
»» 31/2013 Rokycany (okres Rokycany), ulice Boženy
Němcové, skladová hala, hlášení (Sochorová)
»» 32/2013 Plzeň (okres Plzeň-město), Úslavský kanalizační sběrač, hlášení (Sochorová)
»» 33/2013 Domažlice (okres Domažlice), Chrastavická
ulice, plynofikace areálu Autodoprava, zpráva
o dozoru (Hereit)
»» 34/2013 Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/168,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 36/2013 Líně (okres Plzeň-sever), ppč. 1090/1,
přístavba haly fy Gühring, investorská zpráva
(Braun-Smetana)
»» 37/2013 Dolní Kamenice (okres Domažlice), ppč.
48/3 – kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
»» 39/2013 Zvíkovec (okres Rokycany), ppč. 3/7, stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 40/2013 Mrtník – Krašovice (okres Plzeň-sever), ppč.
1490/1, 531/1, výstavba komunikace, investorská
zpráva (Smetana)
»» 41/2013 Spáňov (okres Domažlice), ppč. 140/38 –
kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
»» 42/2013 Spáňov (okres Domažlice), ppč. 140/38

Záchranné výzkumy a dozory
v extravilánech, větší liniové stavby
»» Ejpovice (okres Rokycany), rozšiřování DP Kyšice,
dozor, negativní situace.
»» Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP
Kaznějov I – 3. etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní

situace.
»» Koloveč (okres Domažlice), rekonstrukce tří polních
cest, výzkum, v převážné části cest byla situace negativní, pouze příkopu podél jedné z cest východně
od městyse byly nalezeny 4 objekty s bílou jílovitou
výplní bez nálezů.
»» Litice (okres Plzeň - město), technická vybavenost
a komunikace pro 31 rodinných domků, vodovodní
řady a kanalizační stoky, dozor, negativní situace.
»» Oprechtice (okres Domažlice), plynofikace obce,
v letošním roce provedena stavba plynovodního přivaděče mezi obcemi Stanětice a Oprechtice, dozor,
negativní situace, výzkum bude pokračovat v roce
2014.
»» Mrtník – Krašovice (okres Plzeň-sever), stavba lesní
cesty „Houhelka“ 1. etapa, dozor, negativní situace.
»» Předenice (okres Plzeň-jih), stavba polní cesty HPC1,
dozor, negativní situace.
»» Srbice (okres Domažlice), ppč. 1298, stavba malé
vodní nádrže, tůní a obnova původního toku, dozor,
negativní situace.
»» Trnová (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP Trnová
II – 5. etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní situace.
Letecká prospekce a fotodokumentace
»» Hrady na Šumavě – fotodokumentace lokalit
a její srovnání s leteckým laserovým skenováním
(P. Braun).
»» Zpracování fotodokumentace hradu Přimda
a Přimdy – Šibeničního vrchu pro výzkumný úkol
NPÚ Plzeň „Terénní identifikace a dokumentace
archeologických lokalit“ (P. Braun, P. Sokol).
»» Třemošná (okres Plzeň-sever), Zbirožská ulice, stavba nákupního centra, novověké navážky.
»» V roce 2013 pokračovalo dále třídění a evidence
leteckých fotografií z let 2010-2013.
Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení
»» 1/2013 Zbůch (okres Plzeň-sever), skupinový vodovod Nýřany – Zbůch, práce v roce 2002, investorská
zpráva (Smetana)
»» 2/2013 Luženice (okres Domažlice), ppč. 269, lom
na hlínu, nálezová zpráva (Hereit)
»» 3/2013 Losiná (okres Plzeň-město), ppč. 929/1, sběr,
hlášení (Smetana)
»» 4/2013 Útušice (okres Plzeň-jih), ppč. 271/1, sběr,
hlášení (Smetana)
»» 5/2013 Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 508/99,
kabel NN, investorská zpráva (Smetana)
»» 6/2013 Stříbro (okres Tachov), náměstí, plošný
výzkum, investorská zpráva (Břicháček)
»» 7/2013 Rokycany (okres Rokycany), ppč. 2250/22,
kabel NN, nálezová zpráva (Čechura)
»» 8/2013 Kamenný Újezd (okres Rokycany), čp. 30,
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»»
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

a 170/1, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru
(Hereit)
44/2013 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice),
ppč. 734/69, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)
45/2013 Třemošná (okres Plzeň-sever), Tyršova ulice, čp. 332, stavba rodinného domu, nálezová zpráva
(Čechura)
46/2013 Příchovice (okres Plzeň-jih), ppč. 137/55,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
47/2013 Zruč (okres Plzeň-sever), ppč. 693/1, stavba
vodojemu, investorská zpráva (Smetana)
48/2013 Dobřany (okres Plzeň-jih), hřiště
na petanque, hlášení (Sochorová)
49/2013 Rokycany (okres Rokycany), Smetanova
ulice, rekonstrukce NTL, nálezová zpráva (Čechura)
50/2013 Domažlice (okres Domažlice), Čerchovská,
Haltravská a Šumavská ulice, rekonstrukce veřejného osvětlení, zpráva o dozoru (Hereit)
51/2013 Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, prodloužení vodovodu, zpráva o dozoru (Hereit)
54/2013 Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/164,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
56/2013 Plzeň (okres Plzeň-město), stavba Čistá
Berounka, stavba kanalizace, hlášení (Sochorová)
57/2013 Smědčice (okres Rokycany), stavba rodinného domu, hlášení (Sochorová)
58/2013 Letkov (okres Plzeň-město), ppč. 171/230,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
60/2013 Domažlice (okres Domažlice), Haltravská,
Šumavská a Čerchovská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, investorská zpráva (Hereit)
61/2013 Srbice (okres Domažlice), výstavba malé
vodní nádrže a tůní, zpráva o dozoru (Hereit)
62/2013 Domažlice (okres Domažlice), Císlerova
ulice, úpravy kolem domu čp. 312, zpráva o dozoru
(Hereit)
63/2013 Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), kabel
NN pro 17 rodinných domů, investorská zpráva
(Smetana)
65/2013 Radnice u Rokycan (okres Rokycany), ppč.
440/30, technická infrastruktura, zpráva o dozoru
(Kordíková)
66/2013 Holoubkov (okres Rokycany), Reko RS,
investorská zpráva (Smetana)
68/2013 Zahořany (okres Domažlice), „Za bytovkami“, stavba kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
69/2013 Tlučná (okres Plzeň-sever), intenzifikace
ČOV, investorská zpráva (Smetana)
70/2013 Rokycany (okres Rokycany), ppč. 1658/14,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková)
71/2013 Předenice (okres Plzeň-jih), stavba polní
cesty HPC1, investorská zpráva (Smetana)
72/2013 Koloveč (okres Domažlice), výstavba polních cesty, investorská zpráva (Hereit)
73/2013 Černá Řeka (okres Domažlice), obnova toku
a výstavba tůní, zpráva o dozoru (Hereit)
74/2013 Křimice (okres Plzeň-město), TEP, skladová
hala, nálezová zpráva (Čechura)
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»» 75/2013 Rokycany (okres Rokycany), hvězdárna, přístavba skladu, nálezová zpráva (Čechura)
»» 76/2013 Srby (okres Domažlice), ppč. 705, výkop jímky, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 77/2013 Stříbro (okres Tachov), areál bývalých kasáren, RSF Elektronik, investorská zpráva (Matějková)
»» 78/2013 Ejpovice (okres Rokycany), rozšíření dobývacího prostoru Kyšice, investorská zpráva (Smetana)
»» 79/2013 Trnová (okres Plzeň-sever), rozšíření
dobývacího prostoru Trnová, investorská zpráva
(Smetana)
»» 80/2013 Bořice (okres Domažlice), stavba kanalizace, investorská zpráva za rok 2013 (Hereit)
»» 81/2013 Stříbro (okres Tachov), ppč. 1779/169, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Matějková)
»» 82/2013 Osek u Milevska (okres Písek), kulturní vrstva, nálezová zpráva (Břicháček)
»» 83/2013 Křimice (okres Plzeň-město), rekonstrukce
Prvomájové ulice, hlášení (Sochorová)
»» 84/2013 Milevsko (okres Písek), Jarlochova
a Masarykova ulice, výstavba kanalizace v roce 2001,
nálezová zpráva (Břicháček)
»» 85/2013 Oprechtice (okres Domažlice), plynofikace
obce, investorská zpráva za rok 2013 (Hereit)
»» 86/2013 Milevsko (okres Písek), Týnická ulice, nálezová zpráva (Břicháček)
»» 87/2013 Domažlice (okres Domažlice), Ladova ul.,
stavba garáže, kolaudační zpráva (Hereit)
»» 88/2013 Luhov, o. Píšťany (okres Plzeň-sever), odbahňování Zámeckého rybníka (Břicháček)
»» 89/2013 Litice (okres Plzeň – město), technická
vybavenost a komunikace pro 31 rodinným domků,
vodovodní řady a kanalizační stoky (Sochorová)
»» 90/2013 Dýšina (okres Plzeň – sever), Kostel
Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy.
Stavební úpravy fasád a odvodnění (Sochorová)
»» 91/2013 Blehov, o. Přeštěnice (okres Písek), stavba
garáže, nálezová zpráva ZV (Břicháček)
»» 92/2013 Milevsko (okres Písek), stavba mostu přes
potok, nálezová zpráva (Břicháček)
»» 93/2013 Střítež, o. Přeštěnice (okres Písek), nálezová
zpráva (Břicháček)
»» 94/2013 Útušice (okres Plzeň-jih), ppč. 375/34
a 375/34, sběr, hlášení (Smetana)
»» 95/2013 Hromnice (okres Plzeň-sever), rozsáhlé vodohospodářské úpravy (Čechura-Břicháček-Matějková)
»» 96/2013 Albrechtice (okres Klatovy), kostel Panny
Marie a sv. Petra a Pavla, nálezová zpráva (Čechura)
»» 97/2013 Holýšov (okres Domažlice), stavba trafostanice, nálezová zpráva (Čechura)
»» 98/2013 Město Touškov (okres Plzeň-sever), rekonstrukce chodníků a komunikací, nálezová zpráva
(Čechura)
»» 99/2013 Plzeň (okres Plzeň-město), Mikulášský hřbitov, úprava zeleně, nálezová zpráva (Čechura)
»» 100/2013 Rokycany (okres Rokycany), stavba polyfunkčního domu NO.2, nálezová zpráva (Čechura)
»» 101/2013 Sedlec (okres Plzeň-jih), stavba RD, ppč.
288/22, nálezová zpráva (Čechura)

gický výzkum, čj. 19/2013 (Hereit)
»» Chodská Lhota (okres Domažlice), ppč. 2646/1 –
kabel NN, vyjádření ke stavbě, čj. 25/2013 (Hereit)
»» Zámělíč (okres Domažlice), vzdušné vedení NN, zpráva pro kolaudaci, čj. 28/2013 (Hereit)
»» Vejprnice (okres Plzeň-sever), Reko MK ulice „U Sila“,
vyjádření k projektu, čj. 29/2013 (Smetana)
»» Koloveč (okres Domažlice), rekonstrukce polních
cest, návrh rozpočtu na provedení archeologického
výzkumu, čj. 35/2013 (Hereit)
»» Pec (okres Domažlice), přístavba přístřešku k dílně,
zpráva pro kolaudaci, čj. 38/2013 (Hereit)
»» Pec (okres Domažlice), ppč. 1127/1, stavba rodinného domu, zpráva pro kolaudaci, čj. 43/2013 (Hereit)
»» Dobřany (okres Plzeň-jih), hala, příjezdová komunikace, návrh rozpočtu na provedení archeologického
výzkumu, čj. 52/2013 (Sochorová)
»» Hájek (okres Domažlice), výstavba malé vodní nádrže, zpráva pro kolaudaci, čj. 53/2013 (Hereit)
»» Dolní Folmava (okres Domažlice), ppč. 756/3 – kabel
NN, vyjádření ke stavbě, čj. 55/2013 (Hereit)
»» Kařez (okres Rokycany), rekonstrukce vedení NN,
vyjádření k projektu, čj. 59/2013 (Smetana)
»» Rabštejn nad Střelou (okres Plzeň-sever), stížnost
o domu čp. 32, čj. 64/2013 (Kordíková)
»» Babylon (okres Domažlice), stpč. 223, stavba rodinného domu, zpráva pro kolaudaci, čj. 67/2013
(Hereit)
»» Domažlice (okres Domažlice), Ladova ulice, ppč.
2291/51, stavba 12 řadových garáží, zpráva pro
kolaudaci, čj. 87/2013 (Hereit)
»» Dešenice (okres Klatovy), rekonstrukce železničního
mostu, vyjádření, č.j. 111/2013 (Čechura)
»» Čemíny (okres Plzeň-sever), stavba vodovodu, vyjádření, č.j. 112/2013 (Čechura)
»» Hrádek (okres Rokycany), stavba kNN, vyjádření, č.j.
113/2013 (Čechura)
»» Plzeň (okres Plzeň-město), REKO MS Milady
Horákové, vyjádření, 114/2013 (Čechura)
»» Přeštice (okres Plzeň-jih), stavba kVN, kNN, vyjádření, č.j. 115/2013 (Čechura)
»» Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce plynovodu, nálezová zpráva, č.j. 116/2013 (Čechura)
»» Stříbro (okres Tachov), rekonstrukce vedení NN,
nálezová zpráva, č.j. 117/2013 (Čechura)

»» 102/2013 Nynice (okres Plzeň-sever), povrchové sběry v poloze U kapličky, nálezová zpráva (Čechura)
»» 103/2013 Žebnice (okres Plzeň-sever), povrchové
sběry, nálezová zpráva (Čechura)
»» 104/2013 Česká Bříza (okres Plzeň-sever), průzkum
areálu hradu, nálezová zpráva (Čechura)
»» 105/2013 Blatnice (okres Plzeň-sever), protipovodňová opatření, nálezová zpráva (Čechura)
»» 106/2013 Pořejov (okres Tachov), kostel sv.
Bartoloměje, hlášení o nálezu
»» 107/2013 Předenice (okres Plzeň-jih), protipovodňová opatření, nálezová zpráva (Čechura)
»» 108/2013 Rokycany (okres Rokycany), stavba skladové haly C+H Metal, nálezová zpráva (Čechura)
»» 109/2013 Slavošovice (okres Klatovy), revitalizace
Točnického potoka, nálezová zpráva (Čechura)
»» 110/2013 Třemošná (okres Plzeň-sever), stavba RD,
Tyršova 333, nálezová zpráva (Čechura)
Odborné zpracování nálezových
souborů a další výzkumná činnost
»» Zpracování materiálu z archeologického výzkumu
v Kralovicích (Čechura).
»» Zpracování dokumentace a archeologického materiálu z archeologického výzkumu plynovod Gazela
(Čechura).
»» Zpracování terénní dokumentace a keramiky z pozdní doby bronzové z výzkumu v Luženicích (okres
Domažlice) v roce 2012, napsání nálezové zprávy
(čj. 2/2013 OZAV) a předání nálezů oddělení pravěku
k evidenci (Hereit).
»» Zpracování keramiky z výzkumu ve Stříbře (okres
Tachov) na náměstí (čp. 58) v roce 2012 (Matějková).
»» Spolupráce na zpracování keramiky z výzkumu
v Holýšově (okres Domažlice), výzkum M. Čechura,
z roku 2013 (Matějková).
»» Spolupráce na zpracování nálezů z výzkumu
v Přešticích (okres Plzeň-jih), výzkum M. Sochorové,
z roku 2008-2009 (Matějková).
»» Zpracování a kreslení keramiky z výzkumu v kapli sv.
Máří Magdalény na hradě Švamberk (k. ú. Krasíkov
(okres Tachov)) z roku 2012 a příprava článku
(Matějková).
»» Zpracování a dokumentace materiálu získaného
výzkumem na parcele ppč. 324/7 v Bukovci (okres
Plzeň-město) v roce 2011 (Smetana).
»» Zpracován a do ARÚ AVČR odeslán soubor 7 nálezových zpráv ze záchranných výzkumů v letech 20012006 (P. Břicháček).
Vypracované posudky a vyjádření
Archeologické výzkumy
»» Domažlice (okres Domažlice), dopravní hřiště, ppč.
2543/13, kanalizační přípojka, zpráva pro kolaudaci,
čj. 11/2013 (Hereit)
»» Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce plynovod v Haltravské ulici, návrh rozpočtu na archeolo-

Recenzní posudky pro odborný tisk
»» Trnka, R., Přemyslovská, P.: Zamyšlení nad tkalcovským stavem. In: Rekonstrukce a experiment
v archeologii, (v tisku, Sochorová).
»» Dva recenzní posudky pro časopis Památky západních Čech (Čechura).
Zpracování SAS a databáze IDTAV
»» Zpracování podkladů pro aktualizaci databáze SAS
(A. Kordíková)
»» Zpracování týdenních výpisů z IDTAV a aktualizace
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databáze (J. Smetana, od října 2013 po návratu
z mateřské dovolené převzala agendu A. Kordíková

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. Viz soupis dole na konci kapitoly.
Základní výzkum probíhal mj. v souvislosti s přípravou výstav a expozic. V první řadě to bylo dokončení stálé expozice, tedy studium a sběr dat k expozici „Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje - Historie 10. až 19.století “, dále k výstavám, např. k historii různých stolních
společností v Plzni k výstavě „Lepší než skutečnost.
Mystifikace a fikce …“ (počátek 2013; dr. M. Hus a mgr.
T. Bernhardt, výstava byla otevřena v únoru 2013), patří sem autorské podíly na výstavách jiných oddělení
i cizích subjektů. Odbornou činností je také studium
struktury, uniforem a hodnostního označení celní správy pro plánované účasti na konferencích a k revitalizaci
Celního muzea v Plzni, rsp. numismatické a militární
podklady pro přednášku o habsburských řádech (dr. M.
Hus) i studium pro další přednášky a účasti na konferencích ostatních pracovníků.
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). 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 soupisů. Pokračoval rovněž průzkum mapové sbírky Archivu
města Plzně (mgr. T. Bernhardt). Z archeologické divize
sem patří příprava různých ZAV, (mgr. J. Orna, mgr. V.
Dudková), studium archeol. artafaktů pro přednášky
(mgr. Orna, mgr. V. Dudková) apod.
Soupis nálezových, investorských apod. zpráv - akcí
Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy
»» Plzeň, Bedřicha Smetany, horkovodní řad a přípojky
(Orna)
»» Plzeň, Dominikánská 2, 3, 9, horkovodní řad a přípojky (Orna)
»» Plzeň, náměstí Republiky 29, horkovodní přípojka
(Orna)
»» Plzeň, Pražská 31, horkovodní přípojka (Orna)
»» Plzeň, Prešovská, obnova kanalizace (Orna)
»» Plzeň, Stará synagoga, dům Šámese, rekonstrukce
(Orna)
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»» Plzeň, Šafaříkovy a Křižíkovy sady, propojení závlahového systému (Orna)
»» Plzeň, U Všech svatých, zpřístupnění hřbitova (Orna)
»» Plzeň, Veleslavínova, BD, přípojky vodovodu a kanalizace (Orna)
»» Plzeň, Veleslavínova, horkovodní přípojka pro BD
Madruzzo (Orna)
»» Plzeň, Bolevecká náves, rekonstrukce komunikací část B (Orna)
»» Plzeň – Bory, obnova vodovodu točka TT (Orna)
»» Plzeň - Božkov, Buková - zahrádky – NN (Orna)
»» Plzeň, Božkovské náměstí čp. 14, technické zázemí
RD (Orna)
»» Plzeň, Cvokařská 37/10 - kabel NN (Orna)
»» Plzeň, Domažlická p.č. 2053/45 – kNN (Orna)
»» Plzeň, Havlíčkova, horkovod (Orna)
»» Plzeň, Hřbitovní, Rokycanská, výměna STL plynovodů (Orna)
»» Plzeň, Chrástecká, rekonstrukce plynovodu (Orna)
»» Plzeň, Jugoslávská 2 - 4, reko MS (Orna)
»» Plzeň, K Starým Valům, obnova vodovodu (Orna)
»» Plzeň, Komenského, reko MS TU (Orna)
»» Plzeň, Koperníkova, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Košinář, stavební úpravy vrtu (Orna)
»» Plzeň, Ledová, Křivá ul., obnova vodovodu (Orna)
»» Plzeň, Majakovského, Komenského, obnova vodovodu (Orna)
»» Plzeň, Mohylová 440/58, Kaasová, kNN (Orna)
»» Plzeň, Na Bajnerce, Sporná, K Češníkům, výměna
NTL plynovodů a přípojek (Orna)
»» Plzeň, Na Dlouhých, reko STP (Orna)
»» Plzeň, Na Chmelnicích, Nad ZOO, Vinická, reko MS
(Orna)
»» Plzeň, Na Chmelnicích p. 14430/124 – kNN (Orna)
»» Plzeň, Na Poříčí – obnova kanalizace (Orna)
»» Plzeň, nám. Gen. Píky, Lužická - Jablonského, úprava
vnitrobloku - 2. etapa (Orna)
»» Plzeň, Pecihrádek parc.č. 2426-kNN (Orna)
»» Plzeň, Pěnkavova, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Plovární ulice, obnova kanalizace (Orna)
»» Plzeň, Pod Stráží, parc. 447/1 – vVN (Orna)
»» Plzeň, Pod Záhorskem, rekonstrukce plynovodu
(Orna)
»» Plzeň, PZ Škoda, opravárenský a odstavný závod
(Orna)
»» Plzeň, Těšínská - VDJ Dýšina, obnova výtlačného
řadu (Orna)
»» Plzeň, ul. U Lomů, Wolkerova, S. Vodičky, reko MS
(Orna)
»» Plzeň - Bukovec, Haltýřská 7, vodovodní přípojka
(Orna)
»» Plzeň, České údolí - DTS, kNN (Orna)
»» Plzeň, Litice, chata E 1794 - DTS, knn (Orna)
»» Plzeň, Litice parc.č.90/5 - kabel NN (Orna)
»» Plzeň - Litice, Štěnovická, kanalizace III. - III./c (Orna)
»» Plzeň, Radobyčice parc.č. 831/1, kab. NN (Orna)
»» Plzeň, transformační stanice fy Reks - Nem, s.r.o.
(Orna)
»» Ejpovice,p 1054/38 - vVN, TS, kNN (Orna)

vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 7/2013 - Lhotka, p22, knn, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 8/2013 - Plzeň, Pražská – U Zvonu, rekonstrukce
tramvajové trati, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 9/2013 - Plzeň, transformační stanice fy Reks - Nem,
s.r.o., zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 10/2013 - Rokycany - Mládežníků, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 11/2013 - Dýšina, parc. č. 1119/6 - VN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 12/2013 - Rokycany, Škroupova, p.č. 2055/15, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 13/2013 - Starý Plzenec, terénní úpravy pozemku
p.č. 2136/1, nálezová zpráva (Orna)
»» 14/2013 - Plzeň, Pražská 31, horkovodní přípojka,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 15/2013 - Osek, směr Litohlavy 10 RD, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 16/2013 - Plzeň - Litice, 1428/15 k.ú. Valcha – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 17/2013 - Rokycany, přístřešek za halou “B”, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 18/2013 - Beroun - Plzeň - Cheb, GSM-R III. koridor,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 19/2013 - Plzeň, komunikační infrastrukrura, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 20/2013 - Milavče, 867, PRAVES - VN, DTS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 21/2013 - Mirošov, p 980, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 22/2013 - Rokycany, Kotelská, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 23/2013 - Chodová Planá, p749-5, VN, TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 24/2013 - Rokycany, Sladovnická ulice, novostavba
bytového domu, II. etapa – komunikace, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 25/2013 - Plzeň, Zábělská, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 26/2013 - Kyšice, parc.č.827/31-36 - kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 27/2013 - Chlumčany, Komenského, č.p. 2 – kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 28/2013 - Podmokly, č.p. 18 - 104, VNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 29/2013 - Terešov, p. 1099, VN, TS, NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 30/2013 - Těškov, p134, kNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 31/2013 - Kyšice, stavby infrastruktury, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 32/2013 - Starý Plzenec, Habrmanova, čp. 487,
vzduch NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 33/2013 - Plzeň, Na Hradčanech č.p. 44/20 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 34/2013 - Terešov, p 415_5, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 35/2013 - Letkov, parc.č. 382-20,50, 393-1 - kVN, TS,

»» Dobřív, p1241/1, kNN (Orna)
»» Holoubkov, p 106/2, kNN (Orna)
»» Horšov, školní statek stavba oplocení a skleníku
(Dudková)
»» Horšovský Týn - oprava dvora v areálu městského
úřadu (Dudková)
»» Horšovský Týn, Dobrovského ul. - rekonstrukce parkoviště (Dudková)
»» Horšovský Týn, kanalizace, OZ (Dudková)
»» Horšovský Týn, Tyršova 268, stavba bazénu
(Dudková)
»» Chlumčany, Komenského, č.p. 2 – kNN (Orna)
»» Chodová Planá, p749-5, VN, TS, kNN (Orna)
»» Chotěšov, čp. 167, odkrytí základů „ohradní věže“
parc. č. 92/1 (Orna)
»» Chotěšov, p. Lisý, p.č. 512/5 – kNN (Orna)
»» Kralovice – Nádražní, reko MS (Dudková)
»» Kyšice, parc.č.827/31-36 - kabel NN (Orna)
»» Letkov, parc.č. 219/1 – kNN (Orna)
»» Letkov, parc.č. 382-20,50, 393-1 - kVN, TS, kNN (Orna)
»» Liblín, nový pavilon DSS (Orna)
»» Líně, Polní p1239/7-13, VN, TS, kNN (Orna)
»» Mirošov, p 980, kNN (Orna)
»» Mirošov, výstavba nových nádrží (Orna)
»» Mostiště, výstavba oddílné splaškové kanalizace
(Orna)
»» Osek, směr Litohlavy 10 RD, kNN (Orna)
»» Přehýšov, p182/4 – kNN (Orna)
»» Puclice, tvrz, havárie ohradní zdi (Dudková)
»» Rokycany, Kotelská, kNN (Orna)
»» Rybnice, čp.79, kabel NN (Dudková)
»» Skořice, p106/5, kabel NN (Orna)
»» Staňkov 926/6, Simitchová – kNN (Dudková)
»» Starý Plzenec, pokládka HDPE trubek (Orna)
»» Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce průtahu
III/18026 (Orna)
»» Terešov, p 415_5, kNN (Orna)
»» Tlučná, Kozinova ulice – kNN (Orna)
»» Třemošná u Plzně, parc. č. 1554/2, rodinný dům
(Dudková)
»» Vejprnice, p. 1251/68, 72, kNN (Orna)
»» Vejprnice, Staročeská náves 3, kNN (Orna)
»» Volduchy, p811/51, kNN (Orna)
Nálezové a investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
záchranného archeologického výzkumu
»» 1/2013 - Horšovský Týn, Tyršova 268, stavba bazénu,
zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
»» 2/2013 - Štěnovice, parc. č. 1146/19, kanalizační řad
DN 300, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 3/2013 - Kařez 208, zapuštěný bazén a vodovodní
přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 4/2013 - Plzeň, k.ú. Bolevec, parc. č. 3197/3, připojení lokality, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 5/2013 - Plzeň - Černice, vymístění trasy p. Mikeš,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 6/2013 - Manětín, mateřská škola č.k. 124/3, kNN,
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kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 36/2013 - Plzeň, Radobyčice parc.č. 831/1, kab. NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 37/2013 - Újezd u Domažlic, vedení NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 38/2013 - Újezd u Domažlic, vedení VO, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 39/2013 - Skořice, p106/5, kabel NN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 40/2013 - Šťáhlavice, č.p. E155 (p.č. 527/2) – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 41/2013 - Plzeň, Pražská – U Zvonu, rekonstrukce
tramvajové trati, nálezová zpráva (Orna)
»» 42/2013 - Plzeň, Pod Stráží, parc. 447/1 – vVN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 43/2013 - Plzeň, Domažlická p.č. 2053/45 – kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 44/2013 - Litice, chata E 1794 - DTS, knn, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 45/2013 - Plzeň, Litice parc.č.90/5 - kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 46/2013 - Plzeň, ul. U Lomů, Wolkerova, S. Vodičky,
reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 47/2013 - Všeruby u Kdyně – VO, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 48/2013 - Horšovský Týn, Gorkého, 47/1, Fiala, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 49/2013 - Holýšov, ul. Luční, p819/59 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 50/2013 - Milavče, parc.č. 176, Zíka – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 51/2013 - Klenčí pod Čerchovem, parc. č. 636/48, RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 52/2013 - Mirošov, parc. č. 1766/11, vrtaná studna,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 53/2013 - Plzeň, ul. Průmyslová, PAP OIL – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 54/2013 - Domažlice - Planá u M.L., výstavba PZS
na trati, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 55/2013 - Všeruby, vodárna – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 56/2013 - Plzeň, Komenského + 3, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 57/2013 - Dobřív, p1241/1, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 58/2013 - Plzeň, Majakovského, Komenského, obnova vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 59/2013 - Plzeň - Bory, Husovo, měnírna RZ, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 60/2013 - Chotěšov, p. Lisý, p.č. 512/5 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 61/2013 - Plzeň, Jugoslávská 2 - 4, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 62/2013 - Plzeň, Mohylová 440/58, Kaasová, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 63/2013 - Plzeň, Na Poříčí – obnova kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 64/2013 - Ejpovice,p 1054/38 - vVN, TS, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
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»» 65/2013 - Líně, Polní p1239/7-13, VN, TS, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 66/2013 - Plzeň, Pěnkavova, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 67/2013 - Skomelno, p207/3, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 68/2013 - Smědčice, p480/8, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 69/2013 - Plzeň, Křimice parc. č. 1097/127 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 70/2013 - Ostromeč, 1236, Velký Malahov – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 71/2013 - Holoubkov, č.p. 21, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 72/2013 - Plzeň, Plovární ulice, obnova kanalizace,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 73/2013 - Plzeň, Havlíčkova, horkovod, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 74/2013 - Mirošov, výstavba nových nádrží, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 75/2013 - Plzeň, České údolí - DTS, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 76/2013 - Zbiroh, chata E134, vodovodní přípojka,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 77/2013 - Plzeň, Na Chmelnicích p. 14430/124 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 78/2013 - Plzeň, K Cihelnám č. p. 668/21 – kabel NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 79/2013 - Plzeň - Litice, K Valše p.č. 1585/22 – vNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 80/2013 - Myť, p1945, TS, vNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 81/2013 - Milavče parc.č. 250/3, Wendl – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 82/2013 - Plzeň, Kalikova p.č.9387/5, dům “A” – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 83/2013 - Plzeň, Spartak, tranzit – NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 84/2013 - Plzeň, uzel, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 85/2013 - Plzeň, U Letiště parc. č. 1500/33 – kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 86/2013 - Plzeň - Litice, Štěnovická, kanalizace III. III./c, zpráva o provedení výzkumu
»» 87/2013 - Plzeň, Těšínská - VDJ Dýšina, obnova
výtlačného řadu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 88/2013 - Domažlice, Masarykova č.p.383 - VN, TS,
NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 89/2013 - Plzeň, Hřbitovní, Rokycanská, výměna STL
plynovodů, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 90/2013 - Plzeň, Ovesná parc. č. 1392/1 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 91/2013 - Horšov, školní statek stavba oplocení
a skleníku, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
»» 92/2013 - Plzeň, Božkovské náměstí čp. 14, technické
zázemí RD, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 93/2013 - Plzeň, Škoda Doudlevce, PM-641 R511 –
kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 94/2013 - Jivjany, 593/1, Obec Velký Malahov – kNN,

»» 123/2013 - Osvračín parc. č. 93 – vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 124/2013 - Plzeň, Lazaretní č. p. 856/8 – kabel NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 125/2013 - Broumov, p42/1, VN, TS, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 126/2013 - Plzeň, Prešovská, obnova kanalizace,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 127/2013 - Plzeň, K Sadu parc. č. 36/1, kabel NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 128/2013 - Klenčí pod Čerchovem, výstavba kanalizace, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 129/2013 - Kamenný Újezd, přípojka 22kV, vVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 130/2013 - Brůdek 27/27R, Terš - vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 131/2013 - Střížovice, 5xRD, p.č. 681 – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 132/2013 - Dobřany, Třída 1. Máje, č.p. 1398/16 –
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 133/2013 - Bukovec, parc.č. 123, Barták – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 134/2013 - Plzeň, GREENWAYS, Sv. Jiří, Chrástecká Lobzy, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 135/2013 - Ejpovice, p46/3, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 136/2013 - Plzeň, Na Chmelnicích, Nad ZOO, Vinická,
reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 137/2013 - Mostiště, výstavba oddílné splaškové
kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 138/2013 - Plzeň, Na Bajnerce, Sporná, K Češníkům,
výměna NTL plynovodů a přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 139/2013 - Holoubkov, p 106/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 140/2013 - Horšovský Týn - oprava dvora v areálu
městského úřadu, zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
»» 141/2013 - Horšovský Týn - rekonstrukce parkoviště v Dobrovského ul., zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
»» 142/2013 - Horšovský Týn, Plzeňská, RWE - TS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 143/2013 - Plzeň, rekonstrukce ul. Jetelová – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 144/2013 - Plzeň, Úslavská parc. č. 2336/72 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 145/2013 - Plzeň, p.č.2449/2 v k.ú. Doubravka – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 146/2013 - Plzeň, rekonstrukce ul. Květná – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 147/2013 – Plzeň, Bolevec parc. č. 154/1, vjezd
na pozemky, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 148/2013 - Horšovský Týn, REKO SKAO, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 149/2013 - Příkosice - Lučiště, rekonstrukce mostu č.
11740-1, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 150/2013 - Plzeň, Stará synagoga, dům Šámese,
rekonstrukce, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 95/2013 - Plzeň, okružní křižovatka Sokolovská –
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 96/2013 - Chodská Lhota, 2646/1, Husník – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 97/2013 - Plzeň, Korandova, nová NN přípojka pro
STL RS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 98/2013 - Rokycany, Sladovnická ulice, vedení NN
pro BD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 99/2013 - Horšovský Týn, prodejna, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 100/2013 - Letkov, parc.č. 219/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 101/2013 - Kout na Šumavě, 120/5, Kresl – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 102/2013 - Plzeň, Pod Stráží p.č. 447/1 - kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 103/2013 - Plzeň, Kaplířova parc.č. 8320/45 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 104/2013 - Plzeň - Bukovec, Haltýřská 7, vodovodní
přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 105/2013 - Černotín, RD, p.č. 951/15 – vNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 106/2013 - Třemošná u Plzně, parc. č. 1554/2, rodinný dům, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 107/2013 - Rybnice, čp.79, kabel NN, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
»» 108/2013 - Plzeň, Doudlevce, Škoda Electric a.s., přípojka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 109/2013 - Plzeň, K Dolovu parc. č. 386/1 - kabel NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 110/2013 - Plzeň, obnova vodovodu točka TT Bory,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 111/2013 - Plzeň, nám. Generála Píky, Lužická,
Jablonského, úprava vnitrobloku - 2. etapa, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 112/2013 - Spáňov, 140/55, Jírovec – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 113/2013 - Borek u Rokycan, p206/6, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 114/2013 - Mostiště, výstavba oddílné splaškové
kanalizace, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 115/2013 - Hůrky 24 (okr. PS), stavba rodinného
domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 116/2013 - Plzeň, Na Dlouhých, reko STP, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 117/2013 - Plzeň, Komenského, reko MS TU, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 118/2013 - Volduchy, p811/51, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 119/2013 - Plzeň, Koperníkova, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 120/2013 - Tlučná, Kozinova ulice – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 121/2013 - Plzeň - Litice, parc. č. 1860/2, manipulační
šachta vrtané studny, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 122/2013 - Kdyně, Na Hájovně, 350/10, Mazancová –
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
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»» 151/2013 - Kralovice – Nádražní, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 152/2013 - Vejprnice, p. 1251/68, 72, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 153/2013 - Plzeň, Ledová, Křivá ul., obnova vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 154/2013 - Horšovský Týn, Vrchlického, 350/10, A+R,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 155/2013 - Krchleby - VN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 156/2013 - Štěnovice, p.p.č. 312/2, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 157/2013 - Plzeň, Veleslavínova, BD, přípojky vodovodu a kanalizace, nálezová zpráva (Orna)
»» 158/2013 - Plzeň, Škoda, R 173A-R94B – VN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 159/2013 - Horšovský Týn, kanalizace, OZ, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 160/2013 - Plzeň, Pod Všemi svatými, HV přípojka pro
BD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 161/2013 - Plzeň, K Starým Valům, obnova vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 162/2013 - Staňkov 926/6, Simitchová – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 163/2013 - Rozvadov p. 1315/68, 69 Obec, k.NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 164/2013 - Domažlice, Pelnářova, 3499/6, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 165/2013 - Sedlec, p.č. 237/82 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 166/2013 - Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce průtahu III/18026, investorská zpráva (Orna)
»» 167/2013 - Plzeň, Cvokařská 37/10 - kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 168/2013 - Plzeň, stavební úpravy vrtu Košinář, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 169/2013 - Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce průtahu III/18026, investorská zpráva (Orna)
»» 170/2013 - Domažlice - Planá u M.L., výstavba PZS
trati, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 171/2013 - Domažlice, Kostelní – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 172/2013 - Pec, 1227/1, Faschingbauer – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 173/2013 - Plzeň, Bolevecká náves, rekonstrukce
komunikací - část B, investorská zpráva (Orna)
»» 174/2013 - Plzeň, Veleslavínova, horkovodní přípojka pro BD Madruzzo, investorská zpráva (Orna)
»» 175/2013 - Plzeň, horkovodní řad a přípojky pro
Dominikánskou 2, 3, 9, investorská zpráva (Orna)
»» 176/2013 - Plzeň, Pecihrádek parc.č. 2426-kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 177/2013 - Starý Plzenec, pokládka HDPE trubek,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 178/2013 - Plzeň, Na Chmelnicích p. 14430/124 –
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 179/2013 - Plzeň, rekonstrukce ul. Liliová – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 180/2013 - Liblín, nový pavilon DSS, zpráva
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o nedestruktivním průzkumu (Orna)
»» 181/2013 - Přehýšov, p182/4 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 182/2013 - Plzeň, Ledecká č.p. 19/564 -kabel NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 183/2013 - Kdyně, 347/7, Kubovcová – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 184/2013 - Plzeň - Božkov, Buková - zahrádky – NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 185/2013 - Plzeň, Nýřanská parc. č. 156/1 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 186/2013 - Plzeň, Malesická parc. č. 270/79 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 187/2013 - Třebnice, TS, Obec - oprava TS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 188/2013 - Plzeň, TS Nemocnice Škoda, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 189/2013 - Mýto, p325/4 -vVN, TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 190/2013 - Vejprnice, Staročeská náves 3, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 191/2013 - Chotěšov, čp. 167, odkrytí základů
„ohradní věže“ parc. č. 92/1, nálezová zpráva (Orna)
»» 192/2013 - Plzeň, opravárenský a odstavný závod
v PZ Škoda, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 193/2013 - Všepadly, TS Kosenice - výměna rozvaděče, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 194/2013 - Staňkov II, Výtuňská, 337/2, Šleis – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 195/2013 - Bystřice, 12,13, Šosová – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 196/2013 - Orlovice,27/3, Ing. Brotánek – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 197/2013 - Mezholezy, parc.č.69/3, Hlavatý – NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 198/2013 - Domažlice, 2905/3, Mojzešová – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 199/2013 - Horšovský Týn parc.č. 115/1,Velenovský,
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 200/2013 - Plzeň, horkovodní přípojka pro náměstí
Republiky 29, nálezová zpráva (Orna)
»» 201/2013 - Plzeň, zpřístupnění hřbitova U Všech svatých, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 202/2013 - Domažlice, Vrbova, Blažíková – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 203/2013 - Vejprnice, reko VTL – AU450059, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 204/2013 - Kyšice, p640/29, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 205/2013 - Starý Plzenec, pokládka HDPE trubek,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 206/2013 - Plzeň, horkovod Prešovská, nálezová
zpráva (Orna)
»» 207/2013 - Plzeň - Bolevec, parc. č. 1853/139 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 208/2013 - Starý Plzenec, parc. č. 345/87, stavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 209/2013 - Plzeň, horkovodní řad a přípojky Bedřicha
Smetany, nálezová zpráva (Orna)

Oddělení 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” (Databáze je od roku 2013 veřejně přístupná na adrese: http://aterui.i.hosei.ac.jp:8080/index.
html%20). Kurátoři spolupracovali s dalšími odbornými institucemi (odborné konzultace, badatelské
návštěvy) – např. Národní galerie, Národní muzeum,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Galerie umění Karlovy Vary, Katedra
designu UJEP FUD, Ústí n. Labem, SUPŠ Bechyně.
V uvedeném období byla i nadále prováděna revize odborných určení sbírkových předmětů. Současně
byly poskytovány odborné konzultace a institucím
a badatelům.

»» 210/2013 - Smržovice, 39, Mráz - vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Jiná odborná vyjádření
Během roku bylo rovněž zpracovávána jedno odborné vyjádření pro Policii ČR (nebylo žádné pro Celní správu, soudy aj.). Konkrétně: Odhad cen mincí RakouskoUherska a Československa pro OŘ PČR Tachov, cca 1000
ks běžných mincí (dr. M. Hus, únor 2013).
Dále probíhala odborná pomoc při určování antických a orientálních mincí pro MBH v Rokycanech, šlo
o mnoho desítek kusů (dr. M.Hus) a odborná vedení studentů FF ZČU (2 oponentury diplomových prací – mgr.
T. Bernhardt).

Oddělení novějších dějin
»» Zpracování tématu Poustevníci, poustevny a pouště
v Plzeňském kraji – dějiny poustevnictví a historie
jednotlivých lokalit, ve spolupráci s FF ZČU (Krčmář).
»» Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti. Zpracováno 15 lokalit. (Krčmář).
»» Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
»» Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně –
předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
»» Zpracování témat současné neonacistické scény
(Krčmář).
»» Zpracování tématu Sokol v Plzni (Vyletová).
»» Soupis předmětů se sokolskou tématikou ve sbírkách oddělení (Vyletová).
»» Odborné zpracování sbírky diapozitivů fotografa
Bence (Tománková).
»» Odborné zpracování části sbírky fotografií a její digitalizace (Tománková

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborná činnost oddělení byla soustředěna především na přípravu stálé uměleckoprůmyslové expozice pro hlavní budovu Západočeského muzea v Plzni
v Kopeckého sadech. Kurátoři zpracovávali přidělené
fondy, revidovali odborná určení předmětů a připravovali texty, které budou použity v expozici.
V uvedeném roce byla zahájena práce na ústavním
úkolu „Bechyňská keramika“, která bude dokončena
v roce 2014.
Kurátoři
spolupracovali
na
přednáškách
v Západočeském muzeu a účastnili se odborných konferencí a seminářů, kde prezentovali výsledky svých
výzkumů.
Oddělení připravilo nebo se v uplynulém roce podílelo na přípravách výstav „Z Nového Světa do celého
světa“ (Jablonec nad Nisou), „Mistři plakátu“ (Hranice
na Moravě), „Káhira – skrytý půvab islámské architektury“ (ZČM), „Kouzlo vějířů“ (Prostějov), „Ikony“ (Muzeum
Šumavy Sušice), „Svatý Jan Nepomucký - 620 let
od mučednické smrti českého patrona“ (ZČM).

Oddělení národopisné
Zpracování dílčích témat pro účely odborné přípravy
přednášek, výstav, mediálních vstupů apod.:
Pověry, magické praktiky, léčitelství a předvídání
budoucnosti v západních Čechách v 19. století, zahrnující mj. přepisy zaklínacích formulí, dochovaných ve fondech oddělení, vyhledávání srovnávacího materiálu
apod.
Průzkum činnosti plzeňských fotografických ateliérů
a jejich produkce dochované ve fondech oddělení, vývoj
a podoby kabinetních portrétních fotografií.
Konzultační činnost a rešerše fondů v souvislosti se
spoluprací na výstavě pořádané ZČU: V Plzni na Karlově.
Rešerše fondu hracích a vykládacích karet, zpracování a skenování sbírkových předmětů pro přípravu výstav
Lepší než skutečnost a Trapulky do bulky, plánovanou
na rok 2014
Příprava scénáře k dokumentárnímu cyklu Hádanky
domů života, příběhy židovských hřbitovů (díl Pošumaví)
scénáristická příprava, výběr natáčecích lokalit, výběr
respondentů, natáčení (M. Chmelenský)
Synagoga v Podmoklech u Sušice: dokumentace
arch. prvků, jednání o možném využití objektu k muzejním účelům a odborné spolupráci ZČM v Plzni na případné realizaci
Využití bylin v gastronomii, léčitelství, hygieně
a řemeslné výrobě (ve spolupráci s oddělením botaniky)
Prospekční činnost v hotelu Continental, získání
informací od majitele George Janečka, deponování
předmětů (možných akvizic) v muzeu před připravovaným prodejem významného plzeňského hotelu
Příprava kalendáře ZČM na rok 2014 – spolupráce
s grafikem, příprava negativů, popisky, korektury
Zpracování obsahu knihovny Školského muzea J. A.
Komenského, příprava na předání do Národního pedagogického muzea v Praze
Šumavská řemeslná výroba, dřevozpracující řemesla, rešerše literatury a vlastních fondů, získání informací
o předmětech v Muzeu Sušice (pro výstavu Šumava:
zelená střecha Evropy, leden 2014 – europarlament
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v Bruselu)
Příprava výstavy Kuchyně naší prababičky a publikace Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni,
rešerše kuchařských knih a receptů z 19. století a z první
třetiny 20. století
Účast na projektu United States Holocaust Memorial
Museum ve Washingtonu a Ústavu pro studium totalitních režimů, věnovaném dokumentaci orální historie
o holokaustu v nežidovském prostředí (natáčení v obci
Velhartice, respondenti: Marie Hanzíková a Tomáš Šperl)
Kromě uvedených bodů se pracovníci oddělení
věnovali akviziční a prospekční činnosti a dokumentaci
sbírkových předmětů ve sbírkách oddělení.
Součástí práce oddělení byla i konzultační činnosti
pro badatele, zpracování rešerší, zpřístupňování sb.
předmětů z depozitářů apod. V roce 2013 vypracovali
pracovníci oddělení připomínky k badatelskému řádu
a badatelským listům, jejichž nová podoba byla přijata
ZČM jako celkem.
Oddělení také zprostředkovalo velké množství
zápůjček na výstavy jiných muzejních institucí nebo
jiných oddělení ZČM, což bylo spojeno s rozsáhlou
rešeršní činností.

Oddělení paleontologické
V průběhu roku bylo odborně zpracováno 2159 sbírkových předmětů (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc.
RNDr. Petr Kraft, Csc., Ing Jan Bureš).

Oddělení botanické
Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Český
les, Slavkovský les, Kladensko, Český kras (zde účast
O. Peksy 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).
Výzkum lučních společenstev v Krkonoších – dlouhodobý projekt ve spolupráci s BÚ AV, terénní výzkum,
červen 2013 (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, J. Sofron).
Monitoring populace Spiranthes spiralis na NPP
Pastviště u Fínů (4.–5. 5., 31. 8.) – dlouhodobý projekt,
jehož hlavním řešitelem je J. Brabec z Muzea Cheb (J.
Nesvadbová).
Průzkum obrazových archivů ZČM na oddělení novověku z hlediska změn v krajině a vegetaci. Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit se zanikajícím typem
vegetace na Plzeňsku (S. Pecháčková, O. Peksa).
Příprava dat z fytocenologických snímků borových
lesů na Plzeňsku pro Národní fytocenologickou databázi – data přijata do databáze (S. Pecháčková).
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Izolace a kultivace lichenizovaných řas pro výzkum
virů (v rámci spolupráce s K. Petrzikem z ÚMBR AV ČR,
České Budějovice – O. Peksa).
Revize a doplnění textů k připravované publikaci
Vegetace ČR 4 – Lesy, ed. M. Chytrý (O. Peksa).
Posudky
»» Oponentní posudek k návrhu projektu studentské
grantové soutěže SGS-2013 ZČU (O. Peksa).
»» Oponentní hodnocení zprávy k projektu KONTAKT
II z programu VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu MŠMT (O. Peksa).
»» Posudek a oponentura disertační práce A. Dingové
z Univerzity Komenského v Bratislavě (O. Peksa).
Recenze
»» Recenze článku pro Acta Musei Richnoviensis (O.
Peksa).
Příprava publikací:
»» Matějková I. & Nesvadbová J.: Vegetace pastviště
U Fínů.

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.
»» 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 v Plzni
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).

V r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny
s Národním úložištěm šedé literatury, která vytváří centrální digitální repozitář šedé literatury. Západočeské
muzeum je z oblasti muzeí a galerií první instituce, které
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 2013 soustředila na zpracování informací k životu a dílu Jaroslava
Suchého pro plánovanou výstavu v roce 2015. Průběžně
v Muzeu loutek zpracováváme informace k regionálním
dějinám loutkářství.
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Vědeckovýzkumná 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 byl
zorganizován ve spolupráci se ZČU a Střední umělecko-průmyslovou školou v Turnově praktický seminář
„Řemeslný workshop se zaměřením na umělecko-řemeslné zpracování kovů pravěkými technologiemi“,
který se uskutečnil v Turnově. Pro studenty 1. ročníku
byla uspořádána prohlídka pracoviště a depozitářů.
Jednotlivě se studenti podíleli i na dalších činnostech,
při evidenci muzejních sbírek, na přípravě expozice
a dalších (M. Metlička, A. Novotná).
Ostatní projekty
Byly dokončeny práce na prvním dílu třísvazkových
„Dějin města Plzně“ iniciovaného Magistrátem města
Plzně. Součástí prvního dílu je také stať o Pravěkém
a raně středověkém osídlení na území velké Plzně. Text
s bohatými obrazovými přílohami a mapami byl odevzdán v polovině roku 2013 (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 středověku (2011-13) (M. Sochorová, M. Šmejdová,
P. Schneiderwinklová)
»» Podána žádost o odložení odevzdání výsledků projektu na rok 2014 a uskutečnění výstavy na rok 2015
z důvodu odchodu dvou spoluřešitelů na rodičovskou dovolenou – Mgr. M. Šmejdovová (2010), Mgr.
P. Schneiderwinklová (2012).

Oddělení starších dějin
Probíhaly práce, zpracovávány podklady, dokumentace atd. pro ústavní úkol (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 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 v jiných archivech a muzeích i mimo kraj. Dále
dílčím způsobem pokračuje ÚÚ 2011/14 „Jiné varianty –
nerealizované architektonické a urbanistické projekty v
Plzni 1850 – 2000“. Řešitelem mgr. T. Bernhardt (spoluřešitel mgr. A. Skála z AmP – tento ÚÚ byl v roce 2013 pozastaven z důvodu odchodu mgr. Skály na funkci ředitele
AmP a pro nepřístupnost některých fondů).

Oddělení novějších dějin
Výzkumné expedice
»» Kypr 2012. Zaměřena na sakrální a fortifikační architekturu a politickou situaci – předpokládané populárně naučné publikační výstupy, například National
Geographic Česko (Krčmář) – mimo rozpočet muzea.
Ústavní výzkumné úkoly
»» UUP 2011/02 - Ikonografický výzkum historických
skleněných diapositivů s námětem podoby města
Plzně. Řešitel: Krčmář. 3. rok projektu – příprava
publikace zhodnocující z ikonografického hlediska
nejvýznamnější soubory zpracovávaných historických černobílých diapositivů.
»» UUP 2013/01 – Amatérský fotograf Vojtěch Houda.
Řešitel I. Tománková 1. rok projektu - v rámci projektu ústavního úkolu bylo digitalizováno 634 ks
fotografií výše zmíněného autora, tj. ca 50% celkového množství fotografií V. Houdy, které se nacházejí
ve sbírce oddělení novějších dějin. Fotografie jsou
digitalizovány v rozlišení 1200 dpi a uloženy v počítači a externím disku ve formátu jpg a tiff. Zároveň
došlo k zápisu větší části fotografií do evidenčního
muzejního systému DEMUS fotoarchiv; popisy fotografií byly fakticky zkontrolovány a případně nově
dokumentačně zpracovány.
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
»» UU 2013/03: Bechyňská keramika (2013 – 2014), řešitelka: Lenka Merglová Pánková; stav plnění projektu:
výběr sbírkových předmětů pro fotografie připravo-
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vaného katalogu, zpracování literatury, spolupráce
na koncepci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni.

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: Michal Chmelenský
V roce 2013 byl výzkum židovského obyvatelstva
na Sušicku zaměřen na zpracování rozsáhlého spektra
dat, která se podařilo získat v předcházejících etapách
výzkumu, a došlo k dokončení a vydání připravované
publikace. Jednalo se o zpracování kombinace dat
získaných rozsáhlým průzkumem archivních pramenů,
terénním výzkumem, rozhovory s pamětníky. Výstupem
je publikace Židovské komunity na Sušicku, dokončená
na závěr roku 2013. Zabývá se lokalitami Kundratice,
Prostřední Krušec, Hartmanice, Petrovice, Dlouhá
Ves, Kašperské Hory, Hrádek u Sušice, Podmokly,
Sušice a Velhartice. Výzkumný úkol tak lze považovat
za ukončený.
Ústavní výzkumné úkoly
Zaniklá židovská sídla a židovské obce na okrese
Klatovy - řešitel: Michal Chmelenský
»» Putovní panelová výstava s názvem „Židovské
komunity na Sušicku“ byla obsahově a odborně
připravena do konce dubna roku 2013. Na základě
předchozích dohod s vypůjčiteli byl počátkem roku
2013 sestaven harmonogram běhu putovní výstavy.
Západočeské muzeum v Plzni (skrze řešitele) zajišťovalo prezentaci výstavy při vernisážích v každé
lokalitě, doplněných na požádání o odborný výklad,
vztahující se k historii židovské komunity v dané
obci. Transport výstavních panelů z jedné lokality
do druhé zajišťovali vypůjčitelé.
»» Příprava podkladů k realizaci webové databáze,
obsahující informace o zaniklých židovských komunitách v Západočeském kraji. Ke dni zpracování této
zprávy bylo do elektronicky publikovatelné podoby
převedeno cca 80% shromážděného materiálu a to
zejména proto, že v průběhu roku 2013 byly průběžně získávány a zpracovávány další zdroje (zejména
archivní povahy). Doposud připravené údaje se vztahují k oblasti bývalého politického okresu Sušice.
Současně probíhalo zjišťování možných zdrojů
financování technického zabezpečení přípravy
webové databáze, prostřednictvím které by měly být
výstupy ústavního úkolu prezentovány.
»» Rešerše judaik z periodika Šumavan (1868 – 1945),
s úvodní studií. Ke dni zpracování této zprávy bylo
excerpováno 100% dosažitelného materiálu z uvedeného periodika. Současně s tím probíhá také

kontrola a volba nejvhodnějších klíčových slov, podle kterých by bylo možné v rešerši efektivně vyhledávat. Možné publikování rešerše bylo v roce 2012
předjednáno s pracovníky Muzea Šumavy v Sušici
(PhDr. Janem Lhotákem), kteří nabídli uveřejnění
rešerše ve Sborníku Muzea Šumavy. Vydání sborníku
bylo však z technických důvodů odloženo a vnikl tak
prostor pro další úpravy finálního textu.

Oddělení paleontologické
Ústavní výzkumné úkoly
»» číslo projektu UU2013/06: Sekulární změny vegetace v merklínské pánvi; řešitelé Mgr. Jaroslava
Nesvadbová, Ing. Jan Bureš, PhDr. Helena Svitavská
– Svobodová, CSc.: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek, Průhonice;
V rámci úkolu byl proveden v terénu odběr svrchní
části vrstvy rašeliny pro účely dokončení palynologického zpracování profilu z lokality Merklín. V okolí
vrtu bylo z části dokončeno vegetační mapování
a ověřování lokalizace vybraných archeologických lokalit vhodných k navazujícímu výzkumu.
Sestavený a téměř dokončený je pylový diagram
profilu rašeliniště a probíhají interpretace zjištěných
dat v návaznosti na vývoj vegetace a prehistorické
osídlení oblasti. Rozpracovaná je publikace (odborný článek) k tomuto tématu.
»» UUP 2012/05 - Paleontologický a stratigrafický
výzkum vybraných lokalit ordoviku Rokycanska
a Plzeňska; řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; Hlavní
těžiště projektu bylo soustředěno na výzkum chráněných lokalit, jejichž správu má v agendě Krajský
úřad. Dále probíhal záchranný výzkum na dočasných
stavebních výkopech i na lokalitách ohrožených
přírodními vlivy. Hlavní výzkumy byly soustředěny
na výchoz v lomové stěně PP Rumpál. Druhá část prioritních výzkumů probíhala na území PP Rokycanská
stráň. Hlavními výsledky a přínosem pro ZČM jsou
v souladu s projektem úkolu vědecky hodnotné přírůstky fosílií pro paleontologické sbírky ZČM a sběr
primárních dat na výše uvedených lokalitách. Fosílie
mají nejen dokumentační charakter, ale je mezi nimi
i řada unikátů (fragment trilobita z Bukova, nový
druh acanthograpta z rokycanské Stráně apod.)
Sběry z chráněných území jsou i dokladovým materiálem průběžné inventarizace i expertíz provedených pro zřizovatele ZČM (především v souvislosti se
stavbou zasahující do PP Rokycanská stráň, návrhy
změn územního plánu města Rokycany a protipovodňovými opatřeními tamtéž).
»» UUP 2013/07 - Fossil plant assemblage from Mont
Sénegra (France) locality preserved in volcanic facie
related to Pennslyvanian period; řešitel RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.; V prvním roce projektu (2013) byla
nashromážděna sbírka fosilních rostlin z lokality
Mont Sénegra (př. č. 3/13). Byl předběžně zhodnocen
materiál a vytvořen seznam flóry z této významné
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lokality. Rostlinnému společenstvu dominují stromovité plavuně rodu Sigillaria a stromovité kapradiny z čeledi marattiaceae (konkrétně druh Acitheca
polymorpha). V roce 2014 budou výsledky publikovány v odborném časopise.
»» UUP 2013/01 - Geologicko - paleontologický průzkum nalezišť sapropelitového uhlí nýřanské sloje
a tufů spodní radnické sloje na lokalitách severně od Nýřan; řešitel Ing. Jan Bureš; V rámci práce
na tomto úkolu byl uskutečněný rozsáhlý ypaleontologický výkop v tufu spodní radnické sloje na lokalitě
Kamenný újezd u Nýřan. Fosílie rostlin byly na místě
zdokumentovány a pak převezeny do ZČM (celkem
asi 8000 ks). V současné době probíhá jejich preparace a určování. Dále probíhalo geologické mapování
pro další výkopy v brouskovém obzoru v oblasti
Pankrác – Blatnice.
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;
internetový odkaz na projekt http://igcp575.org/
index.htm. V roce 2013 byl organizován pracovní workshop, který se uskutečnil v Udine v Itálii.
Na pracovním workshopu byl přednesen referát:
The oldest known callipterid foliage: A new species
of Rhachiphyllum from the Late Moscovian (Middle
Pennsylvanian) Farmington Shale, Illinois Basin,
USA. Součástí projektu bylo i studium fosilní flóry ze
Slovinské Jesenice, která byla detailně zdokumentována a počítá se s publikováním výsledků v roce
2014.
»» GAČR P210/12/2053 - Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické
doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu; doba řešení 4 roky; druhý rok projektu. V rámci
projektu byla uvedena do provozu databáze FC
MafDat sloužící pro zadávání fosilních rostlinných
druhů ve spojitosti s jejich stratigrafickou polohou.
Ke konci roku bylo v databázi kolem 12 tisíc záznamů. 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. Výsledkem
v tomto roce řešení projektu byl článek: Pšenička,
J., Opluštil, S. 2013. The epiphytic plants in the
fossil record and its example from in situ tuff from
Pennsylvanian of Radnice Basin (Czech Republic).
Bulletin of Geosciences 88 (2), 401-4016.
Ostatní
Spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry
organizované Přírodovědeckým muzeem v Chemnitz

(Německo). V rámci této spolupráce se paleontologické
oddělení v roce 2013 podílelo na tafonomickém studium lokality v centru města Chemnitz. Tato lokalita je
připravována pro budou environmentální centrum,
které bude sloužit široké veřejnosti. V roce 2013 byla
také domluvena společná výstava, která bude společně
realizována v letech 2015 a 2016. Na projektu se podílí
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. a Ing. Jan Bureš.

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty
»» GP13-39185P - Představují lišejníková společenstva
ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných
fotobiontech? (2013-2015, GA0 - GAČR) – první rok
řešení: především sběr materiálu na lokalitách v ČR,
preparace, izolace DNA, sekvenace vzorků (O. Peksa).
Ústavní výzkumné úkoly
»» UU 2011/06: Vřesoviště – ohrožený biotop Plzeňska:
mezioborová studie diverzity organismů. Řešitelé: O.
Peksa, S. Pecháčková (odd. botaniky), I. Hradská, I.
Těťál (odd. zoologie). Třetí etapa výzkumu – dokončování projektu; předběžné výsledky prezentovány
ve formě posteru na mezinárodním workshopu EHW
2013 – viz níže).
»» UU 2013/06: Sekulární změny vegetace v Merklínské
pánvi – první rok řešení – odebrání a analýza profilů,
výzkum vegetace (J. Nesvadbová, J. Bureš).

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: zpracování a publikace výsledků.

Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
Granty a výzkumné projekty
»» Grantový projekt VISK6 na rok 2013 z oblasti rukopisů byl schválen a tak bylo digitalizováno 5 rukopisů.
zůstává stav digitální knihovny rukopisů stejný. Byl
schválen grantový projekt VISK6 na digitalizaci tisků a byla provedena digitalizace celkem 4 titulů (1
prvotisk a 3 tisky z 16. st.). Budou rovněž začleněni
do další digitální knihovny „Historické tisky“.
»» Celkem je již zdigitalizováno 186 dokumentů ze sbí-
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rek knihovny.
»» 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
»» Ústavní výzkumný úkol UU02 „Soupis tisků 16. století“ byl završen vydáním knižní formy soupisu. Hotový
soupis vykazuje 164 položek. Záznamy všech titulů
(název, rozsah, rozpis vnitřních částí, typografické
ztvárnění, stav exempláře, vazba, provenience atd.)
byly revidovány a ověřovány 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.
»» V červnu byla podána přihláška na nový ústavní úkol „Soupis vzácných a bibliofilských tisků
Západočeského muzea v Plzni“.

Evidence sbírek
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Bylo zahájeno zpracování přírůstkových katalogů
někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV
v Plzni do digitální podoby (T. Matějková).

Oddělení prehistorie
evidence chronologická

78 př. č.

z toho počet zakoupených

0 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

6 519 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

94 602 inv. č.

z toho v počítačové databázi

94 602 inv. č.

inventarizace

6 375 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. Junková).
V průběhu roku bylo v rámci CES řešeno rozdělení
archeologické podsbírky na dvě části, aby byly rozděleny fondy oddělení starších dějin a prehistorie Pro toto
rozdělení bylo vypracováno několik seznamů podkladů
(A. Zelenka).
Protože byl ukončen 10-ti letý cyklus, během něhož
prošel inventarizací celý sbírkový fond oddělení, byla
vypracována závěrečná zpráva o výsledcích inventarizací za toto období (J. Metličková, M. Metlička).
V depozitáři nádob byly provedeny podrobnější
záznamy na lokační seznamy, umístění nádob bylo
vyznačeno na policích stejně jako jejich umístění v expozici (A. Junková).
Protože byl zahájen nový cyklus, mohl být změněn
systém inventarizace, který je nyní zaměřen na revizi
a doplňování údajů do databáze evidenčních karet, které byly přepsány ze starých inventárních knih. Doplněny
a zrevidovány byly karty inv. čísel 1-6.375 (J. Metličková).
Do databáze evidenčních karet byly provedeny
záznamy o revizi a zároveň doplněny poznámky o uložení artefaktů vystavených v expozici „Pravěk jihozápadních Čech“ (L. Šmolíková, J. Metličková).
Do evidenčních knih byly vázány nově vytištěné evidenční karety (inv.č. 70.000-88.000) s novými lokacemi
předmětů po přestěhování (A. Junková).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Materiál je většinou po základním zpracování předán
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně
příslušným regionálním 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 2013 zapsáno 12 registračních čísel.

Pomocná evidence v roce 2013
»» Soupis negativů a popis fotografií – 224 kusů
Domažlicko
»» Kontrola a tvorba finální podoby fotografické evidence a evidence nálezů ze záchranného archeologického výzkumu ve Stříbře (okres Tachov) z roku
2011 a 2012 (T. Matějková).

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická

62 př. č.

z toho počet zakoupených

0 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

78 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

34 358 inv.č.

z toho v počítačové databázi

6 642 inv.č.

inventarizace

4 231 inv.č.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Oddělení starších dějin
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, Plzeň - U Zvonu, Starý Plzenec – Blochův statek
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 pokračovat
v aktualizaci lokačních seznamů, v souvislosti s ukončeným stěhováním také bylo třeba pokračovat v inventarizaci (viz soupis dole) 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 již v minulém roce, ale byla provedena každoroční inventura sbírky nábojů a zejména nová
generální inventura v souvislosti s odchodem správce
podsbírky p. M. Hejduka do důchodu (fond tak byl
během tří let zinventován dvakrát! Rovněž byla zlepšována dokumentace připojením obrazové dokumentace
k evidenčním záznamům zejm. doplněním fotografií
(např. u úseku Militárie to bylo mnoho desítek ks fondu
Z a ZU kdysi dokumentovaných starou technikou s špatným rozlišením, u fondu HA provedena nová fotodokumentace rovněž až u několika set předmětů různých inv.
čísel.
evidence chronologická

123 př. č.

z toho počet zakoupených

47 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

228 190,- Kč

evidence systematická

972 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

98 728 inv.č.

z toho v počítačové databázi

45 134 inv.č.

inventarizace

15 457 inv.č.

Ve sledovaném roce bylo zapsáno do chronologické
evidence 3 nová přírůstková čísla. 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 26303. V roce 2013 bylo
zapsáno 1 nová karta. Do počítačové databáze Demus
bylo přepsáno 112 karet. Předměty získané na konci roku 2013 budou zapsány do evidence v roce 2014.
Během roku 2013 bylo invetarizováno 2085 inventárních
čísel (podsbírka orient, fond varií z podsbírky uměleckého řemesla). Byly dopracovány lokační seznamy
depozitáře grafiky a nově vypracován lokační seznam
depozitáře varií.
evidence chronologická

3 př. č.

z toho počet zakoupených

2 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

10 557,- Kč

evidence systematická

3 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

26 303 inv.č.

z toho v počítačové databázi

16 882 inv.č.

inventarizace

2 085 inv.č.

Oddělení národopisné
evidence chronologická

161 př. č.

z toho počet zakoupených

11 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

3 190,- Kč

evidence systematická

161 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

77 269 inv.č.

z toho v počítačové databázi

45 237 inv.č.

inventarizace

2 136 inv.č.

Oddělení paleontologické
V roce 2013 Ing. Jana Mlnáříková zpracovávala sbírku 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 (Ing. Jana Mlnáříková a Marie Spáčilová).

26 | Výroční zpráva 2013



Všechny sbírkové předměty společně s fotodokumentací byly zapsány do databázového programu
Demus. Současně je vedena tištěná forma karet jako
záloha, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Ochrana sbírek

evidence chronologická

6 př. č.

z toho počet zakoupených

0 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

2 159 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

30 820 inv.č.

z toho v počítačové databázi

30 820 inv.č.

inventarizace

3 426 inv.č.

Oddělení botanické
evidence chronologická

3 př. č.

z toho počet zakoupených

0 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

451 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

85 031 inv.č.

z toho v počítačové databázi

35 974 inv.č.

inventarizace

6 901 inv.č.

»» Ve spolupráci s CITeM Brno byly upraveny tiskové
sestavy evidenčních karet v programu Demus.
»» Testování a posouzení software Museion.

Oddělení zoologické
evidence chronologická

2 př. č.

z toho počet zakoupených

0 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

0,- Kč

evidence systematická

11 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

16 110 inv.č.

z toho v počítačové databázi

12 899 inv.č.

inventarizace

7 666 inv.č.

Knihovna Západočeského muzea
evidence chronologická

523 př. č.

z toho počet zakoupených

116 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

68 818,- Kč

evidence systematická

523 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

10 699 inv.č.

z toho v počítačové databázi

8 219 inv.č.

inventarizace

160 inv.č.

Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových fondů,
jsou průběžně evidovány a zpracovávány do katalogů (l.
a 2. stupeň evidence). Studijní fond, prochází průběžnou

inventarizací, větší část je nově signována a celý fond je
zároveň průběžně rekatalogizován do databáze. V databázi bylo za r. 2013 zpracováno 7.446 záznamů (z toho
bylo 1.650 letošních přírůstků). Celkově má databáze
knihovního fondu k 31. 12. 2013 54.285 záznamů (přír.č.)
o celkovém počtu 102. 941 exemplářů.
Záznamy v katalogu OPAC jsou průběžně revidovány
a upravovány dle platných standardů. Díky nové verzi
systému je aktualizace prováděna okamžitě, tzn., že
záznamy vytvořené v reálném čase, jsou ihned k dispozici uživatelům online katalogu. Dle statistiky přístupů
je vykázáno za rok 2013 celkem 5.016 přístupů na online
katalog.
Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu Staré tisky – signatury 501, 502, 503. Dle inventarizačního protokolu č. j. 01/2013 ze dne 3. 1. 2013 bylo
inventarizováno celkem 160 jednotek.

Souhrn za celé muzeum
evidence chronologická

961 př. č.

z toho počet zakoupených

176 př.č.

celkové náklady na nákup sbírek

310 755,- Kč

evidence systematická

10 877 inv.č.

sbírkovy fond k 31.12.2013

474 747 inv.č.

z toho v počítačové databázi

296 409 inv.č.

inventarizace

48 437 inv.č.

»» Počet obrazově zdokumentovaných sbírek 61 415
inv.č

Oddělení prehistorie
Po přestěhování fondu celých nádob čítajícího 2.977
ks byly další poškozené exempláře opraveny v keramické laboratoři (P. Peterková, J. Tycová).
Do evidenční databáze, poddatabáze konzervačních
karet byly provedeny záznamy o konzervačních zásazích
na kovových artefaktech provedených na sbírkových
předmětech v letech 2010-2012 (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 2013, který byl následně uložen v příručním depozitáři.
V depozitářích kovových artefaktů, zlomkové
keramiky a celých nádob je průběžně měřena teplota
a vlhkost. Nově jsou tyto údaje zapisovány i v expozici
v hlavní budově ZČM (J. Metličková).
Průběžně byly laboratorně ošetřovány a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok 2009 a 2010, které
byly určeny k systematické evidenci (P. Peterková, J.
Tycová).

Oddělení starších dějin
Nové půdní depositáře na pracovišti Zborovská 40
v Plzni jsou sice vybudovány, ale nevyřešily nedostatek
místa – jsou určeny jen pro archeologickou podsbírku.
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 depositáře na Zborovské) a část fondů
MP a C (např. by mělo být převezeno z Nepomuka 18 ks
cechovních truhlic a několik zvonů aj., aby byl sjednocen sbírkový fond – ale zatím není kam.
Provizorní depositář na půdě v prostoru za hlavní
kopulí určený pro podsbírku militárií (pouze nehořlavé
předměty, jako ocelové přilby, fragmenty a střepiny
granátů atd., náhradní hlavně, plechové schránky pro
munici aj. 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. Provizorně (a v podstatě v rozporu
s předpisy) sem byly umístěny i sbírkové dřevěné bedny
na kulomety.
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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.

Oddělení novějších dějin
Rekonstrukce depozitářů oddělení novějších dějin,
Tylova 22 probíhala i v roce 2013. Na základě nevyhovujících dřevěných regálů v depozitáři č. 8 došlo k nákupu
13 kovových regálů (firma Profi regal s.r.o) do depozitáře č. 8. Zároveň s nákupem regálů byla upravena místnost depozitáře č. 8, tzn., že byla provedena výmalba
místnosti, poté došlo ke stěrkování podlahy a výměně
podlahové krytiny, která byla již potrhaná na několika
místech a nesloužila svému účelu.
Depozitáře byly před demontáží původních regálů
vyklizeny, krabice se sbírkovými drobnými tisky byly prozatímně přeneseny do depozitáře č. 7 a současně byla
během roku provedena revize fondu drobných tisků,
která bude pokračovat i v roce 2014. Po montáži nových
regálů došlo k novému uspořádání depozitáře; postupně jsou drobné tisky ukládány a nově identifikovány.
Díky rekonstrukci depozitáře č. 8 oddělení získalo větší množství úložného prostoru než v depozitáři s původním uspořádáním. 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. V roce 2012 prošlo digitalizaci 21 ks filmů,
v roce 2013 2 ks filmů, filmy byly promítnuty a digitalizovány snímáním druhou kamerou. Výraznější spolupráce
pro rok 2013 musela být z finančních důvodů odložena
(Tománková, Morgensternová).
»» Digitalizace a odborné zpracování fotografií – 634 ks
(Tománková).
»» Digitalizace fotografií - 54 ks a negativů - 32 ks
(Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
V průběhu roku probíhala postupná sanace porcelánu a keramiky, nové uložení předmětů v depozitáři
porcelánu. Fond varií, který dosud uložený v depozitáři
kovů a grafiky, byl soustředěn a nově uložen do vhodnějších prostor depozitáře na Bolevecké návsi (Objekt
A). V depozitáři textilu na Bolevecké návsi 17 byla provedena pravidelná preventivní desinsekce. V jednotlivých
depozitářích je pravidelně kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů.
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Oddělení národopisné

Odddělení konzervace

V depozitářích a výstavních prostorech je pravidelně monitorována a zaznamenávána teplota a vlhkost.
Klima je regulováno dostupnými prostředky. V roce
2013 byla prováděna pravidelná dezinsekce v měsících
dubnu a květnu. Dezinsekce je prováděna aerosolovým
postřikem v prostorách expozice a depositářích v budovách NMP.
V některých depozitářích a expozici bylo v některých
obdobích roku obtížné dosáhnout dostatečné vlhkosti
vzduchu. Proto byl zajištěn převoz nového zvlhčovače
vzduchu do depozitáře nábytku v CD Nepomuk a v rámci žádosti ISO bylo zažádáno o finanční prostředky
na nákup dalších 3 ks přenosných zvlhčovačů, určených
pro budovy NMP.
Depozitáře v budovách NMP se podařilo dovybavit
nástavci na skříně, zakoupenými z programu ISO 2013.
Byly sanovány prostory depozitáře zemědělského
náčiní v Bolevci. Z depozitáře byl odstraněn instalační
materiál a díky tomu mohly být předměty v depozitáři
uspořádány způsobem, který umožňuje účinnější péči
o ně. Na místě byla dlouhodobě zjišťována nadměrná
vlhkost a přítomnost dřevokazného hmyzu. Pracovníci
oddělení konzervace na žádost pracovníků nár. odd.
navrhli a provedli sanaci depozitáře postřikem roztokem lignofixu, který pomohl zmírnit nepříznivý stav.

V roce 2013 byly provedeny oddělením konzervace
3 namátkové kontroly klimatu v depozitářích a výstavních prostorách Západočeského muzea v Plzni a to
v depozitáři UMPRUM, Diecézním muzeu a depozitáři
národopisu na Bolevci.
V depozitáři UMPRUMU k datu 12.12.2013 byly shledány optimální hodnoty klimatu.
V depozitáři národopisu na Bolevci (stodola) byl
shledán netemperovaný a teplota dne 11.10.2013 se
nacházela v rozmezí 8 -12oC v závislosti na poloze teploměru. Dle požadavku správce sbírky Mgr. Slámové byla
provedena pracovníky konzervace hromadná dezinsekce celého depozitáře proti červotoči roztokem Lignofixu.
Další ošetření je plánováno na květen-červen 2014.
V MCU byla dne 14.10. 2013 provedena vizuální kontrola uložených předmětů a současně bylo provedeno
měření klimatu. U 14 předmětů budou provedeny drobné opravy polychromie a rekonzervace in situ. Hodnoty
v celém objektu byly naměřeny v rozmezí 55,5 – 60,9%rV
a 13,4 – 16,0oC. V dubnu 2014 bude kontrolována světelná kapsle uložená ve vitríně s ornáty. Cínové předměty
byly deponovány do prostor z vhodnějším klimatem.
Stav sbírky cca 1500 obrazů v CD Nepomuk je setrvalý, tj. nepodařilo se pořídit vakuový vyhřívaný stůl,
aby mohl být proveden hromadný konzervační zásah tj.
dublování obrazů na nové plátno.
V roce 2013 (červenec/srpen) proběhla v oddělní
konzervace rekonstrukce místnosti s mokrým provozem (vybourání nevyhovující napouštěcí vany, instalace nových rozvodů vody a odpadů, pokládka dlažby,
vymalování).

Restaurování, konzervace
a preparace sbírek

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. Některé předměty byly navíc ošetřeny
v návaznosti na výsledky inventarizace a namátkových
kontrol sbírek dalšími přípravky dle potřeby. 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.
2013 nebyla realizována z důvodu zaneprázdněnosti
fotografky.
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»»

Oddělení prehistorie
Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno a zrestaurováno 183 artefaktů z bronzu,
železa, skla, kosti a jantaru (I. Čechová).
Pro jiná oddělení ZČM bylo v laboratoři
zkonzervováno:
»» pro odd. ZAV – 7 železných a bronzových předmětů
z různých výzkumů a archeologických akcí.
»» pro odd. starších dějin byl zkonzervován 1 železný
předmět.
»» pro odd. Umprum bylo překonzervováno a očištěno
75 bronzových spon a dalších předmětů vybraných
pro chystanou expozici.
»» Celkem tak bylo pro jiná oddělení ZČM zkonzervováno 85 sbírkových předmětů (I. Čechová).
»» Pro Hrad Kašperk bylo v rámci metodické pomoci
zkonzervováno 7 železných předmětů nalezených
na hradě (I. Čechová).
»» Pro Okresní muzeum v Lounech byla zkonzervována
železná sekera z doby halštatské (I. Čechová).
»» Pro Archeologický ústav byla zkonzervována železná
sekerka s křidélky z Lišic, okr. LN (I. Čechová).
»» Pro Oblastní muzeum v Chomutově bylo zkonzervováno 79 železných a bronzových předmětů z žárových hrobů doby římské z Nezabylic (I. Čechová).
»» Pro Muzeum Karlovy Vary bylo zkonzervováno 38
zlomků skleněných předmětů a 39 bronzových, stříbrných a železných předmětů (I. Čechová).
»» Pro Národní památkový ústav, odborné pracoviště
v Lokti byly zkonzervovány 3 artefakty (I. Čechová).
»» Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 396 sbírkových
předmětů.
Pro expozici Pravěk jihozápadních Čech bylo opraveno a dopatinováno 20 vystavených keramických nádob
a jiných keramických artefaktů a 12 bronzových a železných předmětů (P. Peterková, J. Tycová).
Pokračovalo opravování fondu celých nádob
po jejich přestěhování do depozitáře ve Zborovské ulici. Na vybraných nádobách byly odstraněny sádrové či
cementové přetoky z restaurování na začátku 20. století
a chybějící části byly doplněny sádrou a nabarveny.
Z některých nádob byly odstraněny oprýskané konzervační nátěry. Opraveno bylo 19 nádob z následujících
lokalit: Nynice, Brdo, Šťáhlavice, Vochov, ŠťýhlavyHájek, Milínov-Javor, Dýšina-Kokotsko, Žákava-Sváreč,
Šťáhlavice-Beztehov, Pláně (P. Peterková, J. Tycová).
Z nově zpracovávaných výzkumů byly zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza z následujících
výzkumů:
»» v Plzni-Černicích, okr. PM, Písecké ulici, výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště z let 2005-

»»
»»
»»

2006. Zrestaurovány byly 4 nádoby a 9 torz nádob (J.
Tycová, P. Peterková).
v Nýřanech, okr. PS, „U Mexika“, stavba DAF.
Zrekonstruována byla 1 nádoba z hrobu 205, 4
nádoby z hrobu 214, 1 nádoba z hrobu 116, 2 nádoby
z hrobu 208 a 1 nádoba z hrobu 299 (P. Peterková, J.
Tycová).
V rámci evidence převzatého výzkumu v Přešticích,
okr. PJ, v poloze „U Háječku“ byla zrekonstruována
1 nádoba a 1 torzo (J. Tycová).
Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih, Vrchlického ulice ppč.
149/1, byla zrekonstruována 1 středověká nádoby
a 1 torz0 (P. Peterková).
Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zrestaurováno 65 nádob či jejich torz.

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 10 keramických nádob (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 1451 předmětů (vše vlastní kapacitou – u podsbírky Historická archeologie 315 předmětů,
u podsbírky Militárií 1007 ks – viz dále, u podsbírky
Historie a Numismatiky pak prošla konzervací část starého fondu i přírůstků, tedy 2, rsp. 127 ks). Pokračovala
však průběžná každoroční, rsp. dvouroční překonzervace kožených předmětů fondu ZU (228 opasků, sumek,
toreb a pouzder a bot) a v průběhu celého roku překonzervace palných zbraní fondu Z (779 ks), z toho 194
dlouhých palných zbraní, 192 krátkých palných a 393
chladných zbraní. Vždy byla odstraněna stará vazelína
a mechanismus byl rozpohybován, následně byla zbraň
ošetřena novou konzervační látkou. Průběžně se provádělo každoroční mechanické čištění fondu uniforem
kartáčem i vysavačem (428 ks uniforem a 175 ks přileb,
čepic a baretů.
Zrestaurovány byly 3 předměty (renezanční kachel
u podsbírky Historická archeologie a restaurace kančího kopí Z 543 a generální oprava krátké pušky Berdan
Z 1405). V souvislosti s výstavbou stálé expozice byly
všechny předměty určené pro expozici vyčištěny, ošetřeny a překonzervovány (viz dále).
Dále jako každý rok bylo provedeno (počátkem prosince 2013) kompletní chemické ošetření proti hmyzu
a mikroorganismům u fondu ZU (uniformy) v depositáři
chemicky plynofikací Coopex vlastními silami. Jako každý rok byla provedeno (v polovině února 2013) jednoroční překonzervace včetně pravidelné údržby exposice
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Městské zbrojnice (zde 948 předmětů) V laboratorním
zpracování u fondu HA bylo pokračováno ve zpracování
fondu HA ( např. Plzeň – nám.Republiky 24 nebo Plzeň
U Zvonu, pak z drobné akcí a sběrů a tak bylo nakonzervováno 315 předmětů fondu HA a 1 předmět byl zrestaurován. I zde probíhalo překonzervování, rsp. nové
konzervováné u předmětů určených pro stálou expozici
v ZČM, v Diecézním muzeu, rsp. i v Plzeňském historickém podzemí.
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 10 ks pochev k různým šavlím.
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 či odcdělení. Šlo
o tyto práce:
»» Vyčištění, konzervace a určení střv. a antických mincí pro odd. pravěku ZČM z různých drobných sběrů
a ZAV (6 ks, dr. M. Hus)
»» Překonzervace historického porcelánu z fondu odd.
UMPRUM ZČM Plzeň, 6 ks (M. Beránková)
»» Překonzervace skleněných artefaktů antického
skla z fondu odd. UMPRUM ZČM Plzeň, 50 ks (M.
Beránková)
»» Konzervace 15 fragmentů střv. skla a 34 předmětů
z organického materiálu pro VMH v Klatovech (M.
Beránková a M. Zemánková)
»» Konzervace 6 střv. dřevěných předmětů pro Muzeum
Karlovy Vary (M.Beránková a M. Zemánková)
»» Na úseku HA a N tak bylo pro cizí organizace či
oddělení nakonzervováno či zrestaurováno 117
předmětů.
Za práce z oboru Historické archeologie zodpovídal především mgr. J. Orna, příp. mgr. V.Dudková
a samozřejmě obě dokumentátorky, za práce z oboru
Numismatiky odpovídal dr. M.Hus, za práce v oboru
militárií odpovídal zbrojíř M.Hejduk, příp. i vedoucí
oddělení, za práce z oboru historie, map, plánů a grafiky
odpovídal mgr. T. Bernhardt.

i položky zapůjčené na výstavy mimo muzeum.
347 inventárních čísel bylo ošetřeno konzervátorským oddělením muzea a 75 inventárních čísel konzervátorskou dílnou oddělení prehistorie Západočeského
muzea v Plzni.
»» Konzervace - dodavatelsky: 35 inv. č. nákladem 3000
Kč

Oddělení národopisné
Žádost o dotaci na restaurování kupecké skříně
a souboru obrazů z programu ISO nebyla v roce 2013
schválena, takže restaurování externím dodavatelem
nemohlo být z finančních důvodů provedeno.
Oddělení konzervace restaurovalo či konzervovalo
celkem 76 sb. předmětů pro krátkodobé výstavy a dle
vlastního výběru a dle naléhavosti péče o předměty.
Kromě toho bylo pracovníky nár. odd. průběžně prováděno ošetření předmětů z fondů nářadí zemědělské
a řemeslné.

Oddělení paleontologické
V průběhu roku byly preparovány a restaurovány
vzorky: 1) velkorozměrný vzorek z lokality Žacléř (Lucie
Pšeničková); 2) vzorky z lokalit z USA (Nové Mexiko),
u kterých došlo k defragmentaci během transportu
z USA do Česka, 36 předmětů (Lucie Pšeničková); 3) byly
restaurovány velkorozměrné vzorky z lokality Ovčín
u Radnic, 5 předmětů(Lucie Pšeničková); 4) byly preparovány vzorky z lokality Mont Sénegra (Francie), 120
předmětů (Lucie Pšeničková); 5) probíhaly preparace
vzorků z lokality Doubrava u Nýřan (František Tichávek),
350 předmětů.

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo preparováno cca 1000 sbírkových předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Oddělení zoologické
»» Preparování vlastní: 4695 ks

»» Restaurování - vlastní: 5 ks, oblek vězně koncentračního tábora

V průběhu roku bylo vypreparováno 1023 brouků
a mravenců (Těťál) a do lihu uloženo 3647 pavouků
(Hradská). Preparátorka obratlovců během roku zhotovila 25 preparátů ptáků, repreparovala a ošetřila 86
preparátů obratlovců (Vančurová).

Oddělení uměleckoprůmyslové

Knihovna Západočeského muzea

V roce 2013 nebyl schválen žádný z návrhů podaných
do programu ISO Ministerstva kultury. Dodavatelsky
pokračovala konzervace souboru antického skla. Výběr
předmětů pro konzervaci prováděnou konzervátorskými pracovišti muzea byl podřízen přípravám předmětů
pro budoucí uměleckoprůmyslovou. Kromě těchto
sbírkových předmětů prošly konzervátorským zásahem

V r. 2013 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.

Oddělení novějších dějin
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Oddělení konzervace
Celkem bylo konzervováno a restaurováno 478 předmětů, z toho 428 sbírkových předmětů s i.č.:
»» oddělení národopisu 76 ks
»» oddělení umprum 347 ks
»» oddělení novějších dějin 5 ks
»» Knihovna Západočeského muzea 50 ks

Muzeum loutek
V roce 2013 byly v Muzeu loutek restaurovány a konzervovány následující položky:
Konzervované loutky – celkem 34 ks:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kůň NMP 71 951
Čert NMP 71 922
Smrtka NMP 71 927
Žena NMP 75 942
Muž NMP 75943
Rytíř NMP 71 918
Jeníček NMP 71 917
Škrhala NMP 71921
Honza NMP 71920
Sněhulák NMP 76 653
Sněhulák NMP 76 622
Sněhulák NMP 76 724
Jeníček NMP 76 617
Kašpárek NMP 71 940
Selka NMP 71 937
Stará žena NMP 71936
Krejčí NMP 71 934
Bubeník NMP 71 933
Venkovské děvče NMP 71 932
Myslivec NMP 71 931
Mnich NMP 71 929
Ježibaba NMP 71 928
Čaroděj NMP 71 925
Starý lovec NMP 71 943
Čert NMP 71 834
Ježibaba 71835
Sedlák NMP 71 836
Venkovanka NMP 71 837
Muž NMP 71 840
Šlechtic NMP 71 841
Honza NMP 71 842
Vojenský vysloužilec NMP 71 843
Turista NMP 76 685
Sněhulák NMP 76 654

Restaurované loutky – celkem 12 ks:
»»
»»
»»
»»
»»

Zbrojnoš NMP 71919
Ondřej NMP 76 738
Lékař NMP 76728
Selský chasnik NMP 71 942
Rokokový pán NMP 71 941

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sedlák NMP 71 948
Král NMP 71 832
Voják NMP 71 844
Princezna Kamej NMP 76 736
Víla NMP 76 618
Vesnická holka NMP 76 681
Dívka NMP 76675
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součástí světového kulturního dědictví.

Expozice a výstavy

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO
KRAJE - expozice archeologie

Návštěvnost
Muzeum Š. Adlera

7 016

Národopisné muzeum

8 234

Muzeum loutek

22 093

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 7 544
Knihovna

740

Kulturní programy

10 648

hl. budova ZČM

37 979

Celkem

82 866

z toho zlevněné vstupné

29 508

www stránky muzea

41 032

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

Expozice odhaluje tajemství pravěkého osídlení jihozápadních Čech od nejstarších dob do raného středověku.
Představeny jsou zde artefakty získané
do sbírek muzea během více jak 130 let
terénních archeologických výzkumů.
Mezi vystavenými exponáty jsou takové
unikáty jako bronzový štít z PlzněJíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova,
bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové
a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených
pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí.
Samostatně je prezentována metodika archeologické
práce. K oživení jistě přispívají i figuríny s rekonstrukcí
pravěkých oděvů zdobených replikami bronzových
předmětů, model neolitického dlouhého domu, model
odkrývané pravěké mohyly a opevnění hradiště
na Černém vrchu u Svržna.
Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně vtáhne do tajů odkrývání archeologických lokalit a ukáže
krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí s metodou
archeologické a muzejní práce, ale také s pravěkými
výrobními technikami – výrobou kamenných štípaných
a broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky,
tavením a odléváním bronzu a hutněním železa.
Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí
kamennými drtidly a žernovem.
Projekt byl podpořen Plzeňským krajem a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního evropského
fondu – Jihozápad.
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kameny, kolekci gotických a renesančních skleněných
nádob, militaria z období husitství a třicetileté války,
cechovní truhlice nebo mučící nástroje. Závěr expozice
tvoří netradičně pojatý mincovní kabinet.
Připraveny jsou i doplňkové programy pro děti
a řada dalších informací je k dohledání v dotykových
infopointech.
Projekt byl podpořen Plzeňským krajem a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního evropského
fondu – Jihozápad.
Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU
Expozice je umístěna v historických
prostorách
Chotěšovského,
Gerlachovského a Bartlovského domu
na náměstí Republiky. Návštěvníky čeká
mimořádně rozsáhlá prohlídka, která čítá
dvacet místností se zajímavými historickými interiéry.
První část představuje vývojovou řadu měšťanských
interiérů, tj. nábytek a interiérové doplňky, portréty
a drobný inventář z údobí gotiky, renesance, baroka, empiru, biedermeieru a první třetiny 20. století.
Exponáty jsou velmi cennou kolekcí předmětů denní
potřeby, dokreslující všední život v plzeňských měšťanských domácnostech.
Druhá část je věnována životu lidu na venkově a tvoří ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem charakteristickým pro oblast Plzeňska, expozice krojů z plzeňského
regionu, ukázky lidového stavitelství a expozice prezentující zvyky a tradice venkovského lidu v 19. a na počátku 20. století. Zpestřením pak mohou být dvě menší
expozice ukazující městskou černou kuchyni z první
třetiny 19. století a secesní lékárnu s ukázkami nejen
profesionálního, ale také lidového lékařství.
Muzeum loutek

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO
KRAJE - expozice historie

PŘÍBĚH NA NITI

Expozice seznamuje návštěvníky
muzea nejen s významnými dějinnými
událostmi, které se na území dnešního
Plzeňského kraje odehrály od 10.
do poloviny 19. století, ale také s hmotnými doklady minulosti, především
předměty každodenní potřeby. V rámci
expozice je možné zhlédnout projekci
3D rekonstrukce přemyslovského mocenského centra
Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě a městské světnici
s kachlovými kamny a černou kuchyní. Širokou veřejnost jistě zaujme replika tiskařského lisu, který odkazuje na počátky knihtisku v Plzni. Z významnějších exponátů stojí za pozornost unikátní archeologické nálezy
z Plzně – středověká zrcadla, sáňky, koturn a prubířské

Muzeum loutek v Plzni těží z místní
bohaté loutkoherecké tradice a mapuje činnost loutkových divadel hrajících v Plzni
a jejím nejbližším okolí.
Příběh loutek, který muzeum vypráví,
začíná již na počátku 19. století, kdy se
Plzeňané mohli těšit z divadelních představení kočovných lidových loutkářů. Část
expozice je věnována vývoji plzeňského loutkářství
na konci 19.století, kdy vzniklo první stálé loutkové
divadlo - Škodovo divadlo, které je v expozici představeno unikátním oživeným modelem, který je zhotoven
podle dochovaného negativu. Příběh loutkových divadel pokračuje ve druhém patře, kde se na pomyslné
časové ose novým fenoménem stávají rodinná divadélka, ve kterých se při hře setkával svět dětí a dospělých.
Významná část expozice je věnována Loutkovému

divadlu feriálních osad, v němž působili umělci Karel
Novák, Josef Skupa a Jiří Trnka. Na jeho jevišti také
poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru
divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje
nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami
z původního fundusu.
O tom, že bohatá loutkářská tradice Plzně neskončila, se můžete přesvědčit v místnosti věnované nejen
amatérským souborům. Ve třetím patře se vám představí současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky
z mnoha oceňovaných autorských inscenací.
Vedle tradičně pojatých výstavních prostor je
v muzeu multifunkční sál, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit se s různými technikami vodění.
Expedice na niti
Expedice na niti je novým
zážitkovým rodinným programem pro každého.
Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s dětmi prozkoumávání
muzea v souladu s tématem
expozice. Rodina obdrží v recepci ke vstupenkám tzv.
deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě
v rodině, aby mohlo cestou muzeem plnit expediční
úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů je
pomáhat a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea diplom.
Zároveň si rodina může vypůjčit expediční kufr a vyrobit
si talisman (na dvoře či v kavárně muzea dle počasí)
Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně.
Muzeum 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.
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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.
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Výstavy
Oddělení výstavnictví
Rok 2013 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 kromě celkové výtvarné podoby
výstavy zahrnuje i praktickou 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 2012,
které přešly do roku 2013, pracovníci
výstavnictví provedli deinstalaci
»» Slavné vily Plzně – Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
(29. 11. 2012 – 6. 1. 2013) - Výstavní sál 1
»» Zkřemenělé rostliny prvohor (18. 12. 2012 – 10. 2.
2013) - Výstavní sál 2
»» Na nákup do staré Plzně (8. 11. 2012 – 7. 4. 2013)
výstavní sál NMP
Výstavy v prostorách hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2.
»»
»»
»»
»»

Výstavní sál 1:
Káhira – skrytý půvab islámské architektury.
Černobílé fotografie Jana Brodského (14. 3. – 21. 4.
2013)
Giganti doby ledové (7. 5. – 23. 6. 2013)
Mikoláš Aleš v Plzni (30. 7. – 27. 10. 2013)
Komiksová Plzeň (8x) (14. 11. 2013 – 2. 2. 2014)

Výstavní sál 2:
»» Lepší než skutečnost – Mystifikace a fikce české
(a plzeňské) společnosti 19. století (22. 2. – 19. 5.
2013)
»» XIV. Trienále umělecké knižní vazby (6. 6. – 11. 8.
2013)
»» Džungle za plotem (21. 8. – 28. 10. 2013)
Angličáci Matchbox (28. 11. 2013 – 2. 2. 2014)

Výstavy v Národopisném muzeu
Plzeňska na náměstí Republiky 13
»»
»»
»»
»»

Výstavní sál:
Plzeňští střelci (25. 4. – 26. 6. 2013)
95 let Československého letectva (11. 7. – 22. 9. 2013)
V Plzni na Karlově (11. 7. – 22. 9. 2013)
Kuchyně naší prababičky (12. 12. 2013 – 2. 2. 2014)

Dvorek a řemesla:
»» Židovské komunity na Sušicku (2. 5. – 16. 5. 2013) putovní výstava
»» Co vyrostlo na dvorečku aneb keramický svět
Naděždy Potůčkové (13. 7. – 15. 9. 2013)
»» Kohoutek jarabý - drátenictví – slovenský fenomén
(4. 10. – 31. 10. 2013)
Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, Františkánská 11
»» Poutní místa plzeňské diecéze (4. 4. – 2. 6. 2013)
»» Faksimile církevních rukopisů (21. 6. – 22. 9. 2013)
»» Sv. Jan Nepomucký – 620 let od mučednické smrti
českého patrona (3. 10. – 1. 12. 2013)
Muzeum loutek, náměstí Republiky 23
»» Divadlo v Boudě 1928 – 2013 aneb cesta Boudy Plzní
(1. 8. – 31. 10. 2013)
Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá voda 5:
»» Anna Franková – odkaz pro současnost (4. 6. – 14. 7.
2013)
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
»» Europeana 1989
Ředitelství
Vlastní výstavy a expozice
»» Frýda - Koordinace a vedení realizace historických
expozic „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“
»» Frýda – instalace expozice „Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje – Historie“, včetně konzervace
některých exponátů.
»» Mergl - Z Nového Světa do celého světa – 300 let
harrachovského skla, repríza výstavy v Muzeu skla
a bižuterie, Jablonec n. Nisou, 1. 2. - 26. 5. autoři J.

Mergl, L. Merglová-Pánková,
»» Mergl - Lepší než skutečnost – mystifikace a fikce
v české (a plzeňské) společnosti 19. století, 22. 2. - 26.
5., hlavní kurátor, spoluautoři T. Bernhadt, M. Hus, L.
Krčmář, J. Slámová, I. Tománková
»» Mergl - Mikoláš Aleš v Plzni, autor výstavy, spoluautoři I. Jonáková, P. Domanický (Západočeská galerie
v Plzni)
»» Mergl - Svatý Jan Nepomucký - 620 let od mučednické smrti českého patrona, autor
Spoluúčast na výstavách jiných
organizátorů v muzeu i mimo muzeum
»» Mergl - Co nám vyrostlo na dvorečku, výstava keramiky Naděždy Potůčkové, ZČM NMP, kurátor
»» Mergl
Angličáci
Matchbox,
ze
sbírek
Uměleckoprůmyslového musea v Praze, autorka M.
Míčová (UPM), kurátor
»» Mergl - Mikoláš Aleš v Plzni, v Západočeské galerii
v Plzni, spoluautor
Příprava výstav a expozic:
»» Mergl - příprava stálé expozice Umělecké řemeslo
a užité umění – libreto, scénář, odborná příprava
exponátů
»» Mergl – spolupráce na přípravě výstavy Šumava –
zelená střecha Evropy pro Evropský paralament
v Bruselu
»» Mergl - příprava výstavy Trapulky do bulky – zapomenutá karetní hra, s Clubem sběratelů hracích
karet – termín únor 2014
»» Mergl - příprava výstavy Mezi nouzí a blahobytem –
termín únor 2014
Oddělení prehistorie
V dubnu byla levém křídle hlavní budovy ZČM otevřena expozice „Pravěk jihozápadních Čech“. Začátkem
roku byla nainstalována replika dřevěné konstrukce cisterny z Vladaře, doplněna světelná mapa lokalit s korálky
a provedena fotografická dokumentace všech vystavených sbírkových předmětů. Všechny vystavené artefakty byly prohlédnuty, očištěny a vitríny na závěr znova
vyleštěny. Na vitríny byly umístěny popisky a doplněn
zvukový komentář k modelové rekonstrukci a výzkumu
pravěkého hradiště na Černém vrchu u Svržna. Do otevřených rekonstrukcí hrobů mladší a pozdní doby bronzové byly zhotoveny kopie nádob. Konzervačně byla
ošetřena velká část bronzových a železných předmětů
(M. Metlička a pracovníci oddělení).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích
»» „Historie města Stříbra“, Městské muzeum Stříbro,
trvalá expozice, spoluúčast na tvorbě (P. Břicháček
– T. Matějková).
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»» „Hrady Plzeňska“ – Muzeum Nýrsko, 19.2 - 28.4. 2013
(foto P. Braun, texty P. Břicháček)
»» „Obrazový svět pozdního středověku a raného
novověku. Gotické kachle na Prácheňsku“, výstava
v Prácheňském muzeu v Písku, 1.10 – 1.12. 2013
(zapůjčení kachlů z Milevského kláštera, zpracování
části textu katalogu – P. Břicháček)
»» „Svět tajemných Baltů“, výstava v Moravském zemském muzeu v Brně, 3.12 2013 – 30.9. 2014 (zapůjčení nálezů jantaru ze sídliště starší doby bronzové
v Hostech – P. Břicháček).

inv.č. (6ks)
»» Celní muzeum v Plzni, 6 evid.č. (6ks)
»» Město Ostrov n.Ohří – expozice Zámek, 6 inv.č. (6ks)
– jde o 1.část zápůjček

Oddělení starších dějin
V prvním kvartále roku pokračovaly práce na výstavbě nové historické expozice „Pohledy do minulosti
plzeňského kraje“, která byla fyzicky realizována a vernisáž byla 18.dubna 2013. Na pracích se podílelo celé
oddělení, práce dílčím způsobem pokračují – zejm.
obrazové, mapové a textové náplně do infopointů atd.
Vlastní výstavy byly 3 plus 1 přecházející z roku 2013;
všechny 3 naše výstavy byly společné celého ZČM - podíleli jsme se zápůjčkou exponátů i spoluprací na scénáři.
Podíleli jsme se i na jedné výstavě v ZČM, kterou ovšem
realizoval jiný subjekt.
Průběžně jsme řešili zápůjčky i do jiných muzeí
a památkových objektů (10 nových a 15 přetrvávalo
z minula), tak jak během roku přišly žádosti Autorsky
(dr. M. Hus) jsme se podíleli jen na třech výstavách
jiných subjektů, tj. nejen zápůjčkou exponátů, ale
i sepsáním dílčího scénáře či libreta, rešeršemi, poskytnutím obrazové dokumentace, recenzí, opravami atd.
Další dvě výstavy bez zápůjčky sbírkových předmětů
byly autorské – viz kapitola 7. 4). Celkem tak bylo realizováno námi nebo s naší pomocí 16 (+ 2 bez zápůjčky
sbírkových předmětů) a z minula přecházelo 17 výstav
a expozic.
Vlastní výstavy:
»» Spoluúčast
na
společné
výstavě
ZČM
ke Smetanovským dnům 2013: „Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české a plzeňské společnosti v 19.století“, únor až květen 2013, podíl na scénáři aj. dr. M. Hus a mgr. T. Bernhardt, pomoc při
realizaci M.Hejduk, 32 inv. č. (44 ks)
»» Spoluúčast na společné výstavě ZČM „Poutní místa Plzeňské diecése“, květen a červen 2013, podíl
na scénáři aj. dr. M. Hus, 59 inv. č. (59 ks)
»» Spoluúčast na společné výstavě ZČM „Jan
Nepomucký – 620 let od mučednické smrti“, říjen až
prosinec 2013, podíl na scénáři aj. dr. M. Hus, 5 inv.
č. (5 ks)
(tj. celkem 96 inv.čísel, což je 108 předmětů)
Stálá expozice:
»» Pro stálou expozici odd. pravěku ZČM zapůjčeny
2 inv.čísla, což jsou 2 předměty Stálá historická

expozice „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“
připraveno 707 inv.č (707 ks) – z podsbírky AC 21
ks, z podsbírky AZ 40 ks, z podsbírky AHA 256 ks
a z podsbírky AN 390 ks)
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Výstava jiného subjektu provedená v prostorách:

(tj.celkem 20 inv. čísel, což je 20 předmětů)

»» „Plzeňští střelci“, Český střelecký svaz, od dubna
do června 2013, 7 inv.č. (7 ks)

Přesah zápůjček do expozic z minulých let:

Výstava přecházejíci z minulého roku:
»» „Na nákup do staré Plzně“, NMP ZČM Plzeň, od XI
2012, trvala do dubna 2013, 38 evid.č. (44 ks)
(tj. celkem v ZČM během roku 2013 zapůjčeno 850
inv.čísel, což je 868 předmětů)
Přehled výstav a expozic jiných subjektů mimo Zčm,
kam byly zapůjčeny sbírky:
Výstavy nové:
»» SVK Plzeň, výstava „Češi a Němci ve stínu dvou totalit“ leden - únor, 6 inv.č. (6 ks)
»» Zpč.galerie Plzeň, výstava „ Historická fikce a mystifikace v 19.století“, únor – květen, 1 inv.č. (1 ks)
»» MaG PS Mariánská Týnice, výstava „Češi a Němci
ve stínu dvou totalit“, březen duben, 95 inv. č. (138
ks) - i autorský podíl
»» Karlovarské muzeum, výstava“ Ještě jsme ve válce“
květen – červenec, 18 inv.č. (22 ks)
»» Prácheňské muzeum, výstava“ Obrazový svět pozdního středověku“, červenec – prosinec, 7 inv.č. (7 ks)
»» Muzeum Šumavy v Sušici, výstava „Češi a Němci
ve stínu dvou totalit“, červenec – listopad, 83 inv.č.
(141 ks) – i autorský podíl
»» Muzeum Čes.Krumlov, výstava“ Obrazový svět pozdního středověku“, prosinec – dosud trvá, 7 inv.č. (7
ks)
»» (celkem 217 inv.čísel, což je 322 předmětů)
Výstavy přecházející z minulých let:
»»

Muzeum Hrádek n.Nisou: výstava „Brána Trojmezí“,
13 inv. č (13 ks), leden 2012 – prosinec 2013
»» Muzeum Karlovy Vary: výstava „Umění lovu - od obživy k zábavě“, 11 inv.č. (11 ks), červen 2012 – leden
2013,
»» Muzeum Karlovy Vary: výstava „Židé v boji a odboji“,
6 inv.č. (6 ks), červen 2013 – leden 2013
(celkem 30 inv.čísel, což je 30 předmětů)
Stálé expozice – nové zápůjčky:
»» MaG PS Mariánská Týnice, 2 inv.č. (2 ks) – jeden kus
vrácen 2013
»» MKS Habartov, expozice bezpečnostních sborů, 6

»» Státní věznice Plzeň – Bory, stálá expozice, 1 inv.číslo
(1 ks)
»» NPÚ Plzeň, státní hrad Velhartice, stálá expozice, 11
inv.čísel (11 ks)
»» Muzeum Louny, stálá expozice, 3 inv.čísla (3 ks)
»» Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice „Nová louka “,
12 inv.čísel (12 ks)
»» Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice Žlutice, 3 inv.
čísla (3 ks)
»» Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice mincovna
Jáchymov, 35 inv.čísel (41 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 Tábor, stálá expozice „Husité“, 2 inv.čísla (2
ks) – pův. 3 ks, 1 vrátili
»» 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)
(tj. celkem 168 inv.čísel, což je 194 předmětů + 53
kopií, tedy 247 ks)
Zápůjčky z jiných důvodů:
»»

Výroba repliky medaile pro expozici – 1 inv.č. = 1
předmět (HS 6/2013 v III-IV)
»» Reprezentace a propagace: 1 inv.číslo (1 ks) – přechází z roku 2001 - Město Plzeň, zapůjčen historický
primátorský řetěz na reprezentaci primátora
Jiné výstavy:
»» „Günther Wahl – sestřel letadla Fw-190A u Kožlan
v zimě 1944/45“, MaG PS „Myslivost v minulosti
a dnes“, Obecní úřad Pláně, červen 2013. Bez zápůjčky, autorská výstava (mgr. V. Dudková)
Celkem tak bylo mimo oddělení během roku postupně 1288 čísel, což je 1490 předmětů.
(některé předměty byly vypůjčeny během roku
dvakrát)
Oddělení novějších dějin
Vlastní výstavy oddělení:

»» Poutní místa plzeňské diecéze. Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze, letní refektář, 4. 4. – 2. 6.
2013 (Krčmář).
»» Europeana 1989, panely s tematikou listopadové
události roku 1989 v Plzni, Západočeské muzeum
v Plzni, 23. 10. a 2. 11. 2013 (Krčmář).
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM:
»» Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české
(a plzeňské) společnosti 19. století, Západočeské
muzeum v Plzni – výstavní sál, 22. 2. – 19. 5. 2013,
zpracována část Kolorované diapositivy (Krčmář)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum:
»» S důvěrou a nedějí. 20 let plzeňské diecéze 1993
– 2013. Panelová výstava Smetanovy sady, Plzeň,
od 30. 5., zpracován panel Poutní místa (Krčmář).
»» Zaniklá plzeňská čtvrť Karlov. 1. 10. – 30. 11. 2013
výstavní sál NMP (Tománková, Morgensternová)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
»» Muzeum Českého lesa v Tachově – stálá expozice, 1
ks
»» Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum plzeňského rozhlasu, 3 ks
»» Výstava Západočeské galerie v Plzni v rámci
Smetanovských dnů v Plzni s názvem: „Svět chce být
klamán“, 1 ks
Příprava výstav a expozic:
»» Příprava výstavy Poustevníci a poustevny
v Plzeňském kraji – duben - červen 2014, Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze (Krčmář).
»» Příprava výstavy Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku –duben – červen 2014,
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici (Krčmář)
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2013
celkem: 10 ks
z toho: výstavy tuzemské: 10
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
96 ks
Oddělení uměleckoprůmyslové
Expozice:
»» „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“ – míšeňský
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni. (Dagmar
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Braunová)
»» Zapůjčení předmětů do nové expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze a do historické expozice Západočeského muzea v Plzni.
Výstavy:
Vlastní výstavy oddělení:
»» Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla. (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, 1. 2. – 26. 5. 2013) (autoři: Jan Mergl, Lenka
Merglová Pánková)
»» Mistři plakátu. Plakáty období Belle Époque ze sbírky Západočeského muzea v Plzni. (Městské muzeum
a galerie v Hranicích na Moravě, 7. 3. – 5. 5. 2013)
(autoři: Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová)
»» Káhira – skrytý půvab islámské architektury. (15. 3. –
21. 4. 2013) (autoři: Hana Benešovská, Jan Brodský;
kurátor: Jindřich Mleziva)
»» Kouzlo vějířů. (Muzeum Prostějovska v Prostějově, 6.
6. – 1. 9. 2013) (autorka: Ludmila Kotorová)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum:
příprava předmětů a zápůjčky:
»» Ve stínu Olympu (Národní muzeum, 20. 12. 2012 – 24.
3. 2013)
»» Lepší než skutečnost (ZČM, 23. 2. – 26. 5. 2013)
»» Poutní místa plzeňské diecéze (ZČM, 5. 4. – 2. 6. 2013)
»» Plzeňští střelci (ZČM, 26. 4. – 30. 6. 2013)
»» Mikoláš Aleš v Plzni (ZČM, 6. 9. – 3. 11. 2013)
»» Ikony (Muzeum Šumavy Sušice, od 29. 6. 2013)
»» Svatý Jan Nepomucký (ZČM, 4. 10. – 1. 12. 2013)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
»» Město Nepomuk (expozice městského muzea) – 11
inv. č.
»» Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh) – 25 inv.
č.
»» Město Přeštice (expozice) – 25 inv. č.
»» Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory) – 3 inv.
č.
»» Obec Žihobce – 1 inv. č.
»» Muzeum Šumavy, Kašperské Hory – 20 inv. č.
»» Muzeum Kampa, Praha – 1 inv. č.
»» Západočeská galerie v Plzni – 9 inv. č.
»» Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – 1 inv. č.
Celkem: 96 inv. č.
Příprava výstav a expozic:
Příprava uměleckoprůmyslové expozice pro hlavní
budovu Západočeského muzea v Plzni. Výběr předmětů pro expozici. Příprava libreta a scénáře pro muzejní
expozici, zpracování dat o předmětech a výrobcích.

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2012
celkem: 196
z toho:
výstavy tuzemské 		157
		
restaurování / konzervace 	 39
		prezentační 			
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 zajišťuje provoz stálé expozice, navazující na původní návrh Ladisalava 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 tematické celky. První představuje měšťanské interiéry a každodenní život od 15. století
do 20. let 20. století. Část druhá se věnuje životu na venkově na Plzeňsku převážně v 19. století. Samostatným
celkem je unikátní expozice historické lékárny, umístěná v přízemí Gerlachovského domu.
Výstavy v objektech muzea:
»» 1. 1. – 7. 4., Na nákup do staré Plzně, scénář Jana
Slámová, NMP – výstavní sál2. 5. 2013 – 2015
Židovské komunity na Sušicku, scénář Michal
Chmelenský, putovní výstava, zahájení v prostorách
bývalé konírny v NMP
»» 2. 5. – 31. 5. „A zhotovíš také oponu purpurovou….“
doprovodná výstava synagogálních textilií instalovaná u příležitosti zahájení putovní výstavy, scénář
Michal Chmelenský
»» 12. 6. – 1. 9. 2013 Rostliny ve starých řemeslech, gastronomii a léčitelství, scénář Hájková, Chmelenský,
Oliberiusová, Slámová, doprovodná výstava k akci
Bylinkový jarmark, v prostorách bývalé mydlárny
a kovárny v NMP
»» 12. 12. – 31. 12. 2013, Kuchyně naší prababičky, scénář Tamara Hájková a Jana Slámová, NMP – výstavní
sál
Výstavy muzea v jiných objektech:
»» Židovské komunity na Sušicku, scénář Michal
Chmelenský, putovní výstava
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM:
»» Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české
(a plzeňské) společnosti 19. století J. Slámová (téma-
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ta Předpovídání budoucnosti a Magická ochrana
před nebezpečím a nemocemi)
Zápůjčky na výstavy pořádané ZČM:
»» Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české
(a plzeňské) společnosti 19. století
»» Poutní místa plzeňské diecéze
»» Mikoláš Aleš v Plzni
»» Svatý Jan Nepomucký – 620 let od mučednické smrti
českého patrona
Zápůjčky do stálých expozic:
»»
»»
»»
»»

Muzeum církevního umění
Příběh na niti - Muzeum loutek
Míšeňský porcelán
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Historie
»» Život židovské menšiny v západočeském pohraničí
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum:
»» V Plzni na Karlově
»» Plzeňští střelci
Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
»» 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 - 11 („Svět chce být
klamán“)
»» Magistrát města Plzně - 13 (Výzdoba prostor
magistrátu)
»» Magistrát města Plzně - 1 (Výzdoba atria)
»» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - 5 (Stálá expozice: Národopis – lidová architektura, lidový kroj)
»» Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany - 6 (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 – přesah z minulého roku - 2 (výstava Rok na vsi v prostorách muzea)
»» Obec Žihobce - 1 (4) (vystavení v Muzeu Lamberské
stezky)
»» Muzeum středního Pootaví Strakonice – přesah
z minulého roku - 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“)
»» Obecní úřad Dýšina - 4 (18) (Reprezentace v prostorách OÚ)
»» Národní muzeum - 3 (Výstava „MONARCHIE: Krmě –
jídlo – žrádlo“)
»» Město Ostrov - 8 (Expozice ve Šlikovském zámku
„Ostrovsko a hornictví“)
»» Jan Schýbal. Fotograf (+14 ks pomocné fondy-negativy) - 1 (Zhotovení kopií pro nástěnný kalendář)
»» Třebechovické muzeum betlémů - 59 (Výstava:
„Betlémy nám vyprávějí vánoční příběh“)
»» Sušické kulturní centrum, p. o. - 2 (Výstava „Židovské
komunity na Sušicku“)
»» Vlastivědné muzeum v Šumperku - 1 (Výstava
„Hrátky s hracími stroji“)
»» RLA Stallion s.r.o. - 2 (Vánoční výstava v mázhauzu
radnice)
Příprava výstav a expozic:
»» Umění umírat – plánováno na rok 2014, výběr exponátů na restaurování, M. Chmelenský
»» Šumava – zelená střecha Evropy – výstava
v Evropském parlamentu v Bruselu, zahájení 5. 1.
2014, scénář M. Chmelenský a J. Mergl
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2013:
ks)

Celkem 29 různých tuzemských institucí 459 i.č. (931

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
předmětů s inventárním číslem - 147
negativů z pomocných fondů - 206
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Oddělení paleontologie

Knihovna Západočeského
muzea

Fotoateliér

Čtenáři

Oddělení vnějších vztahů

Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů, z toho 50
zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 46 nových čtenářů. 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. 2013
celkem 2.620,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně přinesly finanční úhradu v hodnotě 2.006,- Kč a kopie, zasílané na fakturu 346,- Kč. Celkem byly tržby za knihovnu
4.972,- Kč.
Opět upozorňuji na nevyhovující otevírací dobou
knihovny. Její žádoucí změna je ovšem podmíněna podstatnou změnou personálního obsazení knihovny.

Vernisáže

Expedice

Výstavy

Výstavy:
»» Výstava v rámci Dnu Radnic - “Paleontologické
výkopy v okolí Radnic”. Výstava mapovala vědecké
paleontologické výkopy, které probíhaly v letech
2002-2009 na lokalitě Ovčín u Radnic. Výstava byla
situována ve stanu na náměstí. Poté byla výstava
přesunuta do budovy Městského muzea v Radnicích;
datum akce - červen 2013
Oddělení botanické
Výstavy:
Vlastní výstavy oddělení:
»» Výstava „Džungle za plotem“ 20. 8. – 31. 10. 2013
Ryze autorská výstava odd. botaniky – kompletní
příprava S. Pecháčková, O. Peksa; instalace: odd.
výstavnictví společně s autory, propagace: odd. PR
společně s autory.
»» Doprovodný program „Živý botanik“ (konzultační
dny pro veřejnost 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2.
10., 9. 10., 16. 10., 23. 10.).
»» Komentované prohlídky speciální: ZŠ pro zrakově
postižené 4. a 5. 9. (5 skupin), 18. 9. a 15. 10. zdrav.
postižení (Exodus, Ledovec).
»» Komentované prohlídky pro veřejnost 11. 9., 9. 10.
»» Komentované prohlídky pro školy: 13. 9. – 15. ZŠ, 19.
9. – ZŠ Staňkov, 3. 10. – GyMik, 8. 10. – 15. ZŠ, 10. 10.
– ZŠML a ZČU, 11. 10. – GyMik a ZŠML, 15. 10. – GyLP,
16. 10. – ZŠ Heřmanova Huť a CGy, 17. 10. – 91. MŠ,
18. 10. – ZŠML (2 skupiny), 22. 10. – SPŠE a 15. ZŠ, 24.
10. – SVČ Bolevec, 25. 10. – MŠ pro děti s vadami řeči.
Spolupráce:
»» Konzultace se ZŠ pro zrakově postižené
a s Tyfloservisem, spolupráce se školami (výroba
obrázků pro nevidomé).
»» Přihláška výstavy do soutěže Gloria musealis (přihláška, fotodokumentace, natočení krátkého filmu),
komentovaná prohlídka pro komisi AMG (22. 10).
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2013
celkem: 337
z toho: studijní: 337
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
5
Oddělení zoologické
Spoluúčast na výstavách jiných oddělení a organizátorů v muzeu i mimo muzeum:

»» Džungle za plotem (výstava botanického oddělení)
– zápůjčka 6 sbírkových předmětů, podklad k textu
popisek (Vacík)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací: 5 výpůjček, 24
sbírkových předmětů
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2013
celkem: 24 z toho: výstavy tuzemské: 24
Knihovna Západočeského muzea
Vlastní výstavy:
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 10 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
„Lepší než skutečnost“. Vybrány a zapůjčeny celkem 4
svazky vzácných tisků ze sbírkového fondu. Na výstavu
„Mikoláš Aleš v Plzni“ byly vybrány a zapůjčeny celkem
4 ks vzácných tisků opět ze studijního fondu. Do Muzea
církevního umění na výstavu „Sv. Jan Nepomucký“ byly
vybrány a zapůjčeny 4 rukopisy ze sbírkového fondu.
Spoluúčast na výstavách jiných organizací:
Na výstavu „Mikoláš Aleš v Plzni“, kterou instalovala
Západočeská galerie byl vybrán a zapůjčen 1 ks ze vzácných tisků. Na výstavu VŠUP v Praze „Friedrich Ohmann“
byly zapůjčeny 3 ks vzácných svazků.
Celkem se knihovna podílela na 5 výstavách.

Do skladu bylo přijato celkem 3.980 kusů publikací
od 8 titulů publikací (Erica 19, Sborník Příroda 116, Folia
Geologica 46, Archeologie ZČ 3 a 4, Soupis tisků 16.
století, XIV. Trienále knižní vazby, Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje). Do výše uvedeného počtu je zahrnut
titul Plzeň průvodce architekturou (300 ks), který ovšem
muzeum nevydalo, nemá tam uveden copyright ani
ISBN.
Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 783
kusů publikací v celkové hodnotě 62.811,- Kč. Výměnou,
povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace
bylo rozesláno 1.929 kusů publikací. Z knihovny bylo
vyexpedováno za rok 2013 celkem 2. 612 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 Ústí nad Labem. V průběhu roku byla
poskytována metodická pomoc na základě vyžádání
všemi technickými prostředky.
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Fotografické práce pro jednotlivá oddělení:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

Mystifikace a fikce – 116 obr.
Káhira – 64 obr.
Poutní místa – 86 obr.
Stálé expozice – 199 obr.
Plzeňští střelci – 43 obr.
Giganti doby ledové – 110 obr.
Divadlo v boudě – 58 obr.
Džungle za plotem – 115 obr.
Svatý Jan Nepomucký – 51 obr.
Matchbox – 104 obr.
Kuchyně naší prababičky -40 obr.

Mystifikace a fikce – 26 obr.
Káhira – 24 obr.
Poutní místa – 33 obr.
Židovské komunity – 21 obr.
Plzeňští střelci – 50 obr.
Giganti doby ledové – 43 obr.
95. let ČS letectva – 42 obr.
Trienále knižní vazby – 56 obr.
Okouzlení – 55 obr.
Džungle za plotem – 41 obr.
Faksimile církevních rukopisů – 51 obr.
Karlov – 31 obr.
Svatý Jan Nepomucký – 38 obr.
Drotárstvo – 69 obr.
Komiksová Plzeň – 50 obr.
Matchbox – 43 obr.
Kuchyně naší prababičky – 52 obr.

Dokumentární fotografie
»» repliky skla určené pro prodej, TISK – 22 obr.
»» Muzejní noc – 249 obr.

Umprum
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

socha sv. Sebastiána, TISK – 6 obr.
nové nákupy sb. předmětů, ISO – 32 obr.
Alšova sgrafita, TISK – 42 obr.
detaily J. Nepomuckého na sb. předmětech, TISK -74
obr.
sochy + detaily, TISK -43 obr.
reprodukce knihy, kování, TISK – 55 obr.
sbírkové předměty, Quast, ISO, TISK – 76 obr.
sbírkové předměty zapůjčené, TISK – 24 obr.
sbírkové předměty pro publikaci o Plzni, TISK – 75
obr.
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Investor
»» poškozený sokl budovy v Tylově ul. – 17 obr.

Prehistorie
»»

sbírkové předměty umístěné ve stálé expozici,TISK
– 1 409 obr.
»» stálá expozice před počátkem focení – 95 obr.
»» stálá expozice před otevřením – 89 obr.

Knihovna
»» staré tisky + detaily, TISK – 12 obr.
»» foto pracovníků na WEB – 39 obr.
»» křest knihy Staré tisky – 73 obr.

Národopis
»»
»»
»»
»»
»»
»»

sbírkové předměty na výstavu Mystifikace a fikce,
TISK – 11obr.
sbírkové předměty,ISO, TISK – 12 obr.
velikonoční dílna – 79 obr.
sbírkové předměty,ISO – 45 obr.
plakáty, TISK – 12 obr.
sbírkové předměty, TISK – 10 obr.

Výstavnictví
»» sb. předmět na pozvánku, TISK – 3 obr.

Novověk
»» dokumentace výstavby města v průběhu roku – 228
obr.
»» sbírkové předměty,ISO, TISK – 87 obr.

Paleontologie
»» mapa, TISK – 9 obr.

Diecézní muzeum
»» svěcení zvonů pro kostel sv. Bartoloměje – 80 obr.
»» požehnání zvířátkům od arcibiskupa Radovského
-90 obr.

Konzervace
»» socha + detaily – 14 obr.

Celkem
»» Digitální foto ISO – 176 obr.
»» Digitální foto TISK – 1 883 obr.
»» Digitální foto dokumentární – 2 750 obr.
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Muzejní pedagog

Ostatní činnost muzea

V dubnu 2013 byly v Západočeském muzeu
v Plzni otevřeny nové expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje-expozice Archeologie a Historie.
Zároveň byl do muzea přijat muzejní pedagog. Primárně
bylo jeho úkolem vytvářet (v souladu se zásadami
muzejní pedagogiky) edukační programy pro mateřské,
základní a střední školy související s těmito expozicemi.
Programy byly vytvořeny tak, aby jejich forma i obsah
vyhovovaly dané věkové kategorii. Důraz byl kladen
zejména na zábavnou a hravou formu.
Programy mají tři hlavní části. V úvodu se žáci formou dialogu dozvědí základní údaje o daném období.
V druhé části se žáci formou interaktivní činnosti sami
zapojí do činnosti (důležitá je též osobní zkušenost
s experimentem) a v posledním bloku pracují samostatně v malých skupinkách s pracovními listy. Ty jsou
sestaveny tak, aby žáci při řešení otázek získali znalosti a představu o historii svého kraje. Každý pedagog
dostane doplňující materiály, které lze následně využít
při výuce ve škole, metodický list k pracovnímu listu
a evaluační dotazník. Programy zaznamenaly ze strany
škol rostoucí zájem. V období květen – prosinec 2013
navštívilo expozice Archeologie 660 žáků a expozici
Historie 260 žáků.
Na základě poptávky ze strany veřejnosti byl rovněž
připraven program pro rodiny s dětmi k probíhajícím
výstavám, např. v rámci výstavy Matchbox.
Muzejní pedagog je ambasadorem mezinárodní
organizace dětských muzeí Hands On International
a členem Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií.

Odborné konference
a semináře pořádané ZČM
Oddělení prehistorie
Ve dnech 10. - 12. června jsme ve spolupráci se ZČU
a Střední umělecko-průmyslovou školou v Turnově
pořádali workshop „Řemeslný seminář zaměřený
na umělecko-řemeslné zpracování kovů pravěkými
technologiemi“, který se konal v učebnách a dílnách
uměleckoprůmyslové školy v Turnově (M. Metlička, A.
Novotná, J. Metličková, A. Zelenka a L. Šmolíková).
Uspořádáno bylo zasedání Západočeské pobočky
České archeologické společnosti, které se konalo 23.
února v přednáškovém sále Západočeského muzea
v Plzni (A. Zelenka)
Oddělení paleontologické
22nd International Workshop on Plant Taphonomy
Ve dnech 21.3. - 24.3. 2013 se uskutečnila v Plzni
a Mikroregionu Radnicko mezinárodní tafonomická
konference. Tafonomie, to jest zkoumání dějů probíhajících od odumření organismu k jeho nalezení v hornině,
je dnes významnou a nedílnou součástí paleontologické
práce. V rámci konference byla organizována exkurze
do kaolinového lomu v Kaznějově, reašeliniště nedaleko obce Kamenec na Radnicku, přírodní památka
Bašta nedaleko obce Stupno a již uzavřený lom Terezie
nedaleko Vranovic. Konference se zúčastnilo 30 vědeckých pracovníků z Česka, Německa, Itálie nebo Řecka.
Na konferenci byly představeny výsledky pracovníků
paleontologického oddělení Západočeského muzea
v Plzni:
»» RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. (přednáška), The epiphytic plants in the fossil record and its example
from in situ tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin
(Czech Republic) - final result.
»» Ing. Jan Bureš (poster) - The Whetstone Horizon
(Bolsovian) in the locality Kamenný Újezd near N
ýřany (Pilsen Basin). Na organizaci koneference
se podíleli všichni pracovníci paleontologického
oddělení.
medializace konference:
»» 23.březen 2013, deník Rokycansko - Badatelé zamíří
na Radnicko
»» 4. dubna 2013, deník Rokycansko - Vědci z celého
světa se sjeli na Radnicko
»» 24. března 2013, lidovky.cz - Paleontologie může
pomoci k objasnění vývoje klimatu (http://
www.lidovky.cz/paleontologie-muze-pomoci-i-k-objasneni-vyvoje-klimatu-pim-/veda.
aspx?c=A130323_161412_ln_veda_mtr)

»» 21.března 2013 - České noviny - Paleontologie může
pomoci k objasnění vývoje klimatu (http://magazin.
ceskenoviny.cz/zpravy/paleontologie-muze-pomoci-i-k-objasneni-vyvoje-klimatu/916895?utm_source=rss&utm_medium=feed)

Účast do odborných
a vědeckých konferencí
Ředitelství
»» Frýda – Sympozium Odborné skupiny pro dějiny skla
ČAS, Nový Bor, 29. - 30.4.
»» Frýda – Konference archeologické oborové komise
AMG, Hranice na Moravě, 28. – 30.5.2013
»» Frýda- Odborná komise pro dějiny skla ČAS, Plzeň,
27. – 28.11.
»» Mergl - Sympozium Historické fikce a mystifikace
v české kultuře 19. století
»» 21. - 23. 2., příspěvek Lepší než originál? (K roli kopií
v uměleckoprůmyslových sbírkách)
Oddělení prehistorie
»» Zúčastnili jsme se celostátního kolokvia
Archeologické výzkumy v Čechách 2012 v Národním
muzeu v Praze, kde M. Metlička, A. Novotná a A.
Zelenka přednesli referáty o nových archeologických výzkumech v regionu.
»» Ve dnech 29.- 31. května se J. Metličková, M. Metlička,
A. Zelenka, L. Šmolíková a A. Novotná se účastnili XLI.
semináře archeologů z muzeí a institucí památkové
péče v konaného v Hranicích na Moravě.
»» Ve dnech 10.-12. června se M. Metlička, J. Metličková,
A. Zelenka, L. Šmolíková a A. Novotná účastnili
Řemeslného workshopu zaměřeného na umělecko-řemeslné zpracování kovů pravěkými technologiemi v Turnově.
»» Ve dnech 19.- 21. června se A. Novotná a A. Zelenka
účastnili 23. mezinárodního setkání Archäologische
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und
Südböhmen / Oberösterreich (ARGE) konaného
v Kostenz (SRN).
»» Ve dnech 23.- 26. září se A. Junková a A. Novotná
zúčastnili 32. pracovního setkání Otázky neolitu
a eneolitu našich krajín 2013 konaného v Rimavské
Sobotě (SR), kde byl přednesen příspěvek s názvem:
Nově objevený rondeloid v Plzni Křimicích (A.
Novotná).
»» V září se zúčastnila I. Čechová každoroční Konference
konzervátorů-restaurátorů, která se konala
v Hodoníně.
»» Ve dnech 20.-22. 11. se J. Metličková a M. Metlička
účastnili konference Archeologie a veřejnost 7/2013,
která se konala na zámku v Nečtinech. Přednesen byl
referát Revizní výzkum a prezentace mohyly odkryté
u Stříbra v roce 1936.
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů

vek „Sbírka uměleckého řemesla Blízkého východu v Západočeském muzeu v Plzni, její původ
a specifika“)
»» Tradice a současnost železářské výroby VII. Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 9. – 11. 10. 2013
(Jindřich Mleziva – příspěvek „Litina ve sbírce uměleckoprůmyslovém oddělení Západočeského muzea
v Plzni“)

poznatků, 23.–24. 11. (S. Pecháčková).
»» Série seminářů „Lichenological journal club“ na PřF
UK v Praze, listopad–prosinec (O. Peksa).

Oddělení národopisné

Knihovna Západočeského muzea

»» Příprava konference Etnografické společnosti v září
2014, M. Chmelenský, J. Slámová

»» Inforum 2013, 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha VŠE, 21. – 22.
května (I. Šedo)
»» 38. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Ústí nad Labem 4.-6. září (I. Šedo – přednáška
Regionální literatura v muzejních knihovnách)
»» Knihovny současnosti 2013, Olomouc 10.-12. září (I.
Šedo)
»» 22. ročník konference Bibliotheca Antiqua: problematika historických a vzácných knižních fondů,
Olomouc, říjen, (I. Šedo)

»» XXI. setkání doktorandů, Centrum medievistických
studií, Praha 12. 3. 2013 (M. Čechura – účast)
»» Dějiny staveb 2013, Nečtiny, 21. - 24. 3. 2013 (M.
Čechura - účast s referátem Archeologický výzkum
zaniklého kostela sv. Prokopa v Prášilech).
»» Tenkrát na západě (Čech), Plzeň, 24. 4. 2013 (M.
Čechura – účast s referátem Počátky církevní organizace západních Čech. Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů).
»» 10. mezinárodní festival archeologických filmů
„Cinarchea @ Archäomediale“, Brandenburg (SRN),
7. – 9. 6. 2013 (P. Hereit – účast)
»» 19th Annual meeting of the European Association
of Archaeologists, Plzeň, 4. – 5. 9. 2013, (M. Čechura
- účast s referátem: Newborn Burials in Medieval
and Post-medieval Bohemia: Archaeological
Contribution to the Perception of Children in
Historical Society).
»» Letní škola medievistických studií, Sázava, 6. – 8. 9.
2013 (M. Čechura – účast)
»» 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora, 16. – 19. 9. 2013 (M. Čechura –
účast s příspěvkem: Archeologický výzkum kostela
v Albrechticích u Sušice).
»» Pracovní seminář Raně středověká archeologie
na jižní Moravě, Brno – Mikulčice 14. – 15. 10. 2013
(M. Čechura – účast)
»» Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w
świetle najnowszych badań, Gniezno (Polsko), 13. –
15. 11. 2013 (M. Čechura, T. Matějková – účast).
»» Konference „Městský farní kostel ve středověku“,
Praha 21. – 22. 11. 2013, (M. Čechura - účast s referátem Zanikání městských kostelů ve středověku
a novověku).
»» Workshop 3D dokumentace v archeologii a památkové péči, Plzeň, 11. – 12. 12. 2013 (M. Čechura
– účast)
»» 10. mezinárodní festival archeologických filmů
„Cinarchea @ Archäomediale“, Brandenburg (SRN),
7. – 9. 6. 2013 (P. Hereit – účast)
»» Kolokvium „Výzkumy v Čechách 2012“ v NM, Praha
16. – 17. 4. 2013 (M. Sochorová – účast)
»» 19th Annual Meeting EAA 2013, Pilsen, 4. - 8. 9. 2013
(M. Sochorová, A. Kordíková – účast)
»» Odborný seminář SEM 3: Analýza terénu a jeho
modelace – hledání pravěkých zemědělských sídlišť,
Praha, 8. 11. 2013 (M. Čechura – účast)
Oddělení starších dějin
»» XXXIII. Smetanovské dny, FF UK + SVK Plzeň, 21. – 23.
2. 2013 (účast mgr. T. Bernhardt a dr. M. Hus) – bez
přednášky, pouze neformální diskuse + komentovaná prohlídka výstavy pro účastníky symposia.
»» „Jan Hus 1415 a šest set let poté“, FÚ AVČR Praha,
21. – 22. 3. 2012 (účast dr. M. Hus, účast pasívní)
»» „Tenkrát na Západě. Každodennost v Plzni v 20.

»»
»»
»»

»»
»»

»»
»»

století“, ZČU + ZČM v Plzni, 23. 4. 2013. (účast mgr.
T. Bernhardt, dr. M. Hus, účast aktivní – viz kapitola
10. 2.)
XLI. Seminář archeologů muzeí a památkové péče
v Hranicích n.Mor., 29.– 31. 5.
2013 (účast Mgr. J.Orna a mgr. V. Dudková)
XLV. Mezinárodní konference archeologie středověku v Kutné Hoře, ArÚ AV ČR, 16. – 19. 9. (účast mgr.
J. Orna, mgr., V. Dudková, dr. M. Hus, u prvních dvou
účast aktivní – viz kapitola 10.2)
„Rukopisná kultura raného novověku“ v Plzni, FF UK
+ ZČM, 12. – 13. 9. 2013 (účast mgr. T. Bernhardt)
IX. Mezinárodní konference Peníze v proměnách
času“ ve Valticích, MARQ + MU Brno, 30.9. – 3. 10.
2013 (účast dr. M. Hus, účast aktivní – viz kapitola
10.2)
Workshop „The Building of Czechoslovak
Anthropology“, UDUK + AUK Praha, 17. – 18. 10. 2013
(účast Mgr. J. Šneberger)
Oborová skupina pro dějiny skla ČAS v Plzni,
ČAS + ZČM, účast mgr. J. Orna. Mgr. V. Dudková,
M.BeránkováWorkshop „3D dokumentace v archeologii a památkové péči“, KAR FF ZČU Plzeň,, 11. – 12.
12. 2013 (účast Mgr. J. Šneberger)

Oddělení novějších dějin
»» Dějiny staveb 2013, Klub Augusta Sedláčka a Sdružení
pro stavebně historický průzkum, Nečtiny 22. 3. – 24.
3. 2013, přednesen příspěvek Ikonografický pramen
k poznání městského opevnění u dominikánského
kláštera v Plzni (Krčmář).
»» Rok 1953 v Československu, Ústav pro studium
totalitních režimů a Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích, České Budějovice 17. 4. – 18. 4. 2013
(Krčmář).
»» Technická muzea v České republice, Národní technické muzeum, Praha 7. 10. – 9. 10. 2013 (Krčmář).
»» Ochrana státní hranice v 70. letech, Technické muzeum v Brně a Archiv bezpečnostních složek, Brno 6.
11. – 7. 11. 2013 (Krčmář).
»» Muzeum a současnost – selekce, tezaurace a prezentace, Muzeologická komise AMG, Praha 11. 11. 2013
(Krčmář).
»» Muzeum a změna IV., AMG ČR, MK ČR, NM v Praze,
Český výbor ICOM, Masarykova univerzita v Brně,
Katedra etnologie a muzeologie FF UK v Bratislavě
a FF UK v Praze, Praha 12. 11. – 14. 11. 2013 (Krčmář).
»» Betlémy stále živé II., Muzeum Jindřichohradecka,
Jindřichův Hradec 14. 11. – 16. 11. 2013 (Krčmář).
»» Problematika archivního uložení a zpřístupnění
filmových záznamů, seminář České informační společnosti při Národním archivu v Praze, 22. 10. 2013
(Tománková)
Oddělení uměleckoprůmyslové
»» Orientalia Antiqua Nova, XIII. ročník, KBS FF ZČU
v Plzni, 21. – 22. 3. 2013 (Jindřich Mleziva – příspě-

Oddělení paleontologické
»» XII. Hornsteinterffen in Chemnitz – Workshop,
Museum für Naturkunde Chemnitz, 19.-21.4.2013;
účastníci: RnDr. Josef Pšenička, Ph.D.; referát
Ing. Jan Bureš: „Die verkieselte Pflanzen“ – eine
Vorstellung im Westböhmischen Museum in Pilsen.
»» IGCP 575 meeting - Udine, Itálie, konference se konala od 2.9. - 7.9. 2013. Na konferenci byl přednesen
referát “The oldest known callipterid foliage: A new
species of Rhachiphyllum from the Late Moscovian
(Middle Pennsylvanian) Farmington Shale, Illinois
Basin, USA”. V rámci konference byl organizován
workshop pro dokumentátory muzejních sbírek.
Pracovní setkání proběhlo v přírodovědném muzeu
v Udine. Účastníci koneference: RNDr. Josef Pšenička,
Ph.D., Ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová.
»» Carboniferous-Permian Transition. New Mexico
Museum of Natural History and Science, conference se konala v termínu od 16 do 27. května 2013.
Na konferenci byl přednesen referát The oldest flora
from the Southern Alps (Italy): the Val Sanagra pennsylvanian flora revised. Během konference byl také
nasbírán srovnávací materiál, který rozšířil paleontologické sbírky Západočeského muzea v Plzni. Vzorky
jsou evidovány pod přírůstkovým číslem 1/13.
Oddělení botanické
»» Seminář PřF UK Praha – M. Bouda (Yale University):
Reprezentace kořenových systémů ve vegetačních
modelech, 8. 1. (S. Pecháčková).
»» 13. výjezdní interdisciplinární seminář pořádaný
NTC ZČU Plzeň – Nečtiny: Hranice světa – hranice
poznání, 14.–15. 1. (O. Peksa, S. Pecháčková).
»» Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS
Český les 18.–21. 4. (O. Peksa).
»» Seminář muzejních botaniků AMG ČR – Kladno,
20.–22. 5. (O. Peksa, S. Pecháčková).
»» 13th European Heathland Workshop (EHW), 23–28. 6.
2013, Fjerritslev, Denmark (O. Peksa, S. Pecháčková).
»» Bryologicko-lichenologické dny v MoravskoSlezských Beskydech, 26.–29. 9. (O. Peksa).
»» Konference ČBS Praha – Historie flóry a vegetace
v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních
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Oddělení zoologické
»» 13th European Heathland Workshop, 23.–28.6. 2013,
Fjerritslev, Denmark, poster (Hradská,Těťál)

Muzeum loutek
»» VI. ročník konference Muzeum a škola, aneb Aby věci
promluvily
»» 20.-21. března 2013
»» NEMO - výroční konference, 1.-3.listopadu 2013,
Bukurešť
»» Muzeum a změna IV / The Museum and Change, 12.13.listopadu 2013
Oddělení konzervace
»» Studijní cesta Rakousko – Vídeň: textilní výroba historických látek (Nauš, Podzemná, Šmolíková)
»» Studijní cesta Německo – Mnichov: restaurátorské
dílny technické univerzity Mnichov, restaurátorské
dílny Národního Bavorského muzea v Mnichově.
(Nauš, Podzemná, Šmolíková)
»» Seminář Komise konzervátorů a restaurátorů, Hodonín 10.-12.9.2013 (Nauš, Podzemná,
Vondrovský)

Přednášková činnost
pracovníků a exkurze
Ředitelství
Přednášky v muzeu:
»» Mergl - 11. 4. komentovaná prohlídka výstavy Lepší
než skutečnost – mystifikace a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19. století
»» Mergl - 16. 4. Jak se z renesančního talíře stala wimbledonská mísa?, v cyklu Příběhy předmětů
»» Mergl - 10.10 komentovaná prohlídka výstavy
Mikoláš Aleš v Plzni
»» Mergl - 17. 10 komentovaná prohlídka výstavy
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Mikoláš Aleš v Plzni, pro studenty Ústavu umění
a designu ZČU
»» Mergl - 18. 10. komentovaná prohlídka výstavy
Mikoláš Aleš v Plzni, pro Střední odbornou školu
obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
»» Mergl - 24. 10 Odpoledne se sgrafitem, komentovaná prohlídka výstavy Mikoláš Aleš v Plzni, s. J.
Šindelářem
»» Mergl - 19. 11. Svatý Jan Nepomucký ve skle zatavený, v cyklu Příběhy předmětů

v rámci výroční schůze západočeské pobočky Čes.
archeologické společnosti, cca 40 posl.
»» mgr. T. Bernhardt, 23. 4. 2013. Přednáška „Stolní
společnosti v Plzni“ v rámci konference „Tenkrát
na Západě. Každodennost v Plzni v 20.století“(pořad. ZČU + ZČM v Plzni), cca 40 posluchačů

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami:
»» Frýda – Filozofická fakulta ZČU, katedra archeologie,
letní semestr, Muzeologie a ochrana památek
»» Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky: specifika historických sbírek, prezentace sbírek
»» Mergl - Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky
Umělecké řemeslo 3, Umělecké řemeslo 1
»» Mergl - Ústav umění a designu ZČU, přednášky Dějiny
keramiky, Dějiny šperku a umělekořemeslného zpracování kovu; seminář Vybrané kapitoly z dějin umění
»» Mergl – Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, přednášky v cyklu Významné osobnosti českého výtvarného umění
Přednášková činnost mimo muzeum:
»» Mergl – 5. 2. přednáška Dějiny porcelánu, Střední
průmyslová školy keramická, Karlovy vary
»» Mergl – 13. 12. přednáška Šumavské sklo, Katedra
výtvarné kultury PF ZČU
Oddělení prehistorie
»» Na konferenci Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
byly předneseny referáty: Nově objevený rondeloid
v Plzni-Křimicích (A. Novotná).
»» V březnu byla přednesena v Horní Bříze pro sdružení
Betula Viridis přednáška Jihozápadní Čechy v období eneolitu (4.500 – 2.300 př.n.l.) (M. Metlička).
»» V rámci přednáškového cyklu Příběhy předmětů
byl připraven a dne 19. února přednesen referát
s názvem Bronzová situla z Dobřan a další bronzové
nádoby z jihozápadních Čech.(A. Novotná).
»» Dne 20. listopadu byla v Horní Bříze pro sdružení
Betula Viridis přednesena přednáška „Doba bronzová v západních Čechách“ (A. Zelenka).
»» V listopadu byl v Muzeu v Jáchymově přednesen
referát Pravěké osídlení Karlovarska (M. Metlička).
»» Na zasedání pobočky ČAS byly předneseny
dva příspěvky: Neolitické osídlení ve Stodu (M.
Metlička) a Záchranný výzkum neolitického sídliště
na Městském okruhu Plzně (A. Novotná).
»» Na kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách 2012
byly předneseny 3 příspěvky (viz výše).
»» Na konferenci Archeologie a veřejnost 7/2013
v Nečtinech byl přednesen referát Revizní výzkum

a prezentace mohyly odkryté u Stříbra v roce 1936
(M. Metlička, J. Metličková).
»» V nově otevřené expozici byly provedeny odborné
exkurze pro účastníky zasedání ČAS, muzejní pracovníky z Pardubic, Ústí nad Labem, Rakovníka, Třebíče
a pro sdružení Betula Viridis (M. Metlička).
»» V říjnu proběhla exkurze 28 studentů 1. ročníku
Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni
na pracovišti oddělení prehistorie ZČM (M. Metlička).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Přednášky v muzeu:
»» Korálky s očky aneb z Mezopotámie až do středu
Evropy, 3. 12. 2013, v rámci cyklu Příběhy předmětů
(A. Kordíková a M. Sochorová)
přednášky mimo ZČM:
»» Archeologie a záchranný archeologický výzkum
Stříbro náměstí, Gymnázium Stříbro, 30. 1. 2013 (T.
Matějková)
»» Halštatská vesnička v ZOO Plzeň, Archeologie a veřejnost 7/2013, Nečtiny 20.- 22.11. 2013 (M. Sochorová)
»» Neolit – počátky zemědělství, klub Vodnář, Plzeň,
16.5. 2013 (P. Braun)
»» Hrady Plzeňského kraje, Gymnázium Opavská,
Plzeň, 28.4. 2013 (P. Braun)
»» Hrady na Šumavě, klub Vodnář, Plzeň, 8.3. 2013
(P. Braun)
»» Historie a historické pozadí svatomouřenecké kostnice, Mouřenec, 4.8. 2013 (M. Čechura)
odborné exkurze:
»» Švamberk, 31.3 2013 pro Klub českých turistů
(P. Břicháček)
»» Milevsko – premonstrátský klášter, 21.6. 2013, pro
Jihočeskou univerzitu (P. Břicháček)
Oddělení starších dějin
Přednášky v muzeu:
»» v rámci přednáškového cyklu ZČM: 3 (48 posluchačů)
»» mgr. T. Bernhardt, 5. 2. 2013, „Schieblův plán Plzně
1864“, cca 28 posluchačů
»» dr. M. Hus, 5. 3. 2013, “Rakouský císařský řád
Františka Josefa a jeho osudy 1848 - 1918“, cca 10
posluchačů
»» mgr. T. Bernhardt, 15. 5. 2013, „Stolní společnosti
v Plzni“, cca 10 posluchačů
»» mgr. T. Berhardt, leden 2013, přednáška „Vývoj území kolem dolní Americké třídy“ v rámci panelové
diskuze před referendem ohledně záměru Amadeus,
cca 90 posl.
»» mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková, 23. 2. 2013, přednáška „Vývoj domu č.p. 138 nám. Republiky v Plzni“
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Přednášky mimo muzeum:
»» mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková, 18. 9. 2013, přednáška
„ Špitální areál u sv.Maří Magdaleny v Plzni“ v rámci
45. konference střv. archeolgie v Kutné Hoře, cca 20
posl.
»» dr. M. Hus, 2. 10. 2013, přednáška „Švédská měna
za posledních Oldenburků a prvních Bernadottů“
v rámci 9. Konference Peníze v proměnách času,ve
Valticích, cca 36 posluchačů
»» mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková, 16. 10. 2013, přednáška „ Hygiena ve středověké Plzni“ v rámci Science
Café, Zach´s Café v Plzni, cca 69 posl.
»» mgr. T. Bernhardt, 8. 10. 2013, přednáška „Stolní
společnosti v Plzni“ v rámci přednáškového cyklu
AmP v Plzni, cca 15 posluchačů
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni:
»» V roce 2013 probíhala obvyklá výuka předmětu
„Základy numismatiky“, kterou dlouhodobě vyučuje dr. M. Hus, tentokrát byla přesunuta do letního
semestru
»» Pracovníci oddělení tak proslovili během roku,
ať v muzeu či mimo, celkem 10 přednášek, které
vyslechlo cca 358 posluchačů.
Oddělení novějších dějin
Přednášky v muzeu:
»» Krčmář, Milostné sochy v expozici Muzea církevního
umění plzeňské diecéze. Čtení z knihy Putování je
IN. Křížová chodba františkánského kláštera v Plzni,
Plzeň 4. 4. 2013
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
v Plzni. Projekční místnost Muzea církevního umění
plzeňské diecéze, Plzeň 25.4. 2013
»» Krčmář, Poutní místo klášter Teplá. Projekční místnost Muzea církevního umění plzeňské diecéze,
Plzeň 23. 5. 2013.
»» Krčmář, Poutní místa Zelená Hora a Nepomuk.
„Svaté“ místo jižního Plzeňska. Projekční místnost
Muzea církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 28.
11. 2013.
Přednášky mimo muzeum:
»» Krčmář, Panská sídla regionu na historických kolorovaných diapositivech. Klub Augusta Sedláčka,
Riegrova 3, Plzeň 2. 1. 2013.
»» Krčmář – Šejvl, Křesťanský sever Etiopie. Letem svě-

tem, II. ročník cestovatelského festivalu v Plzni, KD
Šeříková, Plzeň 9. 3. 2013.
»» Krčmář, Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni.
Konference Dějiny staveb 2013, Nečtiny 22. 3. 2013.
»» Krčmář, Obrazy z dějin Božkova. Základní škola
a mateřská škola Plzeň - Božkov, Plzeň 17. 6. 2013
»» Krčmář, Plzeň a západní Čechy v souvislosti se
svatojakubskou cestou a poutnictvím všeobecně.
Série přednášek Pouť do Santiaga de Compostela:
duchovní, kulturní a historické souvislosti. Fakulta
právnická Západočeské univerzity a Centrum španělské kultury a vzdělávání. V rámci projektu Týden
hispánské kultury v Plzni 7. – 18. 10. 2013. FP ZČU,
Plzeň 16. 10. 2013.
Oddělení uměleckoprůmyslové
Přednášky v muzeu:
»» Jindřich Mleziva: Káhira na starých diapozitivech,
Příběhy předmětů – cyklus ZČM v Plzni (19. 3. 2013).
»» Lenka Merglová Pánková: Mikoláš Aleš v Plzni –
komentovaná prohlídka pro studenty Ústavu umění
a designu ZČU s J. Merglem (17. 10. 2013)
Přednášky mimo muzeum:
»» Ludmila Kotorová: Kouzlo vějířů – komentovaná prohlídka ke stejnojmenné výstavě v Muzeu
Prostějovska v Prostějově (8. 9. 2013)
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami:
»» Lenka Merglová Pánková: Fakulta umění a designu
ZČU, přednášky Dějiny umění – evropské umění
renesanční;
»» Lenka Merglová Pánková: Fakulta umění a designu
ZČU, přednášky Dějiny umění – evropské umění
barokní;
»» Lenka Merglová Pánková: Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, přednášky z cyklu Osobnosti českého
výtvarného života z 19. a 20. století
»» Lenka Merglová Pánková: Pedagogická fakulta ZČU,
přednášky Dějiny umění – evropské umění renesanční a barokní pro pedagogické pracovníky;
»» Lenka Merglová Pánková: Vedení diplomových
a bakalářských prací - FUD ZČU, KVK Pedagogická
fakulta, ZČU
Oddělení národopisné
Přednášky v muzeu:
»» Hromoklín, bezoár, zaříkávání – prostředky lidové
léčby, J. Slámová, přednáška v rámci cyklu Příběhy
předmětů
»» A zhotovíš také oponu purpurovou, M. Chmelenský,
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přednáška v rámci přednáškového cyklu Příběhy
předmětů, věnovaná zapomenutým synagogálním
textiliím ze sbírek ZČM, (přednáškový sál NMP a ZČM)
»» Komentovaná prohlídka výstavy Lepší než skutečnost: Fikce a mystifikace (...), J. Slámová (společně
s T. Bernhardtem)

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

Přednášky mimo muzeum:
»» Jom ha-šoa, den památky obětí holocaustu, M.
Chmelenský, Sušice
»» Komentované prohlídky u příležitosti zahájení
putovní výstavy Židovské komunity na Sušicku v různých lokalitách, M. Chmelenský
Oddělení paleontologie
Přednášky v muzeu:
»» Ing. Jan Bureš - 22.1. 2013 - Zkřemenělý svět prvohor,
v rámci cyklus přednášek v ZČM „Příběhy předmětů“
Přednášky mimo muzeum:
»» RNDr. Josef Pšenička, PhD. - 13.11. 2013 - Provence Setkání důchodců, hasičský dům Radnice
»» Ing. Jan Bureš - 23.2. 2013 - Paleontologický výzkum
u Nýřan v současnosti - Výroční schůze plzeňských
jeskyňářů v Nýřanech
»» Ing. Jan Bureš - 30.10. 2013 - Sapropelitové uhlí
nýřanské sloje v plzeňské pánvi - Ústav geologie
a paleontologie Přf UK – Uhelný seminář 2013
»» Ing. Jan Bureš - 7.12. 2013 - Aktuální paleontologický výzkum na lokalitě u Kmenného Újezdu - Schůze
zahrádkářského svazu Nýřany
Oddělení botanické
Přednášky v muzeu:
»» Přednáška z cyklu Příběhy předmětů „Mizející svět
vřesovišť“, 1. 10. (O. Peksa).
»» Přednáška z cyklu Příběhy předmětů „Jak vyrobit
džungli“, 15. 10. (S. Pecháčková).
Přednášky mimo muzeum:
»» Přednáška pro Gymnázium Luďka Pika: „Vetřelci
mezi námi: máme se bát invazních rostlin?“, 6.5., 7.5.
(S. Pecháčková).
»» Přednáška pro Gymnázium Luďka Pika: „Lišejníky
jsou zajímavější, než se odvažujete pomyslet“, 6.5.,
7.5. (O. Peksa).
»» Přednáška na Jarním setkání Bryologickolichenologické sekce ČBS Český les: „Lišejníky
Čerchovských hvozdů“, 18. 4. (O. Peksa).
»» Přednáška na Setkání přátel Českého lesa v Muzeu
Tachov: „Lišejníky význačných porostů Českého lesa
aneb po stopách Alfreda Hilitzera“, 24. 10. (O. Peksa).

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami:
»» Přednáška v rámci kurzu „Zajímavé problémy
v botanice“ na katedře botaniky PřF UK v Praze, 21.
1. (O. Peksa).
»» Vedení Lichenologického determinačního kurzu
na katedře botaniky PřF UK v Praze, 29.–30. 1. (O.
Peksa).
»» Přednáška „Fotobionti“ v rámci kurzu „Biologie lišejníků“ na katedře botaniky PřF UK v Praze, 5. 11. (O.
Peksa).
»» Spoluúčast na vedení Speciální lichenologické
exkurze katedry botaniky PřF UK v Praze, 24. 9.,
Hostinné (O. Peksa).
»» Přednáška a spoluúčast na vedení Bryologickolichenologické exkurze CBG PF ZČU, 4.–5. 10. (O.
Peksa).
»» Vycházka s určováním rostlin pro žáky ZŠ v Dýšině,
21. 5. (J. Nesvadbová).
Oddělení zoologické
Přednášky v muzeu:
»» Kolihy a jejich příbuzní – nešťastné příběhy (z)
mokřadů, 5. 11. 2013, přednáška v rámci cyklu
Příběhy předmětů (Vacík)
»» Za kolihami do Srbska, 7. 12. 2013, veřejně přístupná přednáška konaná v rámci schůze Západočeské
pobočky České společnosti ornitologické (Vacík)
Přednášky mimo muzeum:
»» Pavouci Českého lesa, 24. 10. 2013, Muzeum Českého
lesa v Tachově (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 průběhu výstavy Faksimile církevních rukopisů byly realizovány 3 přednášky pro návštěvníky
výstavy.
»» V rámci pravidelného cyklu muzejních přednášek
byla v červnu provedena jedna přednáška na téma
Rukopisná kultura v Knihovně Západočeského
muzea v Plzni.
»» Na doprovodném mezinárodním semináři k výstavě Trienále byla přednesena přednáška Knihovna
Západočeského muzea a její sbírka knižních vazeb.
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Ředitelství
Poradní sbory a profesní sdružení:
»» Frýda – Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Oblastního muzea v Lounech
»» Frýda – Poradní sbor ministra kultury ČR pro přípravu zákona o státní památkové péči
»» Frýda – Člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR
»» Frýda – předseda Odborné skupiny pro dějiny skla
ČAS při AV
»» Frýda – člen kulturní pracovní skupiny přeshraniční
spolupráce PK
»» Frýda – člen redakční rady recenzovaného časopisu
Časopis přátel starožitností, Praha
»» Frýda – člen Česká archeologická společnost AV
»» Mergl - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
»» Mergl - Sbírkotvorná komise Chebského muzea,
Cheb (předseda)
»» Mergl - Správní rada Galerie města Plzně
Vědecké a odborné komise:
»» Frýda – člen zkušební komise státních závěrečných
zkoušek katedry archeologie Filozofické fakulty ZČU
»» Frýda – člen výběrové komise děkana Filozofické
fakulty ZČU pro výběrové řízení na vyučující na FF
ZČU, katedra archeologie.
»» Frýda – předseda komise závěrečných zkoušek
Muzejní školy AMG.
»» Mergl – člen zkušebních komisí teoretických předmětů státních závěrečných zkoušek a klauzurních
zkoušek na Ústavu umění a designu ZČU
»» Mergl - členství v jury Fórum mladé umění Česko –
Bavorsko, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee
»» Mergl – člen jury Trienále knižní vazby, Plzeň 2013
»» Mergl – člen Akademie designu ČR
Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích:
»» v předsednictvu 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:
»» Krajská archeologická komise při Národním
památkovém ústavu, územním odborném praco-

višti v Plzni, která rozděluje prostředky KOVPAN (M.
Metlička - předseda).
»» člen odborné komise pro realizaci a výstavbu
archeologického skanzenu „Geschichtspark BärnauTachov, kde jsou budovány repliky staveb raně
a vrcholně středověké vesnice včetně vodním příkopem opevněné tvrze (motte) a dřevěného kostela (M.
Metlička).
Členství v edičních a redakčních radách:
»» M. Metlička je odpovědný redaktor nového časopisu
„Archeologie západních Čech“. Do tisku bylo předáno 5. a 6. číslo časopisu, následující čísla časopisu
jsou v přípravě. V průběhu roku se uskutečnily dvě
zasedání redakční rady, 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)
»» mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, Archeologická oborová komise AMG
Členství v profesních organizacích v zastoupení
muzea:
»»
»»
»»
»»

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

»» RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen redakční rady recenzovaného časopisu Západočeského muzea v Plzni
Erik

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)
»» Vlastivědná společnost „Regio“ (mgr. J. Orna
– předseda)
Oddělení novějších dějin
Práce v profesních sdruženích:
»» Komise muzejních historiků AMG - člen (Krčmář).
»» Společnost přátel starožitností – člen (Krčmář)
Práce v odborných komisích:
»» Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea města Ústí nad Labem (Krčmář).
»» Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro přípravu expozice k dějinám Němců v českých zemích
(Krčmář).
»» Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze

(Krčmář).
»» Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti
nahlášených shromáždění a pochodů při magistrátu
města Plzně (Krčmář).
Členství v edičních a redakčních radách:
»» Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (Krčmář).
Členství v komisích veřejně prospěšných organizací
a sdružení a komisích veřejné 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)
»» Fakulta umění a designu ZČU, Klauzurní komise
a Komise pro státní závěrečné zkoušky (Lenka
Merglová Pánková)
»» Pedagogická fakulta ZČU, Komise pro státní závěrečné zkoušky (Lenka Merglová Pánková)
Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích:
»» J. Slámová – členka Etnografické komise AMG
»» J. Slámová - členka komise pro ochranu nemateriálních statků trad. lid. kultury Plz. kraje
Oddělení paleontologické
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
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
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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 Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; S.
Pecháčková, redaktorka.
»» Redakční rada časopisu Bryonora (vydává
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – O. Peksa,
redaktor.
»» Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka ČBS)
– S. Pecháčková, vedoucí redaktorka.
»» Redakční rada Sborníku Západočeského muzea,
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.
Oddělení zoologické
Poradní sbory:
»» člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (Vacík)
Profesní sdružení:
»» 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)
Ediční a redakční rady:
»» 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 Spolku českých bibliofilů, na jehož činnosti se podílí organizačně i jako
konzultant.
»» vedoucí knihovny je členem a byl zvolen do Rady
Společenstva českých knihařů
»» Členství v edičních radách – je členem ediční rady
časopisu Bulletin SKIP
Muzeum loutek
»» Mgr.Markéta Formanová – člen Exekutivy AMG, člen
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
při 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 28 badatelských
návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 241 sbírkových předmětů.
Počet odborných badatelských návštěv celkem 28
z toho studentů				21
z toho zahraničních				1
registrovaných uživatelů příruční knihovny
24
»» Na oddělení je vedena bakalářská práce E.
Hojdanové: Broušené nástroje z Vochova a PlzněKřimic (ZČU v Plzni), jejímž cílem je kompletní
zpracování broušených nástrojů z obou lokalit (M.
Metlička).
»» Na oddělení byla vedena magisterská práce J.
Randové (UK Praha), jejímž tématem bylo zpracování záchranného výzkumu v Chotěšově nazvaná
„Neolitické sídliště v Chotěšově, výzkum 2000“ (M.
Metlička)
»» V rámci společného projektu „Partnerství pro archeologii…“ jsou poskytovány informace a archeo-
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logický materiál pro doktorandy ZČU v Plzni – M.
Augustýnovou, D. Hláska, V. Schöningerovou,
P. Menšíka, M. Moravcovou.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Celkem 21 badatelských návštěv odborných a vědeckých pracovníků (15 na výzkumech a 6 na pracovišti),
z toho 11 zahraničních (na výzkumech a na pracovišti)
Oddělení starších dějin
Počet odborných badatelských návštěv:
»» V roce bylo 33 badatelských návštěv (tj. s vypsaným
badatelským listem)
Žádosti o rešerše, konsultace, odhady, telefonické
a e-mailové dotazy:
»» Oddělení zpracovalo celkem 150 různých dotazů,
rešerší, konsultací, určování a rad na různá témata
z různých oborů dějin, konkrétně vlastní historie
(33), archeologie a protohistorie (46), militárií (0)
a numismatiky, faleristiky a uniformologie apod.
(71), Z toho 1 do zahraničí (mjr. Ing. M. Šustiak, Colný
úrad Žilina; dotaz ohledně celnických uniforem, vyřizoval dr. M. Hus) a 13 pro studenty (vesměs archeologie + 1 dotaz faleristický)
»» Celkem badatelské návštěvy a drobné konsultace,
rešerše a dotazy = 183

Oddělení botanické
počet odborných badatelských návštěv celkem: 4
z toho studentů: 				0
z toho zahraničních: 				0
Oddělení zoologické
počet odborných badatelských návštěv celkem: 2
z toho studentů: 				0
z toho zahraničních: 				0
žádosti o rešerše: 				5
Knihovna Západočeského muzea
Za rok 2013 bylo v knihovně muzea evidováno celkem 9 badatelských návštěv. Badatelům bylo zpřístupněno celkem 104 svazky ze sbírky Starých tisků.

Spolupráce s jinými organizacemi
Ředitelství
Spolupráce s muzei, galeriemi a archívy:

počet odborných badatelských návštěv celkem: 30
z toho studentů: 				0
z toho zahraničních: 				0
počet registrovaných uživatelů knihovny:
0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 					46
žádosti o rešerše: 				0

»» Brejchová – členka Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogioku AMG
»» Frýda – metodická pomoc a spolupráce s Městským
úřadem Radnice – Městské muzeum
»» Frýda – spolupráce s Vysokou školou chemicko technologickou při řešení problematiky vitráží a historických skel z archeologických nálezů.
»» Mergl – Muzeu skla a bižuterie, Jablonec n. Nisou
- autorská příprava a instalace výstavy Z Nového
Světa do celého světa
»» Mergl – Západočeská galerie v Plzni - autorská spolupráce na výstavě Mikoláš Aleš v Plzni, editorská
spolupráce na doprovodné publikaci
»» Mergl – Muzeum severního Plzeňska, Mariánská
Týnice – odborná spolupráce při zpracování sbírek
»» Mergl – Galerie umění Karlovy Vary – odborná spolupráce při přípravě výstavy Waldemar Fritsch a jeho
doba / Porcelánová plastika 1925-1945
»» Mergl – Karlovarské muzeum -. odborná spolupráce
»» Mergl – Prácheňské muzeum – odborná spolupráce při přípravě výstavy k 200. výročí narození J. Z.
Quasta
»» Mergl - Archív města Plzně – příprava textů pro Dějiny
Plzně I

Oddělení národopisné

Oddělení prehistorie

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: 					96
žádost o rešerše: 				0
Oddělení uměleckoprůmyslové

počet odborných badatelských návštěv celkem: 79
z toho studentů: 				
15
žádosti o rešerše: 				1
Oddělení paleontologie
počet odborných badatelských návštěv celkem: 48
z toho zahraničních: 				6

s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni:
»» spolupráce na památkové ochraně v regionu, zaměřování lokalit, koordinace archeologické činnosti
a výzkumů.
»» realizace výzkumů z programu KOVPAN v regionu (M.
Metlička).

Výroční zpráva 2013 | 53


s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti:

studentům při bakalářských a magisterských
pracích.

»» na konzervaci archeologických nálezů.
»» na zpracování materiálu pozdní doby bronzové
z horního Poohří (lokality Drahovice, Jakubov).

s Muzeem Chodska v Domažlicích:

s Muzeem Šumavy v Sušici:
»» v rámci metodické pomoci na odborném zpracování
archeologické sbírky (J. Metličková, M. Metlička).
s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze v.v.i.:
»» s M. Chytráčkem na muzejním zpracování halštatského materiálu z JZ Čech a při konzervaci dřevěných
konstrukcí z rybníčka na předhradí hradiště Vladař
u Žlutic.
»» s M. Dobešem na publikaci Staroeneolitické osídlení
jihozápadních Čech.
»» s N. Profantovou – zpracování starohradištních až
středohradištních nálezů z regionu.
»» s L. Jiráněm – na zpracovávání nově nalezených
depotů doby bronzové v Čechách.
»» s I. Pavlů – neolitické osídlení jihozápadních Čech,
publikace Neolitický sídelní areál ve Vochově.
»» s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků
a uhlíků, v roce 2012 určování vzorků z výzkumů
v Křimicích a Stoda.
s Národním muzeem v Praze:
»» s oddělením archeologie (J. Valentovou) spolupracujeme při výstavách a konzultacích při studiu nálezových fondů z obou organizací.
»» s oddělením antropologie na zpracovávání antropologického materiálu – pohřebiště ve Snopoušovech
(P. Velemínský).
s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:
»» s O. Chvojkou na zpracování nově nalezených depotů doby bronzové v Čechách.
s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:
»» 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

»» spolupráce při provádění záchranných výzkumů
v Poběžovicích a při evidenci sbírkového fondu.
s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových
Varech:
»» výstavy, prospekce archeologických lokalit, 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 Oblastním muzeem v Chomutově:
»» s L. Ondráčkovou na konzervaci a zpracování
archeologických nálezů z římského pohřebiště
v Nezabylicích.
s Muzeem TGM v Rakovníku:
»» konzervace souboru bronzových a železných artefaktů z halštatského hrobu ze Senomat, okr. Rakovník.
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, spolupráce při
realizaci záchranných výzkumů, povrchový průzkum
regionu
»» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, spolupráce při realizaci záchranných výzkumů, povrchový
průzkum regionu
»» Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických památek
»» Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana a evidence
archeologického kulturního dědictví
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»» Referáty kultury obcí s rozšířenou působností
památek (Domažlice, Kralovice, Stříbro, včetně
účastí na památkových komisích) a stavební úřady Plzeňského kraje – ochrana archeologických
památek

ké konzultace, příprava výstavy (Krčmář).
»» Hvězdárna a planetárium Plzeň – příspěvky, konzultace (Krčmář).
»» Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky, vyhledávání
předmětů (Morgensternová, Tománková).
»» Maják Plzně – konzultace, vyhledávání předmětů
(Krčmář).

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 (mgr. J. Orna, mgr.
V. Dudková) a VPR na území městských obvodů (dr.
M. Hus)
»» 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“, revize ADČ plus spolupráce při poznávání krajiny a při koordinaci archeol. výzkumů (mgr.
J. Orna, mgr. V. Dudková).
»» NPÚ o.ú.p. Plzeň – dlouhodobá spolupráce
na památkové ochraně regionu, koordinace archeologické činnosti (výzkum Chotěšov čp. 167), spolupráce na prohlášení kulturních památek (např. býv.
kostel sv. Máří Magdaleny v Plzni, zde mgr. J. Orna +
mgr. V. Dudková), metodická i praktická pomoc při
konzervování a restaurování artefaktů ze ZAV, spolupráce na různých výstavách atd. (dr. M. Hus a celá
archeologická divize)
»» FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení a konsultacích studentských pracích, např. bakalářských a dále
Katedra antropologie FFUK – odd.biologické antropologie. praxe studentů při zpracování výzkumu
U Zvonu (dr. M. Hus, mgr. J. Orna, mgr. T. Bernhardt,
mgr. J. Šneberger), viz i kapitola 2.
»» Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při
provádění ZAV (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková)
»» 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 (celý archeologický referát)
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, posky-

tování literatury aj. (M. Hejduk)
»» Muzeum dr. B.Horáka v Rokycanech – určování střv.
a antických mincí, upřesnění evidence, konsultace,
rešerše, recenze 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, celoročně)
»» 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, celoročně)
»» Archaia JIH, o.p.s. – spopupráce při ZAV St.Plzenec –
Malá Strana (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková
»» Městské muzeum Mariánské Lázně – chronologické
zařazování keramických předmětů, mgr. J. Orna,
podzim 2013
Oddělení novějších dějin
»» Biskupství plzeňské – činnost 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).
»» Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města
Plzně – konzultace, situační analýzy (Krčmář).
»» Vydavatelství a nakladatelství RegionAll, časopis
Vítaný host – publikační činnost, konzultace (Krčmář)
»» Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU – konzultace, příprava publikace, přednáška, sociologický
průzkum (Krčmář).
»» Klub Augusta Sedláčka – členská činnost (Krčmář).
»» Společnost přátel starožitností – členská činnost
(Krčmář).
»» Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
»» Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice
(Krčmář).
»» Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – příprava expozice pro Collegium Bohemicum (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).
»» spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Plzeň, zámek Nebílovy
(Tománková).
»» Policie ČR – odborná vyjádření (Krčmář).
»» Národní muzeum v Praze – projekt Europeana 1989
(Krčmář, Morgensternová, Tománková).
»» Muzeum a galerie severního Plzeňska – kastelologic-

Oddělení národopisné
»» Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových, FF UPOL
»» Muzeum Šumavy Sušice
»» United States Holocaust Memorial Museum
ve Washingtonu
Oddělení uměleckoprůmyslové
»» Ludmila Kotorová – příprava výstavy „Kouzlo vějířů“
v Muzeu Prostějovska v Prostějově
»» Lenka Merglová Pánková – výstava „Z Nového Světa
do celého světa – 300 let harrachovského skla“
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
»» Lenka Merglová Pánková – Galerie umění Karlovy
Vary – odborná spolupráce při přípravě výstavy
Waldemar Fritsch a jeho doba / Porcelánová plastika
1925-1945
»» Lenka Merglová Pánková – Karlovarské muzeum odborná spolupráce (určování značek porcelánu,
zákresových knih)
»» Lenka Merglová Pánková – Prácheňské muzeum
– odborná spolupráce při přípravě výstavy k 200.
výročí narození J. Z. Quasta, výběr miniatur a porcelánových předmětů
»» Lenka Merglová Pánková – spolupráce na přípravě
koncepce nového muzea porcelánu v Nové Roli, firma Thun 1794, a.s.
»» Lenka Merglová Pánková – příprava textu pro expozici současného českého designu v porcelánu Dům
modré krve, firma Český porcelán Dubí, a.s.
»» Lenka Merglová Pánková – spolupráce se Střední
uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni na projektu Bechyňská keramika ve sbírkách Západočeského
muzea v Plzni
»» Jindřich Mleziva – spolupráce na odborném zpracování fondu kovů v islámské sbírce Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur, Národního
muzea, tvorba databáze.
»» 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.
Oddělení paleontologie
»» National Museum Wales, Cardiff; Institute of Geology
and Palaeontology, UK.
»» Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
»» Národní muzeum, Praha;
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»» 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 bakal. práce: P. Steierová (O. Peksa), L. Vlk, I.
Hrušková a K. Troppová (S. Pecháčková) z PeF ZČU;
A. Hrdinová z PřF UK v Praze (O. Peksa).
»» Účast na obhajobách bakal. prací PeF ZČU – školitelský posudek na práci I. Hruškové (S. Pecháčková).
»» Školitelský posudek na práci A. Hrdinové z PřF UK (O.
Peksa).
»» Konzultace k diplomovým a disertačním pracím
na PřF UK (O. Peksa).
»» Vedení exkurze v rámci Dne fascinace rostlinami, 18.
5. (S. Pecháčková, O. Peksa).
»» Konzultace a revize rukopisu bakal. práce M. Kelíška
(ZF JČU v Českých Budějovicích): Rozšíření jalovce – lokalita Odolenka u Svatoboru na Sušicku (J.
Nesvadbová).
»» BÚ AV ČR Průhonice – konzultace metodiky studia kořenových systémů, výzkum v terénu (S.
Pecháčková).
»» Západočeská pobočka ČBS – spolupráce s členy při
floristickém průzkumu; výroční schůze a přednášky
přístupné veřejnosti – zajištění zázemí v ZČM; výstava k 50 letům Zpč. pobočky instalována v ZOO Plzeň
22. 2. (S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
»» Okresní soutěž mladých zahrádkářů (Plzeň-sever),
část poznávání rostlin, 23. 5. (J. Nesvadbová).
»» Soutěž Mladý zahrádkář – příprava školních dětí
na celostátní kolo soutěže, exkurze 19. 6. (J.
Nesvadbová).
»» Správa CHKO Český les v Přimdě – odborné podklady
k připravovanému plánu péče NPP Pastviště u Fínů
(J. Nesvadbová).
»» Červená kniha jižních Čech – vyžádaná pracovní
recenze (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
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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)
Muzeum loutek
»» Unicef – spolupráce na projektu Adoptuj panenku
a zachráníš dítě
»» Gymnázium Mikulášské náměstí, 17.ZŠ – spolupráce
na projektu Loutky bez bariér
Oddělení konzervace
»» Spolupráce s Centrem nových technologiích při ZČU
Plzeň.
Metodická pomoc v rámci Plzeňského kraje:
»» Muzeum Jižního Plzeňska Bílovice
metodická
pomoc – technologické postupy (6x)
»» Muzeum Radnice				
metodická pomoc – sanace sbírek,gama komora
Roztoky
»» Městský úřad Holýšov 			
metodická
pomoc (1x)
»» Městské muzeum Mariánské Lázně konzultace –
technologický postup (2x)
»» Spolupráce s Dr. Ludvíkem Lososem – příspěvek
do knihy: Historický nábytek – konstrukce, údržba,
restaurování (2013) (Nauš – Gotické rýhování).

Publicita muzea
Přehled zpráv 1.1.2013 - 1.2.2013
Doma DNES
»» Zkřemenělé rostliny druhohor - pozvánka na výstavu
30.1.2013 Doma DNES str. 5 Aktuality
Domažlický deník
»» Západočeské muzeum ukazuje zkřemenělá dřeva
8.1.2013 Domažlický deník str. 4 Region Svatava
Hernandezová
»» Muzeum zve na Výpravy za poznáním 15.1.2013
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
»» Západočeské muzeum zve na přednášky 21.1.2013
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
Liberecký deník
»» Nejstarší sklárna na světě představí svou produkci
v jabloneckém muzeu 25.1.2013 Liberecký deník str.
7 Kultura regionu JANA ŠVECOVÁ
Mladá fronta DNES
»» Na slavné vily nebo nákup do staré Plzně. 5.1.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Jan Krabec povypráví o Aljašce, zemi zlatokopů
8.1.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Svatý Sebastián. Muzeum má unikát. 23.1.2013
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Muzeum zakoupilo unikátní sochu. 23.1.2013 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Karlovarský
Plzeňský deník
»» Žďár: místo, kde vznikla ves vypálením kusu lesa
(158) 3.1.2013 Plzeňský deník str. 19 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
»» Tipy na víkend výstava Slavné vily Plzně 4.1.2013
Plzeňský deník str. 6 Tipy na víkend
»» Muzeum ukazuje zkřemenělá dřeva 7.1.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko Svatava Hernandezová
»» Západočeské muzeum láká na Buriana i cestovatele
9.1.2013 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu
»» Měla Žákava něco společného se žáky univerzity?
10.1.2013 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
»» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ - Výpravy za poznáním
2013 17.1.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Železná Ruda: hamr a sklárny, posléze ráj turistů
17.1.2013 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
»» Ohlédnutí za bienále kresby 17.1.2013 Plzeňský
deník str. 18 U nás doma Jana Potužáková
»» Muzeum představí sv. Sebastiana 21.1.2013 Plzeňský
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deník str. 2 Plzeňsko
»» SVATÉHO SEBASTIANA ČEKÁ OZDRAVNÁ KÚRA
23.1.2013 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
»» Žichovice patří k nejstarším vesnicím v našem kraji
24.1.2013 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC		
»» Prázdniny zvou i k řezačkám - Muzeum loutek diorama Jiřího Trnky Svatba u Broučků 31.1.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko PAVEL KORELUS HANA
PRAŽÁKOVÁ
»» Žinkovy byly jedním z nejčastějších šlechtických
sídel 31.1.2013 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF
KEJHA TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
»» Muzeum představí proměny Plzně - Příběhy předmětů 1.2.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
Právo
»» Středověký skvost ozdobí plzeňské diecézní muzeum
23.1.2013 Právo str. 10 Jihozápadní čechy
Tachovský deník
»» Přehled významných a zajímavých událostí roku
2012: archeologický nález ve Stříbře 9.1.2013
Tachovský deník str. 2 Tachovsko		

Přehled zpráv 2.2.2013 - 1.3.2013

Chebský deník
»» BOŽKOV BUDE MÍT SVÉ MOŘE - odd. paleontologie
20.2.2013 Chebský deník str. 5 Region
Metro
»» Z ní je wimbledonská cena 21.2.2013 Metro str. 6
Domov ČTK
Mladá fronta DNES
»» Přednáška představí historickou mapu 4.2.2013
Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
»» Zážitky z putování po Novém Zélandu 13.2.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Tip MF DNES - Příběhy předmětů 18.2.2013 Mladá
fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský Jitka Šrámková
»» Startují „Smetanovky“. Vědce zajímají mystifikace
21.2.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Gabriela Špalková
»» Wimbledonská mísa i dobové snáře. To je fikce
v muzeu 21.2.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj
Plzeňský Barbora Němcová
»» Krátce - Burianova kulturní ozdravovna 22.2.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Petr Novotný vypráví o své cestě Grónskem 25.2.2013
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský

5+2 dny

Plzeňský deník

»» V Rokycanech žili lidé už v pravěku - archeolog
Čechura 7.2.2013 5+2 dny str. 4 Rokycansko ŠÁRKA
PECHOVÁ
»» Turisty na Plzeňsko přilákaly oživené prohlídky
i koncerty - nové exozice 14.2.2013 5+2 dny str. 3
Plzeň LADISLAV VAINDL
»» Turisty přilákaly speciální prohlídky - návštěvnost
Muzea loutek 14.2.2013 5+2 dny str. 3 Plzeň-sever
LADISLAV VAINDL, VALENTÝNA BÍLÁ

»» Hartmanice ležely na důležité obchodní stezce (163)
7.2.2013 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
»» Zbrojnice bude dočasně uzavřena 8.2.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu
»» O Novém Zélandu jako ráji světa bude povídat Jakub
Kasl 12.2.2013 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» FOTO - BOŽKOV BUDE MÍT SVÉ MOŘE - odd. paleontologie 19.2.2013 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» Karibik v muzeu. I s obávanými piráty 19.2.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» S J. Frankem se podíváte do Karibiku 20.2.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Mystifikace: Hra nebo podvod? 20.2.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu GABRIELA ŠPALKOVÁ
»» O tajuplných ostrovech v muzeu - Burian 23.2.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» CO JE LEPŠÍ NEŽ SKUTEČNOST? VÝSTAVA! 23.2.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Jan Burian provede po ostrovech 25.2.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu
»» Petr Novotný zdolal Grónsko na lyžích 26.2.2013
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu

Domažlický deník
»» Muzeum představí proměny Plzně - Příběhy předmětů 2.2.2013 Domažlický deník str. 4 Region
»» V muzeum představí historický plán Plzně 5.2.2013
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
»» Námořník a spisovatel Frank vypráví v Západočeském
muzeu 19.2.2013 Domažlický deník str. 8 Kultura
regionu
»» LEPŠÍ NEŽ SKUTEČNOST 25.2.2013 Domažlický deník
str. 4 Region
Haló noviny
»» FOTO - Příběhy předmětů 21.2.2013 Haló noviny str.
3 Z domova
			

Právo
»» Muzeum slaví 300 let harrachovského skla 4.2.2013
Právo str. 16 Severovýchodní Čechy Ludmila
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Žlábková
Svitavský deník
»» Krásné a lstivé dívky válčí na chodbě poličského
muzea - plastika Dívčí války 15.2.2013 Svitavský
deník str. 3 Svitavsko

Přehled zpráv 2.3.2013 - 2.4.2013
5+2 dny
»» krátce - fotografie v muzejní kavárně 7.3.2013 5+2
dny str. 5 Plzeň a Plzeňsko
Brněnský deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Brněnský deník str. 51 Příloha - Můj životní
styl JÁCHYM NOVÁK
Českobudějovický deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Českobudějovický deník str. 51 Příloha Můj životní styl JÁCHYM NOVÁK
Domažlický deník
»» Muzeum zve na přednášku o Sicílii i Římu
21.3.2013 Domažlický deník str. 10 Kultura regionu
Havlíčkobrodský deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Havlíčkobrodský deník str. 51 Příloha - Můj
životní styl JÁCHYM NOVÁK
Hradecký deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Hradecký deník str. 51 Příloha - Můj životní
styl JÁCHYM NOVÁK
Mladá fronta DNES
»» Muzeum zve zájemce na cestu do Vietnamu 14.3.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Krátce - Příběhy předmětů 18.3.2013 Mladá fronta
DNES str. 1 Kraj Plzeňský
»» Končí festival, v Besedě zítra zazní Smetana, Brahms
i Dvořák - Smetanovské dny 20.3.2013 Mladá fronta
DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Krátce - velikonoční jarmark v Národopise 21.3.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Osm desítek fotografií představí Káhiru a její architekturu 22.3.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj
Plzeňský
»» Velikonoce budou na zážitky bohaté, chystá se řada
akcí 25.3.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
(ČTK)

»» Viděno objektivem. Tři nové výstavy v centru Plzně
25.3.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Velikonoce? Rozjímání i zábava - Národopisné muzeum 27.3.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Tipy - Velikonoční jarmark v Národopise 29.3.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
			
Moravskoslezský deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Moravskoslezský deník str. 51 Příloha - Můj
životní styl JÁCHYM NOVÁK
Olomoucký deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Olomoucký deník str. 51 Příloha - Můj
životní styl JÁCHYM NOVÁK
Plzeňský deník
»» V muzeu poradí cestovatel, jak zdolat Norsko
6.3.2013 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu
»» Norsko – na kole, autem i lodí 7.3.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Výstava ukáže architekturu Káhiry 11.3.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Káhira se představí na fotografiích 13.3.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MILAN ŘÍSKÝ
»» Muzeum zve na výpravu do Vietnamu 14.3.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» MUZEUM VYSTAVUJE FOTKY Z KÁHIRY 15.3.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Přednáška k výstavě o Káhiře 19.3.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ - Velikonoční jarmark
v Národopise 21.3.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ - Velikonoční jarmark
v Národopise 25.3.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» VELIKONOČNÍ JARMARK V MUZEU 27.3.2013 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
»» Prázdniny nabízejí keramiku i meditaci - Muzeum
loutek - Expedice na niti 28.3.2013 Plzeňský deník
str. 2 Plzeňsko
»» Muzeum zve na výpravu na Kubu 28.3.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Plzeňský deník str. 51 Příloha - Můj životní
styl JÁCHYM NOVÁK
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
»» Jak vypadalo Plzeňsko v pravěku? - Metlička přednáška 5.3.2013 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str.
2 Plzeňško
Právo
»» Výstava ukazuje, kde soudruzi z NDR udělali chybu
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- Hus výstava v Mariánské Týnici 16.3.2013 Právo str.
10 REGION ČECHY
»» Otevřou paleontologické muzeum - Pšenička Radnicko 28.3.2013 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy
(ČTK)
Pražský deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Pražský deník str. 51 Příloha - Můj životní
styl JÁCHYM NOVÁK
Týden
»» Jarní výlety: k nebi i do pekla - nově otevírané expozice 25.3.2013 Týden str. 30 Téma Ivan Motýl
Ústecký deník
»» Neznámé velikonoční zvyky - Jana Slámová
28.3.2013 Ústecký deník str. 51 Příloha - Můj životní
styl JÁCHYM NOVÁK

Přehled zpráv 3.4.2013 - 1.5.2013
5+2 dny
»» Vědci z celého světa se sjeli na Radnicko 4.4.2013 5+2
dny str. 4 Rokycansko ŠÁRKA PECHOVÁ
»» Historii Plzeňska odhalí sáňky i mučící nástroje - nové
expozice 25.4.2013 5+2 dny str. 2 Plzeň a Plzeňsko
LadIslav Vaindl
Domažlický deník
»» V ALFĚ MAJÍ VÝSTAVU KAŠPÁRKŮ - Muzeum loutek
4.4.2013 Domažlický deník str. 4 Sokolovsko
»» Plzeň vydala knihu o architektuře, dnes ji představí
17.4.2013 Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
»» VÝSTAVA MAPUJE HISTORII STŘELECTVÍ 30.4.2013
Domažlický deník str. 4 Region
		
Mladá fronta DNES
»» Krátce - výstava Káhira 5.4.2013 Mladá fronta DNES
str. 4 Kraj Plzeňský
»» Slavná poutní místa kraje můžete poznat v muzeu
5.4.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Divadlo V Boudě baví už 85 let malé diváky. A s úspěchem 8.4.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Petr Ježek
»» Plzeň ožila Orientem, do pátku potrvá Arabfest
8.4.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Ve foyer jsou k vidění nejlepší kresby Kašpárků
15.4.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
»» Sedmdesát let byly sbírky skryty, teď je opět lidé uvidí 19.4.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová

Plzeňský deník
»» V ALFĚ ZAČALA VÝSTAVA KAŠPÁRKŮ 3.4.2013 Plzeňský
deník str. 4 Plzeňsko
»» Poutní místa zvou k výletu 5.4.2013 Plzeňský deník
str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
»» Dvě nové stálé expozice v muzeu 11.4.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ - Průvodce architekturou
města 15.4.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Svatba u Broučků ještě zůstává v Plzni 17.4.2013
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» Zvoneček si přivezl zlato i stříbro 17.4.2013 Plzeňský
deník str. 10 U nás ve škole Eva Markvartová
»» MUZEUM: POHLEDY DO MINULOSTI 19.4.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Křížem krážem po poutních místech plzeňské diecéze 23.4.2013 Plzeňský deník str. 7 Servis LUDĚK
KRČMÁŘ
»» VÝSTAVA MAPUJE HISTORII STŘELECTVÍ 26.4.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Muzeum představuje po 70 letech nové expozice
29.4.2013 Plzeňský deník str. 68 Příloha - Plzeňský
kulturní přehled
»» Kultura/Výtvarné
umění/Muzejnictví
SVATAVA
HERNANDEZOVÁ
»» UDÁLOSTI V PLZNI A OKOLÍ - Židovské komunity
na Sušicku 30.4.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
Právo
»» Západočeské muzeum otevírá nové expozice
19.4.2013 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan
Blažek
»» Plzeňskou architekturu zmapovala nová kniha
22.4.2013 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
»» Zeměměřič Propojte minulost na starých mapách
se současností 4.4.2013 Zeměměřič str. 30 Tam
a Z5

Přehled zpráv 2.5.2013 - 1.6.2013
5+2 dny
»» pozor! pravěk útočí 16.5.2013 5+2 dny str. 1 Plzeň
a Plzeňsko
Domažlický deník
»» Do muzea v Plzni se vrátili giganti 9.5.2013
Domažlický deník str. 1 Titulní strana
»» Muzejní cena pro Západočechy 17.5.2013 Domažlický
deník str. 1 Titulní strana (čtk)
Hradecký deník
»» Kdo získal Gloria musaealis 17.5.2013 Hradecký
deník str. 17 Kultura/Zábava
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Literární noviny

Tachovský deník

»» Plzeňský chodec - Průvodce architekturou města
30.5.2013 Literární noviny str. 21 Literatura Ivan
MATĚJKA

»» DO MUZEA SE VRÁTILI GIGANTI 9.5.2013 Tachovský
deník str. 1 Titulní strana
Ústecký deník

Mladá fronta DNES

»» Kdo má Gloria musaealis 17.5.2013 Ústecký deník
str. 15 Kultura
		

»» Západočeské muzeum vystavuje pravěké obry
13.5.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Petra Petříková
»» Divadlo je inspirovalo... Samy tvoří - kresby Kašpárků
17.5.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
»» Páteční noc otevře dveře kostelů, muzeí i galerií
20.5.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Tipy na víkend - Muzejní noc 24.5.2013 Mladá fronta
DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» V Dobřanech našli sídliště zemědělců z doby neolitu
- Markéta Sochorová 29.5.2013 Mladá fronta DNES
str. 2 Kraj Plzeňský
Plzeňský deník
»» Další beseda o sbírkách muzea 6.5.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» DO MUZEA SE VRÁTILI GIGANTI 9.5.2013 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana
»» Jan Burian uzdravuje v muzeu 13.5.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» O judaismu v Národopisném muzeu 13.5.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Divadlo Alfa rozjíždí dětské bienále - kresby Kašpárků
14.5.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» O granty bojuje jídlo, loutky i senioři 15.5.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Muzejní cena pro Plzeň 17.5.2013 Plzeňský deník str.
6 Region (čtk)
»» Jubilanté koncertují v Západočeském muzeu
17.5.2013 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
»» Přednáška přiblíží zaniklý svět 20.5.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu
»» Dobrá zpráva pro Plzeň - Muzejní noc 24.5.2013
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» MUZEA OTEVŘELA BRÁNY NETRADIČNĚ VEČER
25.5.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
Právo
»» Unikátní výstava Giganti doby ledové v Plzni
14.5.2013 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy (ČTK)
»» Našli osm tisíc let staré nářadí zemědělců - Markéta
Sochorová ze Západočeského muzea 28.5.2013
Právo str. 5 Zpravodajství Patrik Biskup
»» Muzeum představí výbuch vulkánu 1.6.2013 Právo
str. 12 Region Čechy Jan Švábek

Přehled zpráv 2.6.2013 - 1.7.2013
100+1 zahraniční zajímavost

»» nenechte si ujít - Giganti doby ledové 5.6.2013 100+1
zahraniční zajímavost str. 64 Nenechte se ujít
Art + antiques

deník str. 10 Kultura regionu Jana Tomažičová
»» V Plzni začíná Historický víkend 14.6.2013 Plzeňský
deník str. 6 Tipy na víkend HANA JOSEFOVÁ
»» POSLEDNÍ ŠANCE VIDĚT SVATBU U BROUČKŮ
25.6.2013 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
»» Světový unikát z prvohor najdete nedaleko Plzně
OE na Radnicku 7.6.2013 Plzeňský deník - Plzeň-jih,
sever str. 2 Plzeňsko
			
Právo
»» Stavba rokycanské křižovatky nabrala skluz osmdesát dní - archeologický výzkum 27.6.2013 Právo str.
11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek

»» Cena Gloria musaealis 17.6.2013 Art + antiques str.
6 Zprávy

Týdeník Rozhlas

Domažlický deník

»» KRAŤÁSKY - Cena Gloria musealis 11.6.2013 Týdeník
Rozhlas str. 18 Kraťásky

»» Světový unikát z prvohor najdete v Plzeňském kraji –
u Ovčína nedaleko Radnic na Rokycansku 10.6.2013
Domažlický deník str. 4 Region
»» Muzeum vystavuje nejkrásnější knižní vazby
18.6.2013 Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
»» POSLEDNÍ ŠANCE VIDĚT SVATBU U BROUČKŮ
26.6.2013 Domažlický deník str. 4 Region
Chip
»» Mapy na DOVOLENOU - historické mapy ze sbírek
ZČM 21.6.2013 Chip str. 100 Trendy / Testy / Technika
/ Internetové mapy PETR KRATOCHVÍL
Metro
»» Dobřany. Pamatují už neolit 12.6.2013 Metro str. 12
Plzeň XXL
Mladá fronta DNES
»» Muzeum ukazuje díla knihařských mistrů 8.6.2013
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
»» Historický víkend slibuje mnoho atrakcí 10.6.2013
Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» DIVADELNÍ LÉTO Díky projektu OK OK si v Muzeu loutek zahrají i diváci 25.6.2013 Mladá fronta DNES str. 1
Kraj Plzeňský Gabriela Špalková
Plzeňský deník
»» Světový unikát z prvohor najdete nedaleko Plzně na Radnicku 7.6.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Plzeň je město knihy, ne piva 8.6.2013 Plzeňský
deník str. 3 Plzeňsko
»» Festival vítá historickou hudbu koncertem v kapli sv.
Barbory Muzea církevního umění 12.6.2013 Plzeňský

Výroční zpráva 2013 | 61



Přehled zpráv 2. 7. – 1. 8. 2013
Domažlický deník
»» Archeologové objevili pravěký rondeloid 25.7.2013
Domažlický deník str. 4 Region čtk
Orlický deník
»» Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů
9.7.2013 Orlický deník str. 8 Orlicko/U nás doma
»» Parlament, vláda, samospráva Letošní laureáti cen
soutěže Gloria Musaealis 10.7.2013 Parlament, vláda, samospráva str. 38 Kultura
Metro
»» Broučci slavného Jiřího Trnky jsou k vidění v Plzni
2.7.2013 Metro str. 8 Domov
Mladá fronta DNES
»» UNIKÁTNÍ BROUČCI 2.7.2013 Mladá fronta DNES str.
3 Z domova
»» Stovka exponátů mapuje letectvo 12.7.2013 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
»» V chodníku bude vidět, kudy vedla stěna cenného
špitálního kostela 20.7.2013 Mladá fronta DNES str.
3 Kraj Plzeňský
»» Archeologové našli pravěké hrazení 24.7.2013 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Navštivte v Plzni Muzeum loutek 25.7.2013 Mladá
fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
»» Tisíce let nazpět: Doba kamenná v Plzni–Křimicích
26.7.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Výročí letectva v Národopisu 30.7.2013 Mladá fronta
DNES str. 1 Kraj Plzeňský

Plzeňský deník
»» VYRAŽTE NA VÝSTAVU 95 LET ČS. LETECTVA 12.7.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Na chodníku U Zvonu bude vidět, kde stál kostel
19.7.2013 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
»» Kraj investoval do svých muzeí čtvrt miliardy korun
23.7.2013 Plzeňský deník str. 5 Region
»» Archeologové našli rondeloid, pravěké kruhovité
hrazení 24.7.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Divadlo V Boudě slaví v muzeu 31.7.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» KERAMICKÝ SVĚT NADĚŽDY POTŮČKOVÉ 31.7.2013
Plzeňský deník str. 10 U nás doma/Region
Právo
»» Čeští vědci byli u nálezu žraloka z období prvohor
4.7.2013 Právo str. 11 Region Čechy
»» Výstava odhaluje historii letectva i příběhy československých pilotů 15.7.2013 Právo str. 17 Jihozápadní
Čechy
»» V chodníku bude vidět, kudy vedla stěna cenného
kostela 19.7.2013 Právo str. 11 Plzeňský kraj

Přehled zpráv 2. 8. - 1. 9. 2013
Blesk
»» Objevili schody z 15. století 28.8.2013 Blesk str. 5
Čechy / Morava
Domažlický deník
»» Oprava horkovodu přinesla překvapení 7.8.2013
Domažlický deník str. 4 Region ADÉLA ŠMAUSOVÁ
»» LOUTKY OBSADILY PŮDU MUZEA 15.8.2013
Domažlický deník str. 4 Region
»» DŽUNGLE ZA PLOTEM 24.8.2013 Domažlický deník
str. 4 region
Ekonon
»» Letci v Plzni 15.8.2013 Ekonom str. 64 Inspirace – tipy
Chebský deník
»» ABY NEBYLA ZA PLOTEM DŽUNGLE 24.8.2013 Chebský
deník str. 4 Region
Klatovský deník
»» Odhalí tajemství historické kostnice 3.8.2013
Klatovský deník str. 2 Klatovsko
Mladá fronta DNES
»» Poznejte nelehký osud plzeňského divadla V Boudě
3.8.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
»» Umění dokázalo oživit zapomenuté místo 5.8.2013
Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
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»» Šumavská muzea mapují těžký život horalů i stará
řemesla 9.8.2013 Mladá fronta DNES str. 1 Jižní Čechy
»» Co roste za plotem našeho pozemku? 23.8.2013
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
»» Historie letectví v republice 23.8.2013 Mladá fronta
DNES str. 1 Kraj Plzeňský
Plzeňský deník
»» Oprava horkovodu přinesla překvapení 6.8.2013
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko ADÉLA ŠMAUSOVÁ
»» Expedice na půdu v Muzeu loutek 10.8.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» VYŘEZÁVANÉ LOUTKY OBSADILY PŮDU MUZEA
14.8.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Co roste v džungli za plotem 20.8.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Muzeum i galerie připomenou, jak Aleš vyzdobil
Plzeň 26.8.2013 Plzeňský deník str. 68 Příloha Kultura/výtvarné umění
»» VYŘEZÁVANÉ LOUTKY OBSADILY PŮDU MUZEA
14.8.2013 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2
Plzeňsko
Právo
»» Západočeské muzeum oblékne nový kabát 7.8.2013
Právo str. 11 Region Čechy
»» Pozor na invazní rostliny, varuje výstava v muzeu
22.8.2013 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Jan
Švábek
»» Našli schodiště staré stovky let 31.8.2013 Právo str.
12 Čechy

Přehled zpráv 4. 9. - 1. 10. 2013
5plus2
»» Alšova díla kryla v Plzni podlahu 12.9.2013 5plus2
str. 3 Zaostřeno LADISLAV VAINDL
Domažlický deník
»» DÍKY ALŠOVI ZVEDAJÍ LIDÉ V PLZNI HLAVY VZHŮRU
6.9.2013 Domažlický deník str. 1
Ekonom
»» Mikoláš Aleš v Plzni 5.9.2013 Ekonom str. 64 Inspirace
Magazín Víkend DNES
»» Když Aleš zdobil Plzeň 7.9.2013 Magazín Víkend DNES
str. 34 Scéna VÁCLAV HNÁTEK
Mladá fronta DNES
»» Díla Mikoláše Alše na domech v Plzni 6.9.2013 Mladá
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
»» Alšova plzeňská sgrafita přibližuje unikátní výstava
9.9.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský Jitka

Šrámková
Plzeňský deník
»» DÍKY ALŠOVI ZVEDÁME V PLZNI HLAVY VZHŮRU
6.9.2013 Plzeňský deník str. 1
»» Alšovy postavy sestoupily z fasád 11.9.2013 Plzeňský
deník str. 6 Kultura/ HANA JOSEFOVÁ
»» Konference o rukopisech 12.9.2013 Plzeňský deník
str. 2 Plzeňsko
»» O rukopisech v refektáři muzea 17.9.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Výstava o Karlovu bude v muzeu 27.9.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Slovenští dráteníci představí v Plzni své práce
30.9.2013 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» X. ročník ČeskoSlovenských dnů v Plzni 30.9.2013
Plzeňský deník str. 76 Příloha - Kultura – Hudba
»» O mizejících vřesovištích v muzeu 1.10.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Aleš v Plzni – objevná výstava o české neorenesanci
16.9.2013 Právo str. 10 Kultura Peter Kováč
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Právo str. 10 Plzeňský kraj Jan Švábek

Přehled zpráv 2. 11. - 2. 12.2013
5plus2
»» Suroviny předků? Sluky i vrány 28.11.2013 5plus2 str.
17 Kultura LADISLAV VAINDL
Domažlický deník
»» Plzeňané podle knihy jedli vrány a chodili na trhy
26.11.2013 str. 4 Region MIROSLAVA VEJVODOVÁ
Chebský deník
»» Slavní Plzeňané v komiksových příbězích 18.11.2013
Chebský deník str. 6 Region HANA JOSEFOVÁ
Klatovský deník
»» Sbírka mapuje život v devětaosmdesátém 4.11.2013
Klatovský deník str. 6 Region MIROSLAVA VEJVODOVÁ

Přehled zpráv 2. 10. - 1. 11. 2013

Haló noviny

Literární noviny

»» Stovky miniaturních autíček a jiných vozidel,
29.11.2013 str. 2 Z domova

»» Dopis z Plzně 24.10.2013 Literární noviny str. 24
Notes Pavel HEJDUK
Mladá fronta DNES
»» Karlov. Zaniklá čtvrť u fabriky byla plná sportovců i letců 3.10.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Jitka
Šrámková
»» Europeana. Digitální sbírka, jež mapuje události
roku 1989 24.10.2013 Mladá fronta DNES str. 2
Plzeňský deník
»» STOPY KARLOVA ZJEVUJE MUZEUM 3.10.2013
Plzeňský deník str. 2
»» Kohútik jarabý v Národopisu 4.10.2013 Plzeňský
deník str. 2
»» Melodram vážně i nevážně 14.10.2013 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu Jana Tomažičová
»» O Alšovi tentokrát v muzeu 22.10.2013 Plzeňský
deník
»» Návštěvníci zjistí, jak tvořil Mikoláš Aleš 24.10.2013
Plzeňský deník
»» Muzeum vyzývá: Podělte se o vzpomínky 26.10.2013
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
Právo
»» Jan Nepomucký obsadil diecézní muzeum 4.10.2013
Právo str. 15
»» Výstava v Plzni představuje historii zaniklé čtvrti
Karlov 8.10.2013 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
»» V Česku vzniká sbírka o listopadu 1989 24.10.2013

Chebský deník
»» Jak vypadal pravěk na Karlovarsku... 14.11.2013
Chebský deník str. 8 Kultura regionu
»» Mincovna pořádá přednášku o pravěku 16.11.2013
Chebský deník str. 8 Kultura regionu
Klatovský deník
»» POHLED KOMIKSOVÝMA OČIMA 15.11.2013 Titulní
strana
Lidové noviny
»» Europeana, to je jiný pohled na historii 11.11.2013
Lidové noviny str. 4 Domov VERONIKA BERNÁ
Mladá fronta DNES
»» Do muzea přinášeli vzpomínky na časy sametové
revoluce 4.11.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský Petr Ježek
»» Sutnar se vrací do Plzně. Včera se udílely jeho ceny
13.11.2013 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Obrázkové příběhy z historie Plzně 15.11.2013 Mladá
fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
»» Komiks, to je pečlivá práce na několik měsíců
15.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Muzeum zve na přednášku o pravěku 15.11.2013
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Karlovarský

»» Unikátní desky ze zničené synagogy ukazují v Sušici
22.11.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Lada Pešková
»» Hody ve staré Plzni. Mozeček, brzlík, vrabci i vrány
29.11.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Výstava nejen pro kluky: Muzeum plné angličáků
2.12.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
ČTK; Eva Barborková
Plzeňský deník
»» Sbírka mapuje, jaký byl život v devětaosmdesátém 4.11.2013 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
MIROSLAVA VEJVODOVÁ
»» V muzeu představí Jana Nepomuckého 7.11.2013
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» POHLED KOMIKSOVÝMA OČIMA 15.11.2013 Titulní
strana
»» Sv. Jan Nepomucký ve skle zatavený 18.11.2013
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Slavní Plzeňané v komiksových příbězích 18.11.2013
Chebský deník str. 6 Region HANA JOSEFOVÁ
»» Eva Hubatová zve na Fotoinformel 22.11.2013
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» Jedli vrány a chodili na trhy 23.11.2013 Plzeňský
deník str. 4 Plzeňsko MIROSLAVA VEJVODOVÁ
»» VEZMI ANGLIČÁKA NA VÝSTAVU ZA KAMARÁDY
30.11.2013 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Sv. Jan Nepomucký ve skle zatavený 18.11.2013
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2 Plzeňsko
Právo
»» Komiksy vyprávějí plzeňské příběhy spojené se
slavnými osobnostmi 15.11.2013 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Do Plzně se sjely stovky slavných angličáků
30.11.2013 Právo str. 15 Region Čechy Ivan Blažek

Přehled zpráv 3. 12. - 31. 12. 2013
5plus2
»» Stromeček kdysi zdobilo cukroví 19.12.2013 5plus2
str. 4 LADISLAV VAINDL
»» Angličáky jsou vánoční legendou 19.12.2013 5plus2
str. 6 LADISLAV VAINDL
Domažlický deník
»» VZÁCNÉ TISKY MUZEA 6.12.2013 Domažlický deník
str. 4 Region
Mladá fronta DNES
»» Unikátní tisky ze 16. století najdete v jedné knize
5.12.2013 Mladá fronta DNES str. 2
»» Fórum čtenářů 9.12.2013 Mladá fronta DNES str. 5
Bohuslav Kural
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»» Tak takhle vařily prababičky. Práce jim to dalo
víc 13.12.2013 Mladá fronta DNES str. 1 Barbora
Němcová
Plzeňský deník
»» VZÁCNÉ TISKY MUZEA 5.12.2013 Plzeňský deník str.
2 Plzeňsko
»» Město kultury slibuje 650 akcí 9.12.2013 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko
»» Co vařily prababičky? 21.12.2013 Plzeňský deník str.
18 HANA JOSEFOVÁ
Právo
»» Plzeňané by dnes uvařili jen polovinu jídel běžných
v 19. století 3.12.2013 Právo str. 11
»» SOUPIS TISKŮ 16. STOLETÍ V ZÁPADOČESKÉM
MUZEU. 9.12.2013 Právo str. 13
Reflex
»» ANGLIČÁKY 19.12.2013 Reflex str. 102 Legenda IVAN
ADAMOVIČ

Ředitelství
»» Mergl - Český rozhlas Plzeň, 12. 3., Host Radiožurnálu,
k výstavě Lepší než skutečnost – mystifikace a fikce
v české (a plzeňské) společnosti 19. století
»» Mergl - Televize ZAK Plzeň, 9. 5., rozhovor o publikaci
Plzeň. Průvodce architekturou města

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Popularizace a rozhovory pro média:
»» Čechura, M. 2013: Historie a historické pozadí svatomouřenecké kostnice/ Geschichte und
geschichtlicher Hintergrund des Beinhauses
in St. Maurenzen. Online: http://www.pratelemourence.cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-sommer-texty-prednasek-vortragetexte/
historie-mourenecke-kostnice-/
»» Rozhovor o archeologickém výzkumu v Rokycanech
pro týdeník 5+2 (M. Čechura)
»» Rozhovor o knize Zaniklé kostely v Čechách pro
Český rozhlas Sever (M. Čechura), dostupné online:
rozhlas.cz/sever/odpoledne/_zprava/knizka-ozaniklych-kostelech-predstavuje-radu-pamatek-zeseveru-cech--1180371
»» Břicháček, P.: Stříbro – zpracování podkladů a rozhovor pro Český rozhlas „Počátky města Stříbra
a jeho opevnění“, 25.1. 2013, rozhlas.cz/zpravy/
regiony/_zprava/1167844.

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 21
výstupů)
»» Rozhovory pro tisk, rozhlas aj. při vernisáži výstavy
„Člověk a stroj v české kultuře 19.století“ v únoru
2013 (cca 3 interview, dr. M. Hus, mgr. T. Bernhardt)
»» Rozhovory pro tisk (PD, MF D, Právo), televizi (ČT,
ZAK) a ČRo při otevření stálé expozice, 18. – 20.dubna 2013 (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková, dr. M. Hus)
»» Rozhovor pro PD a ČTK, nález pozdně středověkého
schodiště v Prešovské ulici (mgr. J. Orna), srpen 2013
»» Pravidelný cyklus fejetonů pro Č Ro Plzeň, vysílány
pravidelně každý měsíc (leden – Nový rok a historická chronologie, únor – výročí 25. Února 1948, duben
– Velikonoce, květen – stolní společnosti v Plzni,
červen – stavby v záplavovém území, srpen – rasismus v české společnosti, září – konference, prof. A.
Stich, říjen – volby a tradice 1. Republiky, listopad –
výročí 17. Listopadu 1989, prosinec – Vánoce a shon
na konci roku)
»» Rozhovor při příležitosti muzejní přednášky cyklu „Příběhy předmětů“ o Ign. Schieblovi (mgr. T.
Bernhardt, únor 2013)

Oddělení novějších dějin
Tisk
»» Josefová H. (rozhovor s L. Krčmářem): Poutní místa
zvou k výletu., Plzeňský deník, kultura regionu, str.
8, 5. 4. 2013.
»» Němcová B. (rozhovor s L. Krčmářem): Slavná poutní místa kraje můžete poznat v muzeu., Dnes, kraj
plzeňský, str. 4B, 5. 4. 2013.
»» Krčmář L.: Křížem krážem po poutních místech
plzeňské diecéze. Plzeňský deník 23. 4. 2013, Servis –
křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Švábek J. (rozhovor s P. Doušou, L. Krčmářem a V.
Líbalem): V Česku vzniká sbírka o listopadu 1989.,
Právo, Plzeňský kraj, s. 10, 24. 10. 2013.
»» (ban) (rozhovor s P. Doušou a L. Krčmářem):
Europeana. Digitální sbírka, jež mapuje události
roku 1989. Dnes, kraj plzeňský, s. 1B, 24. 10. 2013.
»» Ježek P. (rozhovor s L. Krčmářem, L. Vyskočilem a S.
Frankem): Do muzea přinášeli vzpomínky na časy
sametové revoluce., Dnes, kraj plzeňský, s. 2B, 4. 11.
2013.
Televize
»» Jirkovský E. (rozhovor s L. Krčmářem a J. Soukupem):
Muzeum církevního umění. Česká televize, pořad
Toulavá kamera, 23. 6. 2013 Archiv reportáží nebo
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Záznamy pořadů: http://www.toulavakamera.cz/
article.asp?id=4090 nebo http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=4086
»» rozhovor s P. Doušou, L. Krčmářem a V. Líbalem,
Začala sbírka Europeana 1989, pořad Události
v regionech (Praha), 23. 10. 2013 iVysílání http://
www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141023-udalosti-v-regionech/
»» Krchovová T. (rozhovor s P. Doušou a L. Krčmářem):
Muzeum posbírá vzpomínky. ZAK TV, pořad Zprávy,
25. 10. 2013 Archiv vysílání http://www.zaktv.cz/cz/
textpages/read/73/archiv_vysilani a http://www.
youtube.com/watch?list=PLLhk7vsswP3AbjmMbe2JX_XRsCy4hLexh&v=yG5UxZIkf0o#t=37
»» Krchovová T. (rozhovor s L. Krčmářem): Rozhovor
o roku 1989 a projektu Europeana 1989. ZAK TV,
28.10. 2013 Archiv vysílání http://www.zaktv.cz/
cz/textpages/read/73/archiv_vysilani http://www.
youtube.com/watch?v=zjTOXMZOUas&list=PLLhk7vsswP3AbjmMbe2JX_XRsCy4hLexh
Rozhlas
»» Kosová J. (rozhovor s L. Krčmářem), Poutní místa
plzeňské diecéze. Upoutávka na výstavu. Český rozhlas – Plzeň, 4. 4. 2013 http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/vystava-v-plzni-predstavi-nejzajimavejsi-poutni-mista-tamni-dieceze--1195596
(předtočeno 3. 4. 2013)
»» Beránková J. (rozhovor s L. Krčmářem), Poutní
místa Plzeňska. Zvuková pohlednice Jany
Beránkové. Radio Proglas, 6.4. 2013, 7:45 (předtočeno 3.4. 2013), http://www.proglas.cz/detail-poradu/2013-04-06-07-45.html
»» Šustová J. (rozhovor s L. Krčmářem a J. Soukupem):
Putování je IN aneb poutní místa plzeňské diecéze.
Český rozhlas – Radiožurnál, pořad Doteky víry, 14.
4. 2013, (natočeno 4. 4. 2013) http://www.rozhlas.cz/
nabozenstvi/zpravy/_zprava/1199401 12. 4. 2013
»» Kosová P. (rozhovor s P. Doušou, L. Krčmářem a V.
Líbalem): pořad Horizont, rubrika Událost týdne,
rozhovory k projektu Europeana 1989, Český rozhlas
Plzeň, 26. 10. 2013 iRadio http://prehravac.rozhlas.
cz/audio/2995157
»» Jurík S. (rozhovor s M. Antonem a L. Krčmářem):
pořad Náš host, rozhovor o projektu Europeana
1989, Český rozhlas Plzeň, 31. 10. 2013, od iRadio
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2997022

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Internet
»» - Ouředníková A.: Slavnostní zahájení sezony v Muzeu
církevního umění a představení knihy o poutních
místech v plzeňské diecézi 4.4.2013. Plzeňská diecéze, http://www.bip.cz/zahajeni-sezony-v-muzeu-cirkevniho-umeni-a-vernisaz-vystavy-o-poutnich-mistech-4-4-2013/ 26. 3. 2013
»» Poutní místa v plzeňské diecézi. Zpravodajské

»»

Noeviny http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/zpravodajske-noeviny-28-3-2013.html 28. 3. 2013
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze zpřístupní své expozice. QAP.cz – Vaše internetové
noviny http://www.qap.cz/zabava/object/muzeumcirkevniho-umeni-plzenske-dieceze-zpristupni-sve-expozice-47149/article.htm 31. 3. 2013
Kosová J. (rozhovor s L. Krčmářem): Výstava v Plzni
představí nejzajímavější poutní místa tamní diecéze.
zprávy.rozhlas.cz,
http://www.rozhlas.cz/zpravy/
regiony/_zprava/vystava-v-plzni-predstavi-nejzajimavejsi-poutni-mista-tamni-dieceze--1195596 4. 4.
2013
Ze slavnostního zahájení sezóny v Muzea církevního umění plzeňské diecéze… Maják Plzně, youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=SfgyTQuYlU4
4. 4. 2013
vlu/ČTK (rozhovor s L. Krčmářem): Výstava v Plzni
ukazuje, kam směřovaly zástupy poutníků. Christnet,
http://www.christnet.cz/zpravy/25192/vystava_v_
plzni_ukazuje_kam_smerovaly_zastupy_poutniku.
url 4. 4. 2013
Josefová H. (rozhovor s L. Krčmářem): Poutní místa
zvou k výletu. deník.cz, http://plzensky.denik.cz/kultura_region/poutni-mista-zvou-k-vyletu-20130405.
html 5. 4. 2013
Josefová H. (rozhovor s L. Krčmářem): Poutní místa západních Čech zvou k výletu. deník.cz, http://
www.denik.cz/doma/poutni-mista-zvou-k-vyletu20130405-vixw.html 8. 4. 2013
anonym (rozhovor s L. Krčmářem) Poutní místa
západních Čech zvou k výletu. Cestovatel, Dovolená
u moře a na horách http://www.1dovolena.eu/cestovani/poutni-mista-zapadnich-cech-zvou-k-vyletu/
8. 4. 2013
Ouředníková A.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Plzni – přednáška 25. 4. 2013. Plzeňská diecéze http://www.bip.cz/poutni-mista-a-mista-zvlastni-zboznosti-v-plzni-prednaska-25-4-2013/ 10. 4. 2013
Ouředníková A.: Přednáška o plzeňských poutních
místech. Tiskové středisko České biskupské konference http://tisk.cirkev.cz/z-domova/prednaska-o-plzenskych-poutnich-mistech/ 18. 4. 2013
Mgr. Luděk Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti v Plzni. regionplzen.cz http://www.regionplzen.cz/kultura/?mgr.-ludek-krcmar-poutni-mista-a-mista-zvlastni-zboznosti-v-plzni-70914 20. 4. 2013
Šustová J. (rozhovor s L. Krčmářem a J. Soukupem):
Muzeum církevního umění v Plzni zahájilo výstavu
o poutních místech plzeňské diecéze. Jana Šustová,
Křesťan dnes – komentáře http://www.krestandnes.
cz/article/muzeum-cirkevniho-umeni-v-plzni-zahajilo-vystavu-o-poutnich-mistech-plzenske-dieceze/22203.htm 19. 4. 2013
ČTK (rozhovor s P. Doušou a L. Krčmářem): Začal
projekt Europeana, který sbírá věci kolem roku
1989. ČTK, České noviny http://www.ceskenoviny.
cz/regiony/zpravy/zacal-projekt-europeana-ktery-sbira-veci-kolem-roku-1989/999071&id_seznam= 23.
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10. 2013
»» ama (rozhovor a P. Doušou a L. Krčmářem), Muzeum
sbírá vzpomínky na rok 89, podělte se, Česká televize, čt 24, Domácí http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
domaci/247263-muzeum-sbira-vzpominky-na-rok89-podelte-se/ 23. 10. 2013
»» ban, pp (rozhovor s P. Doušou a L. Krčmářem): Lidé
mohou přinést věci z roku 1989, sbírka má první
zastávku v Plzni. iDnes.cz/ Plzeňský kraj, http://
plzen.idnes.cz/europeana-1989-v-plzni-0l4-/plzen-zpravy.aspx?c=A131024_113912_plzen-zpravy_pp
24. 10. 2013
»» Ježek P. (rozhovor s L. Krčmářem, L. Vyskočilem
a S. Frankem): Fotky, letáky i noviny. V Plzni sbírali památky na sametovou revoluci. iDnes.cz/
Plzeňský kraj, http://plzen.idnes.cz/sbirka-dokumentu-europeana-v-plzni-duv-/plzen-zpravy.
aspx?c=A131103_173549_plzen-zpravy_mav 3. 11.
2013
»» umístnění internetového odkazu na http://www.
national-geographic.cz/ v sekci medailonků VIP
autorů (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis,
Kategorie Muzejní publikace roku za katalog výstavy
„Z Nového Světa do celého světa – 300 let harrachovského skla“ (ed. J. Mergl).

Oddělení národopisné
Rozhlas
»» 26. 3. reportáž z Velikonočního jarmarku pro čtk
(David Růžička)
»» 2. 4. rozhovor pro ČRo Plzeň na téma Lidové pověry a zvyky a natáčení upoutávky na přednášku
Hromoklín, bezoár, zaříkávání – prostředky lidové
léčby (Petra Kosová)
»» 10. 6. rozhovor na ČRo – téma Byliny v historii
a Bylinkový jarmark, J. Slámová
»» 2. 12. rozhovor na ČRo o přípravě pokrmů na počátku 20. století s upoutávkou na výstavu Kuchyně naší
prababičky
Televize
»» 15. 1. natáčení pořadu Dobrou chuť za c. ak. monarchie z cyklu Historie.cs, Jana Slámová
»» 20. 11. Hádanky domů života. Příběhy židovských
hřbitovů, dokumentární pořad ČT, předpremiéra
v kinosálu kulturního centra SIRKUS Sušice, M.
Chmelenský
Tisk
»» Chmelenský, Michal; Huikari, Sarah Sofia. Galerie
po 50 letech představí desky s desaterem. In. Sušické

noviny. 20/2013. 8. listopad 2013. s. 7.
»» Sedlecký, Karel. Co zůstalo ze sušické synagógy. In.
Sušické noviny. 22/2013. 6. prosinec 2013. s. 7.
»» Chmelenský M. – články připravené pro Židovské
listy:.Židé na Sušicku; O putovní výstavě Židovské
komunity na Sušicku; Vybrané židovské památky
Sušicka. Židovské listy. Občanské sdružení Magen,
leden 2014.

Oddělení botanické
»» Český rozhlas Plzeň: Náš host, 10. 9. 11:25, S.
Pecháčková a O. Peksa hosty S. Juríka.

Muzeum loutek
»» ČT – Déčko – spolupráce na pořadu Putování
»» Český Rozhlas – spolupráce na pořadu Česko země
neznámá
»» Regionální tisk a rozhlas – průběžně.
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Ediční a publikační
činnost muzea
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN.
V roce 2013 bylo přiděleno celkem 8 čísel ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN):
»» 978–80-7247–094-5 – Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje
»» 978–80-7247–095-2 – Archeologie ZČ 4
»» 978–80-7247–096-9 – Soupis tisků 16. století
»» 978–80-7247–097-6 – Výroční zpráva za rok 2012
»» 978–80-7247–098-3 – Trienále knižní vazby
»» 978–80-7247–099-0 – Židovské komunity
»» 978–80-7247–100-3 – Erica
»» 978–80-7247–101-0 – Receptář
Vydáno bylo celkem 5 titulů periodik – Sborník
Západočeského muzea Příroda 116 (v nákladu 200 ks),
Erica č. 19 (náklad 200 ks), Folia Geologica 46 (náklad
250 ks). 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 3 a 4 (náklad po 300 ks).
Dále byly vydány monografické publikace Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje (v nákladu 2.000 ks), XIV.
Trienále knižní vazby, Soupis tisků 16. století (v nákladu 400 ks), Židovské komunity na Sušicku (náklad 400
ks) a Receptář kuchyně našich prababiček (náklad 130
ks). A nakonec Výroční zpráva za r. 2012 v nákladu 30 ks.
Celkem tedy 6 monografických publikací.
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle
zákona.

Ředitelství
Publikační činnost
»» Frýda – PhDr. Bedřich Štauber in: Věstník AMG
6/2013.Praha
»» Frýda - /Cílová-Frýda-Kučerová-Novotná-Beránková/
Restaurátorský zásah na vitrajích z kostela sv.Jakuba Většího v Žebnici., in: Sklář a keramik, 13-14/2012.
Teplice (spoluautor)
»» Frýda – Výlet do pravěké minulosti Čech. Vítaný host.
Plzeň / v tisku/.
»» Mergl - Stroj – pohaněč uměleckého řemesla? in:
Petrasová T. / Machalíková, P. (eds.). Člověk a stroj
v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2013, s.
161–165 ISBN 987-80-200-2232-5
»» Mergl - Alšovy kartony k plzeňským sgrafitům
a freskám, in: Jonáková, I. (ed.),
»» Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeská galerie, Plzeň
2013, s. 34-40, ISBN 978-80-86415-88-8
»» Mergl - Bruno Schreiber. Sbírka skla, díl II., Muzeum
Šumavy, Sušice 2013, ISBN 978-8087235-05-8
»» Mergl - Plzeň. Průvodce architekturou města

od počátku 19. století do současnosti, NAVA, Plzeň
2013, ISBN 978-80-7211-433-7 (spoluautor, 30 hesel)
»» Mergl - Zum Wohl: eine Bemerkung zu Prutschers
Urheberschaft der Pokale aus der Glasfabrik
Meyr’s Neffe, Adolf, in: Dedo von KerssenbrockKrosigk (ed.). Glasklar: Festschrift für Helmut Ricke,
Museum Kunstpalast, Düsseldorf 2013, s. 92 – 97

Oddělení prehistorie
Monografie
»» Vyšla publikace I. Pavlů – M. Metlička: Neolitický
sídelní areál ve Vochově (okr. Plzeň-sever). In:,ASM.
která vyšla v Archeologickém ústavu v Praze ve spolupráci se ZČM.
»» Byla odevzdána stať o Pravěkém a raně středověkém
osídlení Plzně pro třísvazkové Dějiny města Plzně,
které vydává Magistrát města Plzně (M. Metlička).
Vydávaná periodika
»» Do tisku byla odevzdána 2 čísla časopisu „Archeologie
západních Čech“ (AZČ 5 a 6), ve kterém je publikováno 16 recenzovaných odborných článků z konferencí
o Pohřebním ritu a Otázky neolitu a eneolitu našich
zemí (M. Metlička, T. Bernhardt).
Odborné články
recenzované
»» Časopis Archeologie západních Čech byl zařazen
do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platného v roce 2014.
»» Novotná, A.: Záchranný archeologický výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště při stavbě
koupaliště v Dobřanech, okr. PJ. In: AZČ 6. Plzeň.
»» Metlička, M.: Chata z časné doby římské z PlzněPerlové ulice. In: Praehistorica. Praha.
nerecenzované
»» Metlička, M.: Výzkum neolitického sídliště před
stavbou prodejny Tesco ve Stodu, okr. Plzeň-jih. In:
Archeologické výzkumy v Čechách 2012, Zprávy ČAS
89, str. 28-30. Praha.
»» Zelenka A.: Záchranný archeologický výzkum na hradě Skála, okr. Plzeň-jih. In: Jižní Plzeňsko XI, str. 117132. Blovice.
»» Zelenka, A.: Archeologické výzkumy ve Starém
Plzenci, Vrchlického ulici v letech 2010-2012. In:
Archeologické výzkumy v Čechách 2012, Zprávy ČAS
89, str. 48-49. Praha.
»» Novotná, A.: Záchranný archeologický výzkum při
stavbě Městského okruhu Domažlická-Křimická
v Plzni-Křimicích. In: Archeologické výzkumy
v Čechách 2012, Zprávy ČAS 89, str. 27-28. Praha.
»» Metlička, M. – Chytráček, M. – Tomková, K. – Chvojka,
O. – Michálek, J.: Wasserquellen in den befestigten
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Arealen der Vor- und Frühgeschichte in Böhmen. In:
Fines Transire 21. Rahden/Westf.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Odborná kniha

»»

»»

»» Břicháček, P. – Jiřík, J. – Kypta, J. – Simota, V.:
Obrazový svět pozdního středověku a raného
novověku. Gotické kachle na Pracheňsku. Katalog
výstavy.

»»

Kapitola v odborné knize

»»

»» Čechura, M. 2013: The Beginnings of the Inhumation
Burials in the La Tene in West Bohemia. in: Migracje.
Funeralia Lednickie 15 (ed. W. Dzieduszycki-J.
Wrzesiński). Poznań 2013, p. 75-83.
»» Čechura, M. v tisku: Výzkum a památková ochrana kostelních zřícenin v Čechách. in: Vyhlídky
na věčnost.
»» Článek ve sborníku
»» Břicháček, P.: Byzantská přezka typu Sucidava
z Opolan (okres Nymburk), Studia Mediaevalia
Pragensia (v tisku), UK Praha
»» Břicháček, P. – Šída, P.: Upper-acheuléenian occupatian of western Bohemia, Sborník k 60 narozeninám
prof. J. Svobody, ARÚ AVČR Brno (v tisku)
»» Čechura, M. 2013: Newborn Burials in Medieval
and Post-medieval Bohemia: Archaeological
Contribution to the Perception of Children in
Historical Society. Abstracts 19th Annual meeting of
the European Association of Archaeologists, Plzeň
2013, s. 53
»» Čechura, M. 2013: Archeologický výzkum zaniklého
kostela sv. Wolfganga v Chudenicích. in: Dějiny staveb 2012, Plzeň, s. 215 – 220
»» Čechura, M. – Smetana, J. 2013: Kopytovitý klín ze
Štěnovic “V černém lese“. Jižní Plzeňsko XI, 170 – 171.
»» J: Článek v recenzovaném časopise
»» Břicháček, P. – Chvojka, O. – Kovaříková, L. – Novák,
J. 2013: Objekty z mladší a pozdní doby bronzové
v Bernarticích (okres Písek), Archeologické výzkumy
v jižních Čechách 26, 113 – 136, Č. Budějovice
»» Čechura, M. 2012: První archeologický výzkum
středověkého domu v Kralovicích, okr. Plzeň-sever.
Archeologie ve středních Čechách 16/2, 973 – 981
»» Omelka, M. – Řebounová, O. – Čechura, M. 2013:
Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu
na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.
Archaeologia historica 38, 2013, s. 379 – 395
»» Čechura, M. 2013: (Rec.): Martin Gojda – Martin
Trefný a kol.: Archeologie krajiny pod Řípem
(Opomíjená archeologie, svazek 2). Plzeň 2011.
Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2013, 154 – 155
»» Čechura, M. v 2013: (Rec.): Kolektiv autorů: 100
let terénní archeologie v Karlovarském kraji – 100

Jahre der archäologischen Terrainarbeiten in der
Karlsbader Region. Muzeum Karlovy Vary 2011.
Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2013
Čechura, M. 2013: (Rec.): Zdeňka Schejbalová,
Raně středověká řadová pohřebiště v západních
Čechách, Petr Mikota, Plzeň 2011 Studia Mediaevalia
Bohemica 8, s. 329 – 330
Čechura, M. 2013: (Rec.): Petr Kozák – Dalibor
Prix – Michal Zezula a kolektiv: Kostel sv. Martina
v Bohušově. Studia Medievalia Bohemica 7, 163 – 164
Čechura, M. v tisku: Plzeňsko a Domažlicko
na Archaeologické mappě království Českého z roku
1856. Archeologie v západních Čechách 6
Novotná, A. – Smetana, J. v tisku: Sídliště kultury
s lineární keramikou v Útušicích „K Radobyčicům“.
Archeologie západní Čech 7.

Ostatní

Ostatní tiskoviny

Oddělení novějších dějin

»» Nejsem rasista, ale…“, týdenik Rozhlas, č. 34, 13. 8.
2013, s. 4. (mgr. T.Bernhardt)
»» „Historie nezná happy end a po karnevalech přijde
kocovina“, týdenik Rozhlas, č. 49, 25. 11. 2013, s. 4.
(mgr. T.Bernhardt)
»» „Jo, byla to zajímavá doba“, týdeník Rozhlas, č. 46, 5.
11. 2013, s. 4 (mgr. T. Bernhardt)

Publikace

Scénáře a libreta výstav
Byla to vždy spoluúčast na libretech a scénářích
při stavění jedné expozice (+ náplň infopointů a texty
do průvodce budoucí expozice - všichni odborní pracovníci), při 3 společných výstavách ZČM (dr. M. Hus a mgr.
T. Bernhardt) a 4 výstav jiných organizací (třikrát dr. M.
Hus, jednou mgr. V. Dudková).

»» Čechura, M. 2012: Zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík,
DrSc. (24. 1. 1951 – 20. 9. 2012) a výběrová bibliografie. in: Minulostí západočeského kraje XLVII, 2012,
279 – 296
»» Čechura, M. 2013: 60 let Pavla Břicháčka. Hláska č. 4,
2013, s. 59 – 60
»» Čechura, M. 2013: 60 let PhDr. Pavla Břicháčka (* 19.
července 1953). Archeologické výzkumy v jižních
Čechách 26, s. 327 – 331.

Jiné samostatné publikace a knihy

Oddělení starších dějin

»»

Katalogy a průvodce výstav
Oddělení vydalo 2013 vlastní katalog sbírek, rsp.
průvodce expozicí“ Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje. Historie 10. – 19. Století“.
Recenzované tiskoviny
»» „Osobní hygiena v plzeňských domácnostech
na sklonku středověku““ (Archaeologia Historica 38/
13, 2013, autor mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková)
»» „Stolní společnosti v Plzni v 19. Století a na poč.
20.století jako místo neformálního společenského života a sociálních interakcí“ (sborník Tenkrát
na Západě /Čech/, Plzeň 2013, s. 141 – 174, autor
mgr. T. Bernhardt)
»» „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 (Hus)
»» „Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“
v Domažlicích a jeho odznaky 1917 – 1947“. In:
Sborník Západočeského muzea (v tisku) (Hus)
»» „Dobytí města Plzně generálem Petrem Arnoštem
z Mansfeldu na dobových rytinách“. In: Minulostí
západních Čech, patrně svazek IL nebo L. (Hus)
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»» „Průvodce architekturou 19. až 21.století ve městě
Plzni“ (spoluautor mgr. T. Bernhardt, samostatná
kniha, nakl. NAVA, Plzeň 2013)
»» „Dějiny města Plzně, díl I. Spoluautorství, konkrétně autorství kapitoly o mincování ve středověku
a o barokních medailích Plzně (Dr. M. Hus)
Recenze a posudky na jiná díla
„Husité před branami. K topografii obležené Plzně
v letech 1433 - 34“ – sborník Tenkrát na Západě/
Čech (recenzoval Mgr. J. Orna, duben 2013)
»» „Počátky církevní organizace v západních Čechách.
Výpovědní možnosti historických a archeologických
pramenů“ – sborník Tenkrát na Západě/ Čech (rec.
Mgr. J. Orna, duben 2012)
»» Recenze na novou expozici Husova domu - muzea
v Konstanz / Kostnici (SRN) – dr. M. Hus, říjen 2013
»» Recenze na novou expozici Celmického muzea
v Plzni (GŘC) – dr. M. Hus, listopad 2013
Redakční práce
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 IV
až VI (red. mgr. T. Bernhardt)
Pracovník oddělení se dále podílelo redakčními
pracemi (počítačová sazba, zalomení textu, vkládání
obrázků atd.) pro:
»» sborník Minulostí západočeského kraje (mgr. T.
Bernhardt)
»» sborník Musa pedestris (mgr. T. Bernhardt)
»» sborník Scamna super Misam (mgr. T. Bernhardt)

»» Krčmář L.: Putování je IN. Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti. Biskupství plzeňské, Plzeň 2012.
Příspěvky
»» Krčmář L.: Nehrad Nepomyšl. Hláska, roč. 24, 2013,
č. 2, str. 25-27.
»» Krčmář L.: Nejvýznamnější poutní místa v plzeňské
diecézi. S důvěrou a nadějí. 20. let plzeňské diecéze
1993 – 2013. Biskupství plzeňské, Plzeň 2013, str.
145-159.
»» Krčmář L.: Pozůstatky Davidovi astronomické
observatoře na Branišovském vrchu. Zpravodaj.
Hvězdárna a planetárium Plzeň, květen 2013, str. 1,
4-5.
»» Krčmář L: Polední hodiny v Krsech. Zpravodaj.
Hvězdárna a planetárium Plzeň, září 2013, str. 11.
»» Krčmář L. – Voděrová H.: Znovuzrozené poutní místo Křížkov (Kreutzwinkel). Vítaný host na Šumavě
a v Českém lese, Zima 04/2013, s. 24-25.
»» Krčmář L.: Poutní místa v Mýtě. Vítaný host, Zima
4/2013, s. 10-11.
Internet
»» Krčmář L.: Rozvaliny libanonského Anžaru jsou křižovatkou arabské, byzantské i římské architektury.
http://www.national-geographic.cz/detail/rozvaliny-libanonskeho-anzaru-jsou-krizovatkou-arabske-byzantske-i-rimske-architektury-38382/ 18. 2. 2013
»» Krčmář L.: Kostel v Hnanicích je nejoriginálnější
sakrální stavbou v Česku. http://www.obechnanice.
cz/index.php?option=com_content&view=article&id=429:nejoriginalnji-kostel&catid=18:ztisku-menu&Itemid=24 5. 4. 2013
»» Krčmář L.: Pozůstatky Davidovy astronomické observatoře na Branišovkém vrchu. http://hvezdarna.
plzen.eu/ukazy/clanky/2013/davidova_observator/
davidova_observator.html 14.6. 2013
Kalendáře
»» Dedek K. – Krčmář L. – Soukup J.: Putování plzeňskou diecézí. Kalendář 2014. Biskupství plzeňské
za podpory Plzeňského kraje. Plzeň 2013.
Drobné články v periodickém tisku
»» Krčmář L.: Německý válečný hřbitov v Chebu.
Plzeňský deník 8. 1. 2013, Servis, křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Hradem u Klabavy prochází železniční
trať. Plzeňský deník 15. 1. 2013, Servis, křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Záhadná lokalita nad Královským Poříčím.
Plzeňský deník 24. 1. 2013, Servis, křížem krážem
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českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Z Mirotické tvrze se mohlo dochovat daleko více. Plzeňský deník 29. 1. 2013, Servis, křížem
krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Okolo pozůstatků dvora trvaly dlouhou
dobu dohady. Plzeňský deník 5. 2. 2013, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Hrad Angerbach byl velmi archaickou
stavbou. Plzeňský deník 12. 2. 2013, Servis, křížem
krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Zámek a park v Kamenném Dvoře
na Sokolovsku. Plzeňský deník 20. 2. 2013, Servis –
křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Nedávno objevený nejstarší hrad ve Valči.
Plzeňský deník 26. 2. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: O tvrzišti neexistují žádné písemné zprávy. Plzeňský deník 6. 3. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: V Ostrově se nachází rozlehlý zámecký
areál. Plzeňský deník 12. 3. 2013, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Nový Dvůr byl možná i panským sídlem.
Plzeňský deník 20. 3. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Přírodní rezervace Kozelka chrání zajímavé skalní útvary. Plzeňský deník 28. 3. 2013, Servis –
křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Tajemné pozůstatky na Branišovském
vrchu. Plzeňský deník 3. 4. 2013, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Regionální muzeum Nečtinska I. Plzeňský
deník 10. 4. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Regionální muzeum Nečtinska II. Plzeňský
deník 16. 4. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Křížem krážem po poutních místech
plzeňské diecéze. Plzeňský deník 23. 4. 2013, Servis –
křížem krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Lesní rašeliniště Podkovák. Plzeňský
deník 2. 5. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Návštěva a zastavení v lokalitě Kolm I.
Plzeňský deník 9. 5. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Další návštěva Kolmu po naučné stezce.
Plzeňský deník 15. 5. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Přírodní rezervace Zábělá nedaleko Plzně.
Plzeňský deník 21. 5. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Bukovecké hradiště má velký historický
význam. Plzeňský deník 28. 5. 2013, Servis – křížem
krážem českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Tvrziště je dnes ukryto v hlubokém lese.
Plzeňský deník 5. 6. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Zajímavá budova v Nezdicích byla snad

»» Krčmář L.: Svatojakubská cesta a Staňkov. Plzeňský
deník 30. 10. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Svatojakubská cesta a Hostouň. Plzeňský
deník 5. 11. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Svatojakubská cesta a Kladruby. Plzeňský
deník 12. 11. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Tvrz byla přestavěna na lihovar. Plzeňský
deník 19. 11. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Panská sídla v Soustově. Plzeňský deník
26. 11. 2013, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7
»» Krčmář L.: Zámek byl novodobě přestavěn. Plzeňský
deník 3. 12. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
»» Krčmář L.: Ze zámku v Olešné dnes stojí jen pilíř.
Plzeňský deník 10. 12. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
»» Krčmář L.: V Olešné bylo zřejmě i další panské sídlo.
Plzeňský deník 17. 12. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7
»» Krčmář L.: Zapomenuté tvrziště v Mnichově. Plzeňský
deník 31. 12. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.

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

panským sídlem. Plzeňský deník 13. 6. 2013, Servis
– křížem krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Archaická boží muka u samoty Šipín.
Plzeňský deník 18. 6. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Poutní místa v Boru na Tachovsku I.
Plzeňský deník 25. 6. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Poutní místa v Boru na Tachovsku II.
Plzeňský deník 2. 7. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Socialistický pomník v Dolním Jamném.
Plzeňský deník 10. 7. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Písečná brána v Chebu je dvojitá. Plzeňský
deník 16. 7. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
Krčmář L.: Památný dub v Branišově na Tepelsku.
Plzeňský deník 23. 7. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Poutní místo už jen vzpomíná na zašlou
slávu. Plzeňský deník 30. 7. 2013, Servis – křížem
krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Otěšice jsou pojmenovány po sv. Vojtěchu.
Plzeňský deník 6. 8. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Zajímavá technická památka v zapomenutém Žernovníku. Plzeňský deník 14. 8. 2013, Servis
– křížem krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Zajímavá astronomická památka
v Krsech. Plzeňský deník 20. 8. 2013, Servis – křížem
krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Kostel sv. Vavřince v Krsech. Plzeňský
deník 27. 8. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
Krčmář L.: Hrad měl pravděpodobně vztah k petrovickému hradu. Plzeňský deník 3. 9. 2013, Servis –
křížem krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Pozůstatky hradu leží za kostelem.
Plzeňský deník 10. 9. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Další petrovickou fortifikací je zdejší kostel. Plzeňský deník 17. 9. 2013, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Nová rozhledna u Břas. Plzeňský deník 24.
9. 2013, Servis – křížem krážem českým západem,
str. 7.
Krčmář L.: Rezervací prochází železniční trať.
Plzeňský deník 1. 10. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
Krčmář L.: Hradem prochází železniční trať. Plzeňský
deník 8. 10. 2013, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
Krčmář L.: Svatojakubská cesta a Plzeň. Plzeňský
deník 16. 10. 2012, Servis – křížem krážem českým
západem, str. 7.
Krčmář L.: Svatojakubská cesta a Domažlice.
Plzeňský deník 23. 10. 2013, Servis – křížem krážem
českým západem, str. 7.
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Publikační činnost
článek v impaktovaném časopisu (Jimp)
»» Pšenička, J., Opluštil, S. 2013. The epiphytic plants
in the fossil record and its example from in situ
tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin (Czech
Republic). Bulletin of Geoscinces, 88, 2, 401-416.
článek v recenzovaném časopisu (Jneimp)
»» Pšenička, J., Opluštil, S., Ronchi, A., Šimůnek, Z.,
Santi, G., Selva, A. 2013. The oldest flora from the
Southern Alps (Italy): the Val Sanagra Pennsylvanian
flora revised. the Carboniferous-Permian transition. Lucas, S.G., et al. eds., New Mexico Museum of
Natural History and Science, Bulletin 60, 325-326.
»» Bureš, J., Opluštil, S., Pšenička, J., Tichávek, F. 2013.
Brouskový obzor (bolsov) s autochtoně zachovalou
flórou na lokalitě Kamenný Újezd u Nýřan (plzeňská
pánev). Zprávy o geologických výzkumech v roce
2012/A - Regionální geologie a stratigrafie, Česká
geologická služba, Praha, 12 - 19.
»» Opluštil, S., Lojka, R., Pšenička, J. 2013. Late Variscan
continental basins in western Bohemia: tectonosedimentary, climatic and biotic archives. SDGG, Heft
82, 149 - 171

Oddělení národopisné

Oddělení botanické

»» Chmelenský, Michal. Židovské komunity na Sušicku.
1. vyd., Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013.
»» Slámová, Jana. Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo
ve staré Plzni. Plzeň: Starý most, 2013.
»» Receptář: Kuchyně našich prababiček. Ed. Tamara
Hájková, Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013.
»» Za císařepána.Kalendář ZČM na rok 2014. spoluaut.
J. Slámová a T. Hájková
»» Plzeňská NEJ..., Plzeň: Starý most, 2013. příspěvek
do knihy J. Slámová

impaktované tiskoviny

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborné články recenzované
»» Mleziva, Jindřich. A Variety of Decorative Steel
Objects in the Islamic Art Collection of the Náprstek
Museum. In: Annals of the Náprstek Museum 34,
p. 15-42.

Oddělení paleontologické
Ediční činnost
»» Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis, geologica et paleobiologica, Vol. 47, No 1-2. (4
články)
»» 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 88, Nos 1 - 4. impaktovaný časopis

»» Muggia L., Vančurová L., Škaloud P., Peksa O., Wedin
M. & Grube M. (2013): The symbiotic playground of
lichen thalli - a highly flexible photobiont association in rock-inhabiting lichens. – FEMS Microbiology
Ecology 85(2): 313-323.
»» Petrzik K., Vondrák J., Barták M., Peksa O. & Kubešová
O. (2013): Lichens - a new source or yet unknown host
of herbaceous plant viruses? – European Journal of
Plant Pathology, online first: July 2013.
recenzované tiskoviny
»» Pecháčková S. (2013): Lycopodiella inundata. – In:
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad
floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot.
Společ. Praha, 48/1: 100–101.
»» Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler
M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O.,
Šoun J. & Vondrák J. (2013): Lichens recorded
during the autumnal Bryo-Lichenological Meeting in
Novohradské hory Mts. in 2012. – Bryonora 51: 24-35.
»» Steinová J., Bouda F., Halda J.P., Kukwa M., Malíček
J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U.,
Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P &
Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the
16th meeting of the bryological and Lichenological
Section CBS in Slavkovský les Mountains, April 2009.
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– Bryonora 51: 1-14.
ostatní
»» Anonymus (2013): Jaroslava Nesvadbová – 65 let.
Publikované i rukopisné práce. – Calluna 18/1: 17–24.
»» Bílek O. & Nesvadbová J. (2013): Exkurze dolní částí
údolí Korečnického potoka a shrnutí znalostí o území. – Calluna 18/1: 2–5.
»» Nesvadbová J. (2013): Radiola linoides ve lhotské
pískovně stále roste. – Calluna 18/1: 7–8
»» Nesvadbová J. (2013): Carex tomentosa na Plzeňsku
neroste. – Calluna 18: 9–10.
»» Nesvadbová J. (2013): 50. výročí založení
Západočeské pobočky ČBS v Plzni – ohlédnutí
za jubileem. – Calluna 18/1: 14–15.
»» Nesvadbova J. [ed.] (2013): Výběr nových publikací
za rok 2012, příp. 2011.– Calluna 18/1: 15–16.
»» Nesvadbová J. (2013): Karel Homan – 110 let od narození znamenitého floristy. – Calluna 18/1: 24–25.
»» Pecháčková S. [ed.] (2013): Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 18/1: 10–13.
»» Pecháčková S. & Peksa O. (2013): Džungle za plotem.
– Věstník AMG 13/5: 34.
»» Redakce (2013): Slavnostní odhalení pamětní desky
řídícímu učiteli, botanikovi, zasloužilému členovi České botanické společnosti Josefu Vaněčkovi
v Hejné na Horažďovicku. – Calluna 18/1: 26.

Oddělení zoologické
Impaktované tiskoviny
»» Hradská I. & Dunlop J. (2013): New records of
Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from
West Bohemia, Czech Republic. – The Journal of
Arachnology, 41:335–341
Recenzované neimpaktované tiskoviny
»» Dvořák L. & Těťál I. (2013): Škvoři (Dermaptera) vřesovišť a jejich okolí v západních Čechách: výsledky
monitoringu pomocí padacích pastí. – Erica, Plzeň,
20: 141–150.
Ostatní
»» Bezděčka P. & Těťál I. (2013): Cardyocondyla elegans
Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae) – nový mravenec pro Slovensko. – Folia faunistica Slovaca, 18
(3): 339–342.
»» Hradská I. & Těťál I. (2013): Invertebrates of
heathlands in western part of the Czech
»» Republic. – 13th European Heathland Workshop in
Denmark. Abstracts and
»» excursion guide. Pp. 83–84, University of
Copenhagen, Denmark.
»» Kejval Z. & Těťál I. 2013: První nálezy
Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky,
1839) (Coleoptera: Anthicidae) na Slovensku [The

first records of Pseudotomoderus compressicollis
(Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) from
Slovakia]. – Západočeské entomologické listy, 4:
83–84. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-11-2013.
»» Pudil M. & Vacík R. (2013): Pavel Řepa sedmdesátiletý. – Živa, 2013 (6): CXLII–CXLIII.
»» Těťál I. (2013): Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace
Nový rybník u Plzně [Beetles (Coleoptera) of the Nový
rybník Nature Reserve near Plzeň]. – Západočeské
entomologické listy, 4: 1–9. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-1-2013.



Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem
výstavám a všem kulturním akcím a přednáškovým
cyklům pořádaných Západočeským muzeem v Plzni.
Zajišťuje tiskové konference muzea. Průběžně zajišťuje
vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a redakce rozhlasu. Zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu
muzea i využívání ostatních prostor muzea a jeho poboček pro kulturní a společenské akce, včetně organizace
a pořádání svatebních obřadů v muzejních prostorách.
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 2013 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. Oddělení vnějších vztahů s Oddělením
novějších dějin zajišťovalo v tomto roce účast v mezinárodním projektu Europeana 1989 – unikátní veřejná
sbírková akce. Projekt Europeana 1989 organizovalo
Národní muzeum v Praze ve spolupráci s Ústavem pro
soudobé dějiny AV ČR a muzei v Plzni, Hradci Králové,
Olomouci a Opavě.
Zajišťuje výstavy v kavárně muzea. Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů a konferencí. V roce 2013
se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky úspěšných
výstav. Například botanická výstava „Džungle za plotem“, ve které proběhla řada doprovodných programů
pro školy i širokou veřejnost. Dále výstava „Doba ledová – Giganti“, „Mikoláš Aleš v Plzni“ nebo „Angličáci
Matchbox“. Úspěšně také probíhaly výukové programy
pro školy v nově otevřených stálých expozicích „Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie
a expozice Historie“ pod vedením muzejního pedagoga
Mgr. Denisy Brejchové.
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Výchovná a vzdělávací
činnost
Oddělení starších dějin
Komentované prohlídky k výstavám
»» „Češi a Němci ve stínu dvou totalitních režimů“ –
společná výstava muzeí Plzeňského kraje, výstava
v MaG Mariánská Týnice, 15. 3. 2013, dr. M. Hus, cca
60 návštěvníků
»» „Lepší než skutečnost“ - výstava ZČM – 16. 4. 2013,
mgr. T. Bernhardt, cca 20 návštěvníků
»» „Lepší než skutečnost“ - výstava ZČM – 9. 5., mgr.
T.Bernhardt, cca 16 návštěvníků

Oddělení novějších dějin
»» Dvě přednášky pro Základní školu a mateřskou
školu Plzeň-Božkov o historii Božkova, 17. 6. 2013
(Krčmář).

Oddělení národopisné
Doplňkový program k výstavám
»» Program pro děti k výstavě Byliny ve starých řemeslech, léčitelství a gastronomii, s pracovními listy
zaměřenými na poznávání rostlin
programy pro děti a mládež
»» Velikonoční jarmark – výtvarně zaměřená akce
s účastí lektorů a výrobců dekorací; výroba a prodej
dekorací a řemeslných výrobků
tvůrčí dílny a animace
				
Veřejné prezentace
»» Muzejní noc – volný přístup na výstavu a do expozice, tvůrčí dílna Historické portrétní fotografie,
organizovaná pracovníky oddělení, vystoupení folklórních skupin
»» Bylinkový jarmark – prezentační akce probíhající
v koordinaci s Historickým víkendem pořádaným
městem Plzeň, spojená s tvůrčími dílnami a programem pro děti
Přednáškové cykly		
»» A zhotovíš také oponu purpurovou, M. Chmelenský,
přednáška v rámci přednáškového cyklu Příběhy
předmětů, věnovaná zapomenutým synagogálním
textiliím ze sbírek ZČM, (přednáškový sál NMP a ZČM)
»» Hromoklín, bezoár, zaříkávání – prostředky lidové
léčby, J. Slámová, přednáška v rámci cyklu Příběhy
předmětů
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přednášky
»» Jom ha-šoa, den památky obětí holocaustu, M.
Chmelenský, Sušice
»» Komentované prohlídky u příležitosti zahájení
putovní výstavy Židovské komunity na Sušicku v různých lokalitách, M. Chmelenský
»» Komentovaná prohlídka výstavy Lepší než skutečnost: Fikce a mystifikace (...), J. Slámová (společně
s T. Bernhardtem)

»» Mikuláš 2013 - představení
»» Prázdninová štafeta- jedno z kontrolních mist

Oddělení paleontologické

Doplňkový program k výstavám

»» RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. organizoval přednáškový cyklus Výpravy za poznáním – 13 přednášek
v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

„Káhira – skrytý půvab islámské architektury“

Oddělení botanické
Programy pro děti a mládež
»» Bylinkový jarmark Národopisného odd., 12.6. – stanoviště „Planě rostoucí byliny“ – ukázky živých rostlin (S. Pecháčková, O. Peksa).

Muzeum loutek
Loutky bez bariér II – Loutky bez hranic
Cílem projektu Loutky bez hranic bylo zprostředkování expozice Muzea loutek seniorům umístěným
v domovech důchodců a ústavech sociální péče.
V rámci projektu vznikl film, který srozumitelně provázel Muzeem loutek, přednáška s promítáním a speciální bezpečné transportní balení historických loutek.
Jako bonus s sebou muzeum vozilo i loutky určené
na hraní a zkoušení. Mobilní Muzeum loutek navštívilo
za dva měsíce 10 zařízení a program absolvovalo cca
450 seniorů. Zpětná vazba na program byla vynikající
a domníváme se, že se nám podařilo alespoň na chvíli
zlepšit kvalitu života seniorů a bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení. Projektu se zúčastnilo i Gymnázium
Mikulášské a 17.základní škola, jejichž žáci vyráběli pro
seniory talismany.
Příběh na niti I,II,III
Muzeum loutek poskytuje 3 varianty výukového
programu Příběh na niti určeného pro mateřské školy
a dva stupně základní školy. V rámci výukového programu žáci aktivně vstřebávají informace z expozice, sami
nacházejí odpovědi na otázky a zkoušejí si pohyb s loutkami na jevišti. Výstupem je pracovní list, který může
dále sloužit k výuce.
Doprovodné akce a programy
»» Muzejní noc 24.5.2013– prohlídky, představení
»» Výročí vzniku Republiky, Den památek Plzeňského
kraje

Oddělení Konzervace
»» Ukázky konzervace v rámci „Muzejní noci 2013“
(Nauš, Podzemná, Šmolíková)

Oddělení vnějších vztahů

»» 7. 4. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Hana Nováková (spoluautorka textů výstavy a knihy
„Káhira“)
„Lepší než skutečnost - Mystifikace a fikce
v české (a plzeňské společnosti 19. století)“
»» 11. 4. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Jan Mergl
»» 16. 5. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Jan Mergl
„Faksimile církevních rukopisů“
»» 15. 8. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Ila Šedo
»» 29. 8. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Ila Šedo
»» 19. 9. 2013 komentovaná prohlídka výstavy - PhDr.
Ila Šedo
„Džungle za plotem“.
»» 11. 9. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – RNDr.
Sylvie Pechášková, PhD. a Mgr. Ondřej Peksa, PhD.
»» 22. 10. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – RNDr.
Sylvie Pecháčková, PhD. a Mgr. Ondřej Peksa, PhD.
(pro AMG)
»» 9. 10. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – RNDr.
Sylvie Pecháčková, PhD. a Mgr. Ondřej Peksa, PhD.
»» Dále se uskutečnilo 26 komentovaných prohlídek,
doprovodných programů pro MŠ, ZŠ a SŚ pod vedením kurátorů výstavy.
„Mikoláš Aleš v Plzni“
»» 10. 10. 2013 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Jan Mergl
»» 24. 10. 2013 workshop „Odpoledne se sgrafitem“
pod vedením ak. mal. Jaroslava Šindeláře
»» „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ – stálá
expozice
Expozice „Archeologie“
»» Proběhlo zde 26 výukových programů pro školy pod
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vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové
Expozice „Historie“
»» Proběhlo zde 12 výukových programů pro školy pod
vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové
Komiksová Plzeň /8x/

Tvůrčí dílny a animace
»» „Velikonoční jarmark“ v Národopisném muzeu
Plzeňska
»» 26. – 27. 3. 2013 výtvarné dílny a ukázky řemesel
»» Komiksová Plzeň /8x/ Ve výstavě proběhla v prosinci 2013 muzejní animace pod vedením studentek
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

»» Ve výstavě proběhla v prosinci 2013 muzejní animace pod vedením studentek Pedagogické fakulty ZČU
v Plzni.

Veřejné prezentace

„Židovské komunity na Sušicku“

Cyklus přednášek

»» přednášky k výstavě: 15. 5. 2013
»» „A zhotovíš také oponu purpurovou…“- Mgr. Michal
Chmelenský
»» „Rabínský judaismus a jeho základní principy“ – Mgr.
Karel Hrdlič
Programy pro děti a mládež
»» „Velikonoční jarmark“ v Národopisném muzeu
Plzeňska 26. – 27. 3. 2013 výtvarné dílny a ukázky
řemesel
»» „Bylinkový jarmark“ v Národopisném muzeu
Plzeňska 12. 6. – 16. 6. 2013 výstavka Rostliny ve starých řemeslech, gastronomii a léčitelství, která
představila historické postupy a prostředky určené
ke zpracování bylin a dalších rostlin zejména pro
lékařské, kosmetické a gastronomické účely. Široká
veřejnost se zde seznámíla s dějinnými proměnami
v jejich využívání a zpracování. Naučila se poznávat
nejen úlohu bylin a rostlin v životě člověka, ale skrze netradiční techniky i jejich další (často na první
pohled skryté) vlastnosti.
»» „Džungle za plotem“. Ve výstavě se uskutečnilo 26
komentovaných prohlídek - doprovodných programů pro MŠ, ZŠ a SŚ pod vedením kurátorů výstavy
RNDr. Sylvie Pecháčkové, PhD. a Mgr. Ondřeje Peksy,
PhD..
»» „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ – stálá
expozice „Archeologie“. Proběhlo zde 26 výukových
programů pro školy pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové
»» Expozice „Historie“ Proběhlo zde 12 výukových programů pro školy pod vedením muzejního pedagoga
Mgr. Denisy Brejchové
»» Komiksová Plzeň /8x/ Ve výstavě proběhla v prosinci 2013 muzejní animace pod vedením studentek
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Muzeum loutek
»» 25. 5. 2013 divadelní představení „Zlatá husa“
»» 5. 12. 2013 divadelní představení „Andělská
pohádka“

»» 24. 5. 2013 Muzejní noc 2013

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)
Příběhy předmětů aneb co skrývají
sbírky Západočeského muzea:
Ing. Jan Bureš: Zkřemenělé rostliny
prvohor na Plzeňsku
22.1. v 17hod. V prvohorách, v období
karbonu, došlo na Plzeňsku důsledkem
vulkanické činnosti ke zkřemenění stromů, a tak se jejich zbytky zachovaly až
do současnosti. Velké zkřemenělé kmeny leží před budovou Západočeského
muzea v Plzni, zkřemenělá dřeva jsou
známá jako dekorativní předměty
na skalkách. Sběratelé z nich vyrábějí zrcadlově lesklé
nábrusy. Ve zkřemenělých dřevech došlo k zachování
jejich anatomických struktur, a tak je možné zjišťovat,
o jaké druhy stromů se jedná, jak vypadaly a jaké příbuzenské vztahy mají se současnými rostlinami.
Mgr. Tomáš Bernhardt: Plán Plzně z roku 1864
5. 2. v 17hod. Knihkupec, obchodník
a vydavatel Ignác (též Hynek) Schiebl
vydal v r. 1864 první plzeňský adresář,
jehož přílohu tvořil také litografovaný
plán. Využijeme jej k malé prohlídce
Plzně šedesátých let 19. století
a ke zkoumání, jak se město změnilo
s příchodem železnice a průmyslu.
Navážeme na starší přednášky věnované městským plánům z let 1781 a 1837 a budeme sledovat, jak se Plzeň
za tu dobu změnila i nezměnila. Pár slov věnujeme rovněž pozoruhodné osobě vydavatele, který byl úspěšným
obchodníkem. Podporoval ale také kulturu a Plzeň mu
vděčí za část své historické paměti.
Mgr. Alena Novotná: Bronzová situla z Dobřan
a další bronzové nádoby z jihozápadních Čech
19. 2. v 17hod. Nádoby vyrobené z bronzového plechu ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni čítají
pouze několik málo jednotlivých exemplářů. Právě to
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ukazuje na výjimečné postavení těchto předmětů v
materiální kultuře pravěké společnosti.
Jedinečná je zejména v celku dochovaná situla z Dobřan napodobující tzv.
situlové umění severní Itálie a Slovinska.
Nejen ona ale i další bohatě zdobené
koflíky a mísy přímo dokládají technickou vyspělost a zdatnost pravěkého
kovotepectví.
PhDr. Miroslav Hus: Rakouský císařský Řád
Františka Josefa a jeho osudy 1849 – 1918
5. 3. v 17hod. Obsahem přednášky
bude přehled řádových dekorací
v habsburské monarchii, ale zejména
osud nejběžnějšího řádu RakouskoUherské monarchie a jeho historie od vzniku při prvním výročí nastolení
Františka Josefa I. až po jeho zánik
v roce 1918. Touto zajímavou dekorací
byla vyznamenána císařem i celá řada významných českých osobností, o nichž často ani netušíme, že byly rytíři
habsburského řádu (F. Ringhofer, F. Křižík, J.G. Mendel,
A. Dvořák, A. Sedláček, A. Mucha, J. V. Myslbek, Z. Winter,
a další) a dokonce i několik Plzeňanů.
Mgr. Jindřich Mleziva: Káhira na starých
diapozitivech			
19. 3. v 17hod. V pomocném fondu
sbírky uměleckoprůmyslového oddělení je několik snímků památek Káhiry
z přelomu 19. a 20. století. Tyto diapozitivy jsou nejen důležitým dokumentem
o stavu egyptských památek v této
době, ale doplňují představu o urbanistickém vývoji egyptské megapole.
Přednáška je součástí doprovodného programu
k výstavě „Káhira – skrytý půvab islámské architektury“.
Mgr. Jana Slámová: Hromoklín, bezoár,
zaříkání - pomůcky lidového léčitelství
2. 4. v 17hod. Jak se měnil pohled
na zdraví a nemoc v průběhu historie?
Jaké léčebné postupy se dříve používaly? Do světa archaických představ vás
zavedou rukopisy zaříkávání nemocí,
magické předměty i léčebné pomůcky,
které se dochovaly ve sbírkách národopisného oddělení.
Přednáška je součástí doprovodného programu
k výstavě “LEPŠÍ NEŽ SKUTEČNOST - Mystifikace a fikce
v české (a plzeňské) společnosti 19. století”.
PhDr. Jan Mergl:Jak se z renesančního
talíře stala wimbledonská mísa
16. 4. v 17hod. Talíř francouzského cínaře Françoise

Briota patří k vrcholným dílům renesančního uměleckého řemesla. Jeho přesná kopie je představena na právě
probíhající výstavě Lepší než skutečnost.
Přednáška přiblíží nejen detailní podobu talíře, ale
i důvody, proč byla jeho galvanoplastická kopie získána
již roku 1886 do plzeňských uměleckoprůmyslových
sbírek a proč je jeho jiná kopie od téhož roku trofejí vítězek tenisového turnaje ve Wimbledonu. Přednáška je
součástí doprovodného programu k výstavě “LEPŠÍ NEŽ
SKUTEČNOST - Mystifikace a fikce v české (a plzeňské)
společnosti 19. století”.
Mgr. Michal Chmelenský: A zhotovíš
také oponu purpurovou...
7. 5. v 17hod. Zapomenuté synagogální textilie ze
sbírek ZČM.
Sbírka judaik národopisného oddělení představuje v současnosti jeden z mála hmotných dokladů
o proměnách vnitřního uspořádání některých venkovských židovských obcí v Čechách na konci 19. století.
Okolnostmi svého vzniku ilustruje celospolečenskou
krizi konce 30. let, ústící do tragédie šo’a a ilustruje také
osudy židovských komunit po roce 1945. Přednáška je
součástí doprovodného programu ke stejnojmenné
výstavě, která probíhá v prostorách Národopisného
muzea Plzeňska.

stále těžší je v naší krajině najít?
Nedávné pátrání přírodovědců z různých oborů leccos napovědělo...
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.: Jak vyrobit džungli?
15. 10. v 17hod. Liány, čtyřmetrové
obrovské rostliny, neproniknutelný
porost...Opravdová
džungle
je
i na Plzeňsku.
Jak ji ale přenést do výstavního
prostoru? Co všechno musí botanik promyslet před výstavou a na jaké překážky narazí, ukáže dokument o přípravě
výstavy Džungle za plotem.
RNDr. Roman Vacík: Kolihy a jejich příbuzní
5. 11. v 17hod. Přednáška bude pro
posluchače krátkým seznámením s biologií našich bahňáků a s osudem dvou
druhů kolih. Druhy obývající mokřady
patří v současné době k nejohroženějším organismům, ne jinak je tomu i se
zdejšími ptáky. Kolihy velké jsou toho
příkladem v ČR, koliha tenkozobá je jedním z nejvzácnějších ptáků celého světa.

Mgr. Tomáš Bernhardt: Zaniklý
svět stolních společností

PhDr. Jan Mergl: Sv. Jan Nepomucký
ve skle zatavený 			

21. 5. v 17hod. Do zaniklého světa stolních společností pěstujících na přelomu
19. a 20. století humor, nadsázku a fikci
se podíváme díky sbírce kronik, fotografií a dalších předmětů dochovaných
ve fondech Národopisného muzea
Plzeňska. Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě “LEPŠÍ
NEŽ SKUTEČNOST - Mystifikace a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19. století”.

19. 11. v 17hod. Broušený ozdobný
stojánek se zatavenou keramickou
postavou sv. Jana Nepomuckého patří
k jedinečným ukázkám českého sklářského umění 1. poloviny 19. století
uchovávaných ve sbírkách uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského
muzea v Plzni. Byl zhotoven zvláštním
a složitým postupem, s jehož historií Vás seznámí přednáška, která je součástí doprovodného programu
k výstavě Sv. Jan Nepomucký - 620 let od mučednické
smrti českého patrona v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.

PhDr. Ila Šedo: Rukopisy z renesanční Plzně
4. 6. v 17hod. K seznámení s rukopisnou knižní kulturou středověku budou
použity dva rukopisy ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni. Na nich
lze veřejnosti představit změny, které se
od
vrcholné
gotiky
odehrávají
v Čechách, jak se projevuje vliv husitského hnutí a jakým způsobem ovlivňuje vývoj iluminací nové estetické formy renesančního
umění. Oba rukopisy jsou plzeňské provenience, a mají
tedy silnou souvislost s plzeňskou společností, procházející v té době výraznými změnami.
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.: Mizející svět vřesovišť
1. 10. v 17hod. Co jsou to vlastně vřesoviště? Proč je
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Mgr. Alena Kordíková a Mgr. Markéta Sochorová:
3. 12. v 17hod. Korálky s očky aneb z Mezopotámie až
do středu Evropy
Lidé se od nejstarších dob velmi rádi zdobili.
Přednáška vám představí několik exemplářů oblíbeného šperku z doby železné, které ukrývá depozitář
oddělení prehistorie ZČM v Plzni. Dozvíte se nejen jak
jsou staré, odkud pocházejí a jak se vyráběly, ale seznámíte se i s nejstarší historií výroby skleněných artefaktů
vůbec.

Cyklus cestopisných přednášek
Výpravy za poznáním
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)
ALJAŠKA - země zlatokopů a nezkrocené přírody
10. 1. v 18hod. Neopakovatelné zážitky z třítýdenního putování po Aljašce Vám bude vyprávět Jan Krabec.
Podniknete cestu přes hory, nekonečné ledovce i průzračné řeky, a nezapomenete ani na legendární místa
zlaté horečky.		
KALIFORNIE
17. 1. v 18hod. Cestovatel a fotograf
Martin Loew vás tentokrát zavede
do národních parků i velkoměst
„Zlatého státu“ USA. Z Hollywoodu
budete putovat nejen do pouští Joshua
Tree s roztodivnými kaktusy, ale také
do hor Sierra Nevady k obrovitým
sekvojím. Ze San Franciska se vydáte
do Yosemitského národního parku k mohutným vodopádům a impozantním žulovým masivům.
Expedice Annapurna 2012
24. 1. v 18hod. 6.5.2012 stanuli dva Češi – Radek
Jaroš a Honza Tráva Trávníček na vrcholu této nejnepřístupnější a nejobávanější osmitisícovky po téměř čtvrt
století od prvního a zároveň posledního českého výstupu. Přijďte si poslechnout vyprávění o jejich dramatické
cestě vedoucí až na vrchol, o putování Nepálem, treku
pod Everest, aklimatizaci i další “osmitisícovce” Lhotse,
Kathmandu, Pokhaře či Annapurně. Honza Tráva
Trávníček vám také přiblíží, jaké je to lézt a cestovat
s naším nejúspěšnějším alpinistou Radkem Jarošem.
MADAGASKAR
31. 1. a 1.2. v 18hod. Vydejte se s námi na ostrov skotačivých lemurů, záhadných chameleonů a věkovitých
baobabů! Spolu s Martinem Loewem podniknete dobrodružnou pouť přes hory, řeky, pralesy i savany. Poznáte
domorodé vesnice, zvědavé a veselé děti, navštívíte
strašidelná skalní města, ale také pohádkové romantické pláže s palmami.
PAPUA NOVÁ GUINEA - život mezi kanibaly
7. 2. v 18hod. Na jaře roku 2008 se cestovatelům Gabriele Packové a Luboši
Valentovi podařilo uskutečnit unikátní
výpravu na ostrov Irian Jaya – Papua
Nová Guinea, do těžko přístupných
oblastí, kam se dostali jako první lidé
západní civilizace - mezi kmeny obávaných válečníků, mezi lovce lebek, mezi
stromové lidi. Přijďte si poslechnout vyprávění o jejich
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dobrodružné pouti do míst, kde se zastavil čas a která
ještě nebyla narušena civilizací.
NOVÝ ZÉLAND – ráj na konci světa
14. 2. v 18hod. 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.
DOBRODRUŽSTVÍ V KARIBIKU
21. 2. v 18hod. Karibské moře je pro většinu cestovatelů symbolem exotiky s blankytně modrým mořem
a nádhernými plážemi. Spisovatel a bývalý námořník
Jiří Frank vám však ukáže i odvrácenou část této oblasti.
Spolu s ním podniknete dobrodružnou cestu do historie
mezi obávané piráty v 16. až 18. století.
GRÓNSKO NA LYŽÍCH

Sicílie od východu k západu, s charakteristickou siluetou mohutného, sněhem pokrytého kužele největší
činné sopky v Evropě – Etny, odvěkého symbolu Sicílie.
Navštívíte také nejznámějších historická města ostrova
s rozsáhlými antickými památkami. Při cestě na Sicílii
nevynecháte ani Vesuv, Pompeje, na Liparech ostrov
Vulcano, a při zpáteční cestě Vatikán a Řím.
KUBA - perla Karibiku
28. 3. v 18hod. Kuba je ostrov plný života, rytmického tance, podmanivé hudby, výborného rumu, voňavých doutníků, nádherných koloniálních památek,
historických automobilů, královských palem, romantických pláží s azurovým mořem a hlavně milých lidí.
Neopakovatelné zážitky z putování po největším a nejrozmanitějším ostrově Karibiku vám přiblíží Miloslav
Martan.

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

28. 2. v 18hod. Neopakovatelné zážitky z putování
do pobřežních oblastí východního Grónska vám přiblíží
Petr Novotný. Ve společnosti inuitských lovců a tradičních psích spřežení se jeho tým vypravil hluboko
do nitra hor, kde se pokusil o několik lyžařských výstupů
a prvosjezdů.

Jak nás léčí příroda

NORSKO - na kole, autem i lodí
7. 3. v 18hod. Přijměte pozvání do země fjordů a hor,
jezer a sněhových plání, kde v létě nezapadá slunce
a v zimě se objevuje polární záře. Spolu s cestovatelem a fotografem Jakubem Kaslem prožijete v podání
krásných snímků neopakovatelnou atmosféru severní
Evropy.
VIETNAM
14. 3. v 18hod. Netradiční cestování
s Petrem Dürrem po Vietnamu - místními prostředky hromadné dopravy
a hlavně “na motorkách.” Pouze tak se
lze zatím dostat do oblastí, které jsou
a ještě dlouho budou pro klasickou
turistiku nedostupné. Zblízka poznáte
všední život obyvatel severního
Vietnamu a navštívíte národní park okolo jezera Be-bé.
Podíváte se na ostrov Cát-Bá v Jihočínském moři a jeho
plovoucí rybářské vesničky schované v zátokách mezi
strmými svahy hor vystupujících z mořské hladiny.
ITÁLIE - SICÍLIE, ŘÍM, POMPEJE
21. 3. v 18hod. Hlavním cílem cesty Františka
Šestáka bylo poznání největšího italského ostrova
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našich druhů leknínů. Přednášku Západočeské pobočky
České botanické společnosti uvede Mgr. Klára Kabátová.
Jak lépe poznat psinečky a třtiny

Dánský večírek

Přednášky oddělení zoologie

Předvánoční antidepresivní večírek

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a České společnosti ornitologické)
Kolihy a jejich příbuzní – nešťastné
příběhy (z) mokřadů
7. 12. v 10.30hod. Kolihu tenkozobou hledali čeští
a srbští ornitologové v září roku 2010 v období tahu
ve Vojvodině. Přednáška poskytne podrobné informace o srbské anabázi doplněné o bohatou obrazovou
dokumentaci.

Ostatní kulturní programy

Návrh Chráněné krajinné oblasti Brdy

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

16. 2. v 11.30hod. Přednášku České botanické společnosti uvede Jan Šašek.

Předvolební depresivní večírek prezidenta kulturní
sebeobrany Jana Buriana
		

Kolumbie a Venezuela aneb
za orchidejemi, listonosy a kolibříky

9. 1. v 19hod. Písně a proslovy na téma politické
i normální...

27. 2. v 18hod. Promítání fotografií z nedávné výpravy
přírodovědců Pavly Tájkové a Přemysla Tájka. Vypravte
se s nimi do turisty dosud neobjevené Kolumbie, hornaté země s pětitisícovými vrcholy, s výjimečnou vegetací párama a horských mlžných lesů, ale i jedinečnými
památkami na dávno zaniklé indiánské civilizace. Druhá
část přednášky bude věnovaná 12tidennímu putování
k nejvyššímu vodopádu světa. Náročná cesta na vrchol
vodopádu vedla přes největší stolovou horu Venezuely,
Auyan Tepui – ztracený svět skalních měst s vysokou
mírou endemismu a záplavami masožravých rostlin
a orchidejí.

Tajuplné ostrovy v Baltském moři

12. 3. v 16.30hod. Přednášku České botanické společnosti uvede Jan Prančl. Posluchači poznají neobyčejný svět vodních rostlin.
Znáte naše lekníny?
3. 4. v 16.30hod. Poodhalte s námi život a krásu

17. 5. v 19hod. Jarní večírek se zpěvy a tanci. Jan
Burian pro Vás vybere písně nové i v Plzni neznámé.

12. 11. v 16.30hod. Přednášku České botanické
společnosti uvede Ing. Milan Štech, Ph.D. a bude zaměřená na poznávání trav (psinečků a třtin) v přírodě.
Přednášející je předsedou Jihočeské pobočky ČBS a též
přednáší na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

15. 1. v 16.30hod.
Přednášku České botanické společnosti uvede Mgr.
Eva Chvojková.

Hvězdoše v západních Čechách

Písně všeho druhu

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)

26. 2. v 19hod. Jan Burian vás tentokrát provede netradičním večírkem
s fotografiemi z cest po ostrově pokladů
Gotlandu. Zavítáte také na Alandy - ostrovy, kde se žije “asi opravdu nejlíp
na světě”.
“Přímluva za dnešní dobu”
13. 3. v 19hod. Vítání nové knihy fejetonů za zpěvu
písní a radostného čtení...
PORTUGALSKO - země záhadná i blízká
8. 4. v 19hod. Jan Burian bude vyprávět a komentovat své fotografie z návštěv země s nejstaršími hranicemi
v Evropě, země, která zrodila Vasco da Gamu, Fernanda
Pessou či trenéra Mourinha.

9. 10. v 19hod. Jan Burian bude vyprávět a komentovat své fotografie z nejlepší” země na světě, kde se
na sebe lidé usmívají a kde není ekologie neslušné
slovo...

4. 12. v 19hod. Jan Burian má pro vás tentokrát dvanáct zbrusu nových písní, které budou zazpívané s láskou a bez reklam! Přijďte se v tomto adventním čase
naladit na klidné a pohodové vánoční svátky.
Projekt EUROPEANA 1989 - “1989
- Flash paměť muzea”
2. 11. v 10 - 18hod. Vzpomínky na 80. léta
v Československu.
Národní muzeum vyzývá společnost a nabízí
veřejnosti, aby se podílela na tvorbě kulturní paměti
a pomohla dokumentovat minulost a současnost jako
generační výpověď. Lidé tak mají možnost promluvit
do dosavadní výsostné práce kurátorů a využít možnost zaznamenat své vzpomínky, příběhy, předměty
a za pomoci Národního muzea vytvořit vlastní „sbírku“
a interpretovat společnou minulost. Předměty mohou
být na sběrových akcích pouze zdokumentovány
(zdigitalizovány) a jejich digitální kopie se pak objeví
na portálech www.eSbirky.cz a www.europeana.eu
a budou použity jako doprovodný materiál k výstavám
či základní stavební prvek virtuálních výstav. Získané
předměty pak rozšíří sbírky muzea, ve kterém sběrová
akce probíhá. V rámci sběrových dnů se veřejnost bude
moci setkat s historiky a kurátory muzeí.
Ostatní kulturní programy
(Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni)
Léčivé divadlo Gabriely Filippi,,Chlapec,
který viděl pravdu”
6. 3. v 18.30hod. Pořádá Iva Karlíčková. Divadelní
představení s herečkou Gabrielou Filippi a zajímavým
hostem Kateřinou Karaimi Motyčkovou. Skutečný příběh o tom, jaké to je vidět auru, duchy i skryté myšlenky
druhých a žít s tím uprostřed těch, co nevidí.
Koncerty
(Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni)
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
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21. 1. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert vítězů školního kola KH
s převahou dechových nástrojů
28. 1. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
18. 2. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
18. 3. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert dechového oddělení ZUŠ B. Smetany v Plzni
4. 4. v 19hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany v Plzni.
Absolventský koncert Valerie
Špulákové a Pavla Řezáče
9. 4. v 18hod. Zobcové flétny ze třídy Václavy Kapusty
a Michaely Brázdilové - příčná flétna ze třídy Markéty
Kapustové Pořádá: ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
15. 4. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Klavír vážně i nevážně
19. 4. v 18hod. Klavírní virtuóz Štěpán Kos a divadelní spolek Cimrmanband představí nejkrásnější, nejznámější a nejtěžší skladby v zábavných scénkách.
Pořádá Církevní gymnázium v Plzni.
Koncert dětského pěveckého sboru Zvoneček
24. 4. v 18hod. Pořádá ZŠ Plzeň - Újezd.
Koncert houslových nadějí
25. 4. v 18hod. Přehlídka nejnadanějších mladých
houslistů plzeňského kraje. Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec.
Koncert žáků oddělení dechových
nástrojů ZUŠ T. Brzkové
29. 4. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
Absolventský koncert žáků ze třídy Evy
Kohoutové a Moniky Kudrnové
2. 5. v 18hod. Pořádá ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.
Absolventský koncert žáků ze třídy
Františky Frömerové a Jana Podrouška
9. 5.v 18hod. Pořádá ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.
Výchovné koncerty pro mateřské školy

14. a 15. 5. v 9hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
20. 5. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert smyčcového oddělení
22. 5. v 18hod. Pořádá ZUŠ Chválenická, Plzeň.
Absolventský koncert žáků akordeonového oddělení
23. 5. v 18hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
Koncert žáků oddělení smyčcových
nástrojů ZUŠ T. Brzkové
27. 5. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
5. 6. v 18hod. Pořád: ZUŠ Chrást.
Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
10. 6. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Melodram vážně i nevážně
2. 10. v 19hod. Průřez evropskou tvorbou 19. - 21.
století. Průvodní slovo k pořadu: PhDr. Věra Šustíková,
recitace: Otakar Brousek, Dalimil Klapka, Filip Sychra,
klavír: Jan Dušek, Alena Tichá, flétna: Jaromír Tichý,
bicí: Patrik Lavrinčik. Pořádá Západočeské hudební
centrum.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
14. 10. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert Západočeského hudebního centra
6. 11. v 18hod. Účinkují: Ko.Mar, pěvecký sbor, sbormistryně Hana Bezděková, Mariella, dětský sbor 15.ZŠ,
sbormistryně Marie Nováková a Jana Hofmannová mezzosoprán. Pořádá Západočeské hudební centrum.
Barokní flétna v nové době
10. 11. v 18hod. Na samém začátku 20. století se
zobcová flétna po 150 letech navrací do hudební praxe.
Zajímavý, méně prováděný repertoár pro zobcovou flétnu a cembalo/klavír. Pořádá Iva Lokajíčková.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
11. 11. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert kytaristů plzeňských ZUŠ
20. 11. v 18hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
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Kytarový koncert
2. 12. v 17hod.Pořádá ZUŠ Chválenická, Plzeň.
Koncert Západočeského hudebního centra

Ekonomika
Výdaje (v tis. Kč)

9. 12. v 18hod. Západočeské hudební centrum představuje malé umělce. Na tradičním předvánočním koncertu vystoupí žáci plzeňských základních uměleckými
škol. Pořádá Západočeské hudební centrum.

Spotřeba materiálu

1946

Spotřeba energie

5747

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové

Cestovné

11. 12. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Koncert žáků, učitelů a rodičů ZUŠ T. Brzkové
16. 12. v 18hod. Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Vánoční koncert akordeonového oddělení
19. 12. v 18hod. Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

205
6314
805
45
7427
29522
9537

Ostatní sociální pojištění

79

Zákonné sociální náklady

808

Daň silniční

2

Ostatní daně a poplatky

28

Ostatní pokuty a penále

10

Škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku - do 40 000,- Kč
Kurzové ztráty
Výdaje celkem

4
727
4520
508
9
68242

Příjmy (v tis. Kč)
Tržby z prodeje služeb

4161

Výnosy z pronájmů

104

Tržby za zboží

231

Čerpání fondu

6875

Ostatní výnosy z činnost

74

Úroky

63

Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy

0
225

Výnosy vybraných místních institucí
z transferů-ÚSC-ostatní

56510

Příjmy celkem

68242

Hospodářský výsledek:

0 tis. Kč

Přepočtený stav pracovníků:

109

Fyzický stav pracovníků:

121

Průměrný plat:

21142 Kč
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Žádosti o dotace

Neinvestiční příspěvky a dotace
zaslané prostřednictvím
účtu zřizovatele

Přijaté dary a dotace
Nadace 700 let města Plzně Dar na otevření expozic

MK ČR

Název

Cena
celkem

Žádost
o dotaci

Přiděleno

ISOD-a

Nažehlovací vakuový stůl Belo pro konzervaci a restaurování obrazů

600 000

600 000

0

ISOD-a

Otryskávací kabina 75 IN Sandmaster

186 558

186 000

0

ISOD-a

Parní čistič Elmasteam

67 530

67 000

67 000

ISOD-b

depozitární skříně, 8 ks, včetně dopravy, viz příloha

35 569

17 000

17 000

ISOD-c

Obchodní regálová skříň, inv. č. NMP 1392, polovina 19. stol.

149 400

74 000

0

ISOD-c

Cechovní pohřební praporce, inv. č. NMP 16830-5, olejomalby s patrony 158 400
řemesel

79 000

0

koncepce podpory státní památkové péče 204703,2
veřejná informační služba knihoven VISK 6

154000

ISOD-c

Cechovní pohřební praporce, inv. č. NMP 16836-41, olejomalby se znaky 92 160
řemesel

46 000

0

kofinancování projektů ROP

217000

ISOD-c

Společnost v zámeckém interieru, inv. č. UMP 19812, olejomalba 21 000
na dubové desce, 74x104 cm, neznámý autor, Vlámsko, konec 16. stol.

10 000

0

MK ČR - Digitalizace humanistických tisků knihovny ZČM

94000

ISOD-c

Krajina s přístavem, inv. č. UMP 6183, olejomalba na dřevěné desce, 49,5 29 000
x 64 cm (v rámu za sklem) neznámý autor, Holandsko, pol. 17. stol.

14 000

0

MK ČR – Digitalizace rukopisné
sbírky knihovny ZČM

60000

ISOD-c

Ukřižování, inv. č. UMP 6175, olejomalba na dřevěné desce, 47,5x34 cm,
neznámý autor, jižní Německo, konec 16. stol.

15 000

7 000

0

ISOD-c

Přístav, inv. č. UMP 19 822, olejomalba na dubové desce, 112x62 cm,
Abraham Willaerts, Utrecht, Holandsko, pol. 17. stol.

22 000

11 000

0

ISOD-c

Krajina se slavností, inv.č. UMP 19 815, olejomaba na plátně, 56x68 cm,
neznámý autor, Holandsko, konec 17. stol.

19 000

9 000

0

náklady projektu Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje

ISOD-c

Slepička, inv. č. UMP 19 826, olejomalba na plátně, 61 x 62 cm,
Jacob Bouttats, Vlámsko, poč. 18. stol.

19 000

9 000

0

stavební úpravy depozitáře Zbiroh

ISOD-c

Kohoutek, inv. č. UMP 19 827, olejomalba na plátně, 62 x 60 cm,
Jacob Bouttats, Vlámsko, poč. 18. stol.

19 000

9 000

0

ISOD-c

Soubor secesních velkoformátových plakátů (La Trappistine, La Dame 201 700
aux Camelias, Hamlet, Medee, Lorenzaccio, Monaco - Monte Carlo,
Waverley Cycles, Hosp. výst. v Hořicích, Cassan Fils, La Samaritaine),
UMP 1340, UMP 1341, UMP 1342, UMP 1343, UMP 9202, UMP 9203, UMP
9205, UMP 9210, UMP 9212, UMP 9420, Alfons Mucha, 10 kusů, rozměr
max. 209 x 77, 3 cm, Francie/Čechy 1896 - 1903.

100 000

0

poskytování služeb reprezentanta
PK v Centru Bavaria Schönsee
oprava fasády Muzea loutek
oprav výstavních vitrín typu Navrátil
náklady na výstavu v Bruselu

ISOD-c

Madona, inv. č. NMP 258, olejomalba na plátně, polovina 18. stol.

57 000

28 000

0

Sv. František Xaverský, inv. č. NMP 6422, olejomalba na plátně, konec 18. 55 800
století

27 000

0

ISOD-c

Kristus, inv. č. NMP 21649, olejomalba na plátně, počátek 18. stol.

45 840

22 000

0

ISOD-c

Panna Marie, inv. č. NMP 21650, olejomalba na plátně, počátek 18. stol.

45 600

22 000

0

ISOD-c

Tapiserie s mytologickým námětem, UMP 5766, 1ks, 190 x 180 cm, 195 000
Francie, 17. století.

97 000

0

ISOD-c

Sv. Valentin, inv. č. NMP 11635, podmalba na skle

14 880

7 000

0

ISOD-c

Nástroje umučení Krista, inv. č. NMP 14957, podmalba na skle

11 520

5 000

0

VISK6

Projekt na digitalizaci rukopisů

87 000

61 000

60 000

VISK6

Projekt na digitalizaci tisků

100 000

94 000

94 000

KNIHOVNA
21. století

Projekt na restaurování starých tisků

100 000

50 000

0

Celkem

2 347 957 1 651 000 238 000

42000
638560
70750

Investiční příspěvky a dotace zaslané
prostřednictvím účtu zřizovatele
543822
13000000

17000

AV ČR - Floristické změny
v pánvích Českého masivu

520000

GA ČR - Představují lišejníková
společenstva ekologické gildy založené
na lokálně adaptovaných fotobiontech?

526000

UK Praha - Příprava a vydání
Repertoria rukopisů

133000

ZČU - Partnerství pro archeologii
844357,98
		
					

Investiční dotace od jiného
poskytovatele celkem včetně
programů (ISPROFIN)			
MK ČR - Parní čistič Elmastream
ZČU - Partnerství pro archeologii - Totální stanice

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

6000

MMP oddělení kultury

35000

Statutární město Plzeň – Expedice
na niti/Expedice na půdu

80000

Dodatek k příloze účetní závěrky
sestavené za rok 2013 k datu
31.12.2013 příspěvkové organizace
Západočeské muzeum v Plzni
Účel ke kterému byla organizace zřízena:
Západočeské muzeum v Plzni plní funkci muzea
ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy,
včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti.
V současné době je veškerá činnost organizace realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle Zřizovací
listiny z 12.12.2001 včetně dodatků.

Neinvestiční dotace od jiného
poskytovatele celkem včetně
programů (ISPROFIN)
MK ČR - nákup 8 ks depozitních skříní

ISOD-c

774000

10000

67000
176539

1) Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona
563/91 sb. o účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým dnem byl 31.12.2013. 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 2013 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:
»» Reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma
»» Pořizovací cenou
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.
3) Odpisování majetku bylo prováděno na základě
sestaveného odpisového plánu. Byla použita metoda lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

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 48 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.12.2013 činí 284 243,77 Kč, z toho pohledávky splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 122
346,34 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 7 251,- Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou průběžně obeslány upomínkami.
Pohledávky přes 60 dnů doposud neuhrazené
ve výši 122 346,34 Kč jsou tyto:
»» ve výši 119 085,84 Kč za archeologický výzkum
administrativní budovy Černice a vodovodu
Dýšina - tato pohledávka byla částečně uhrazena, původní výše byla 342 516,84 Kč
»» ve výši 1 844,50 Kč za archeologický výzkum pro
VIK stavby vodovodů a kanalizací s.r.o. – řeší
soud
»» ve výši 1 416,- Kč za neuhrazený archeologický
výzkum pro Expand Holding SE – též řeší soud
Úhrnná celková výše závazků vykázaných
k 3l.12.2013 činí 3 631 347,02 Kč. Starší 30-ti dnů
jsou 2 závazky ve výši 171 959,- Kč, ostatní jsou
do lhůty uvedené splatnosti. Největší podíl našich
závazků tvoří faktury za stavební práce na objektu

hlavní budovy a na objektu Zbiroh. U výše uvedených 2 případů závazků po lhůtě splatnosti se vlastně jedná o pozastávky ze stavebních prací, které
jsou provedeny na základě ustanovení v uzavřené
Smlouvě o dílo. Jedná se o:
»» společnost ZOLT s.r.o. – pozastávka ve výši 76
079,- Kč
»» společnost Plzeňské stavby s.r.o. – pozastávka
ve výši 95 880,- Kč
Ostatní závazky byly uhrazeny dle splatnosti uvedené na fakturách.



Kontrolní činnost
Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených
v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2013 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
Systém centralizovaného vystavování objednávek
dodávek materiálu a služeb, s jehož pomocí je zajišťována předběžná kontrola plánovaných a připravovaných
operací na základě ustanovení § 26 zákona 320/2002 Sb.
byl používán i v roce 2013. Došlo však k jeho určité diverzifikaci podle kriterií uplatněných Centrálním nákupem
(příspěvková organizace zřízená KÚ PK), kdy byla v průběhu roku 2013 uložena povinnost nákupu u dodavatele, který nabídne nejvhodnější cenové podmínky, nebo
pokud takový dodavatel nebyl zjištěn, povinnost nákupu u dodavatele vybraného Centrálním nákupem.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná
a následná kontrola
Podpisové vzory pracovníků, kteří realizují 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 2013 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.
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. Úplnost i obsah obou interních směrnic byla
naposledy prověřena zřizovatelem při veřejnoprávní
kontrole, která se uskutečnila ve IV. čtvrtletí 2013; kontrola v této oblasti nezjistila žádné větší závady.
Finanční náklady, které v průběhu roku 2013 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 31.12.2013 jsou vykázány
tyto zůstatky:
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na účtu 542 (pokuty a penále) 10 218 Kč
na účtu 547 (škody) 4 000 Kč
na účtu 563 (kursové ztráty) 8 563,67 Kč
Položky zaúčtované na účtu 542 – pokuty a penále,
vznikly z kontrolního zjištění Finančního úřadu Plzeň,
který kontroloval správnost odvodů daně z příjmů právnických osob. Případ však není zcela uzavřen – je požádáno o zohlednění nově zjištěných skutečností, takže
přechází do roku 2014 a pokud bude zčásti odvolání
vyhověno, bude příslušný účetní zápis proveden v průběhu roku 2014..
Škoda na účtu 547 představuje náklad za odstranění
škody vzniklé v závěru roku 2012 (vloupání do objektu
v Tylově ulici v Plzni). Vznik a okolnosti byly podrobněji
popsány již ve zprávě FKVS za rok 2012.
Kurzové rozdíly vykázané na účtu 563 vznikly při
účtování zahraničních faktur, nejedná se o škodu.
Při inventarizaci hospodářských prostředků provedené k datu 31.12.2013 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 2013. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu
roku 2013, stejně jako v létech předchozích, 1 pracovník
s úvazkem 0,5.
Provedené interní audity se zaměřovaly zejména
na hospodárnost provozu vozidel vnitrozávodové
dopravy se zaměřením na dodržování norem spotřeby
pohonných hmot, na dodržování ustanovení zákoníku
práce o nárocích při čerpání dovolené, na správnost
účtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních
cestách, na správnost tvorby a užití finančních prostředků FKSP a dodržování schváleného rozpočtu a zabývaly
se i způsobem likvidace přijatých dodavatelských faktur
a pokladních dokladů. 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 2013 zčásti aktualizován v návaznosti na legislativní úpravy a tento soubor směrnic tvoří 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 vydaný 28.3.2013
jako Rozhodnutí ředitele č. 3/2012. Plán obsahoval 14
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základních úkolů, jejichž plnění bylo pravidelně sledováno. S výjimkou úkolu č. 8 (prověření správnosti obsahu operativní evidence předmětů svěřených zaměstnancům na Potvrzení) byly všechny úkoly splněny. Úkol
č. 8 byl přesunut do roku 2014 z důvodu vysokého zaneprázdnění odpovědné pracovnice (dokončování trvalé
expozice Pohledy do historie Plzeňského kraje a s tím
spojené nároky na správné zaevidování všech v ní umístěných předmětů).
V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly
je třeba se rovněž zabývat následujícími otázkami:
Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí

Rovněž elektronické systémy ochrany majetku
instalované v objektech ZČM pracovaly spolehlivě a rizika jsou tím minimalizována; přesto pojištění majetku
představuje další prvek snižující vznikající škody z krádeží nebo vandalismu, a proto v něm bude pokračováno
i dalším období.
Kamerový systém chránící vnější plášť hlavní budovy
byl již v průběhu roku 2012 vylepšen - došlo k výměně 5
ks kamer. Zbylé (nevyměněné) kamery byly sice funkční,
ale jejich rozlišovací schopnost zejména v nočních hodinách byla snížená, proto se připravovala v roce 2013
jejich výměna. Z důvodu výrazného zkrácení provozního
příspěvku v září 2013 však k realizaci zatím nedošlo.

V roce 2013 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 v Plzni, Muzeu
loutek v Plzni a Muzeu církevního umění plzeňské
diecéze (bylo veřejnosti zpřístupněno od 15.6.2012).
Je možno vyslovit plné uspokojení, neboť v průběhu
celého roku 2013, nebyly stejně jako v roce předchozím,
přijaty žádné stížnosti a odmítavé nebo kritické podněty
návštěvníků, kteří navštívili veřejnosti přístupné prostory ZČM v počtu 82 866 osob.

Organizace odpovědností příslušných
vedoucích a ostatních zaměstnanců

Fungování systému zjišťování,
vyhodnocování a minimalizování rizik

Ministerstvo kultury schválilo čerpání finančních
prostředků na 1 grant (VISK) v hodnotě 154 tis. Kč
a Grantová agentura České republiky další 3 granty
v celkové hodnotě 1 179 tis. Kč. Byl dokončen projekt
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (ROP Jihozápad
– NUTS II) na který bylo vyčerpáno 35 018 tis. Kč. Stálá
expozice vzniklá dokončení tohoto projektu byla veřejnosti zpřístupněna v pololetí roku 2013.
Podezření na předkládání chybných nebo neúplných
informací, které by měly za následek porušení pravidel
pro nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku
2013 nevzniklo.

Vypracovaný seznam rizik byl v závěru roku doplněn,
rozšířen a rizika vyhodnocena. Pro udržení přijatelné
míry rizik nebyly provedeny nové kroky a ZČM pokračovalo v dříve ověřených postupech – především pojištění
majetku včetně havarijního pojištění provozu dopravních prostředků. Od pojišťovny nebyly v průběhu roku
2013 poukázány žádné náhrady.
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
následující objekty ZČM: 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, stejně jako Muzeum Šimona Adlera v Dobré Vodě.
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.

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 2013 novelizován. Doplnění se týkala pouze podpisových vzorů odpovědných pracovníků (příloha č.3 směrnice č. 1).
Zajištění informačních funkcí v rámci
systému finanční kontroly

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 2013 byla zřizovatelem (odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu) provedena
veřejnoprávní kontrola, při níž nebyly shledány žádné
závažnější nedostatky. Závěrečný protokol však nebyl
na konci roku 2013 k dispozici.
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.
Z dalších kontrol externích orgánů je nutno uvést
kontrolu provedenou Oborovou zdravotní pojišťovnou
(závady nezjištěny).

Hlavní nedostatky, které by
mohly podstatně ohrozit
plnění rozhodujících úkolů
Z probíhajícího konkursního řízení Českomoravské
správcovské a obchodní byla během roku 2013 poukázána částka 223 431 Kč, což představuje cca 2/3 z přihlášené pohledávky.
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. Organizace proto vytvořila v plné výši. opravnou položku, která byla účetní operací roku 2013.
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 2013 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.
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Opatření přijatá ke zkvalitnění
řízení a zabezpečení účinnosti
vnitřního kontrolního systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly
v roce 2013 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 2013 zajišťován podle postupů rozpracovaných v interní směrnici ZČM č. 12. Tento způsob kontroly
bude používán i v roce 2014, kdy kontrola bude opět
vycházet z úkolů stanovených střednědobým plánem
schváleným pro roky 2013 až 2015 a ročním plánem
interního auditu, který byl v minulých dnech zpracován pro rok 2014. Proto se již žádná další opatření
nestanovují.
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Opravy a udržování
budov muzea

Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2013

Kopeckého sady 2
»» uliční fasáda: byla provedena oprava omítek na pravém i levém křídle budovy vč.restaurátorské opravy
štukatérských a kamenických prvků, obnovena
iluzivní výmalba fasády obou křídel, drobné opravy
venkovní části okenních křídel a okenních rámů,
lakování truhlářských prvků, prohlídka stavu měděné krytiny vč.vyčištění nástřešního žlabu, dodávka
a montáž ocelových hrotů proti holubům, úprava
stávajících dešťových svodů vč.prosekání říms.
Obnova nátěru kamenného soklu, demontáž a znovu osazení očištěných a nalakovaných železných
mříží na oknech v 1.suterénu.
»» expozice UMPRUM: dokončovací štukatérské a truhlářské práce vč.fládru v církevním oddělení, čištění
stěn a stropů, čištění lustrů v obou křídlech, dokončení krytů radiátorů v pravém křídle
»» vitriny Navrátil: dokončování truhlářských oprav
vč.osvětlení, doplnění těsnění do vitrin a okopových plechů do vitrin po konečném rozmístění vitrin
v obou křídlech, doplnění závěsného zařízení a skleněných polic, vybavení vitrin pozadím a podlážkami
»» Vystěhování prostor budoucí expozice odd. UMPRUM
»» Spolupráce při realizaci expozice odd. UMPRUM

nám. Republiky 13
»» oprava havarijních omítek v přízemních prostorách
(oddělení zemědělství)
»» Vyklizení a odvoz odpadu z prostor oddělení
zemědělství
»» Spolupráce při instalaci výstav
»» Přeprava sbírkových předmětů pro národopisné
muzeum
»» Údržba vybavení dle požadavků národopisného
muzea

nám. Republiky 23
»» Zajištění opravy kotle – dodavatelsky
»» Zajištění opravy části fasády - dodavatelsky
»» Údržba vybavení dle požadavků muzea

Zbiroh
»» využití objektu č.p.1219 pro depozitáře: zahájení
rekonstrukce stávajícího objektu pro depozitáře.
Bourací práce dle PD, vybourání starých oken,
dodávka a osazení nových oken včetně dozdění,
dozdívky dveřních otvorů, vybourání starých sociálek vč.zařizovacích předmětů, sekání šliců pro elinstalaci, dodávka a montáž silnoproudých rozvodů,
bourací práce v 1.suterénu - kotelna. Zrušení lodžií

ve všech podlažích a jejich zazdění.
»» Do objektu byl nastěhován materiál odd. výstavnictví z hl. budovy

Bolevecká náves 17
»» Předělání nevhodného osvětlení v depozitáři cínu
v odd. UMPRUM
»» Zalištování kabelů v kanceláři odd. UMPRUM
»» Úprava areálu
»» Úprava a vyklizení prostor depozitáře národopisného muzea
»» Zajištění opravy nosných sloupů u vjezdových vrat
- dodavatelsky
»» Spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
»» Údržba a opravy zařízení tech. oddělení a odd.
UMPRUM

Tylova 22
»» Vyklizení depozitáře v oddělení novověku pro stavbu
nových regálů
»» Zajištění instalace nových regálů a pokládky lina
v depozitáři
»» oddělení novověku - dodavatelsky
»» Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení

Františkánská 11
»» Opravy a údržba zařízení dle požadavků muzea
»» Úprava areálu

Zborovská 40
»» Převoz sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení
»» Spolupráce při instalaci výstav
»» Opravy dle požadavků jednotlivých oddělení

Centrální depozitář Nepomuk
»» Převoz sbírkových předmětů z CD Nepomuk dle
požadavků jednotlivých oddělení
»» Opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk

Hartmanice
»» Převoz sbírkových předmětů dle požadavků muzea
»» Spolupráce při instalaci výstav
»» Opravy a údržba vybavení dle požadavků muzea

Částkova 56
»» Zajištění opravy potrubí při havárii topení
– dodavatelsky
»» Převoz sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení
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Ředitelství Západočeského muzea
adresa: 
Plzeň, Kopeckého sady 2
ředitel muzea: 
PhDr. František Frýda
ekonom muzea- zástupce ředitele:  Ing. Karel Beneš
náměstek pro věci odborné: 
PhDr. Jan Mergl
sekretariát ředitele: 
Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO: 
Jana Radová
SIKT: 
Bc. Tomáš Hejduk
vnitřní audit: 
Ing. Václav Pošta (část.uv.)
fotodokumentace: 
Ivana Michnerová
muzejní pedagog.: 
Mgr. Denisa Brejchová

Oddělení vnějších vztahů
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 


Plzeň, Kopeckého sady 2
Romana Němečková
Mgr. Jakub Šmíd
Zuzana Hejduková

Ekonomické oddělení
Adresa: 
Plzeň, Kopeckého sady 2
hlavní účetni: 
Vojtěch Kristýn
pokladna, komisní prodej,
mzdy, vyplaty: 
Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace: 
Darja Rácová

Investiční technik
Adresa: 
Plzeň, Kopeckého sady 2
stavební dozor investora při opravě
hlavní budovy muzea, správa
a technické zajištění provozu
hl. budovy muzea, zajištění EZS
a EPS pro objekty ZČM: 
Josef Blahout

Průvodci
Muzeum loutek:  Jaroslava Froydová (část. uvazek)

Tomaš Pfeifer (část. uvazek)

Jarmila Pašková (část. uvazek)

Michaela Ublová (část. uvazek)
Výstavni sál
a expozice nám. Republiky 13:  Jana Pistoriusová

Naděžda Zajíčková
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2: 
Ludmila Němcová
Průvodkyně expozice kopeckého sady 2:

Rumlová Ludmila (č. úv.)

Brunová Milada (č.úv.)

Ivanová Anna (č. úv.)

Bláhová Alena (č.úv.)

Oddělení prehistorie
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 










Plzeň, Zborovská 40
Mgr. Milan Metlička
Jarmila Metličková
Marcela Mašková
Andrea Junková
Jitka Šimová (část. uvazek)
Jana Týcová
Mgr. Antonín Zelenka
Bc. Lenka Šmolíková
Petra Peterková (část.uv.)
Ing. Ivana Čechová - konzervace
Mgr. Alena Novotná

Oddělení starších dějin
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 







Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Miroslav Hus
Mgr. Tomáš Bernhardt
Miloslav Hejduk
Mgr. Jiří Orna
Marie Beránková
Magdalena Kuldová
Mgr. Veronika Dudková
Monika Zemánková

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 






Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Pavel Břichaček
Mgr.Alena Kordíková
Mgr. Martin Čechura
Bc. Petr Hereit
Mgr. Marketa Sochorová
Mgr. Jiři Smetana
Mgr.Tereza Matějková

Oddělení novějších dějin
adresa: 
vedoucí: 
pracovnici: 


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

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: 

Plzeň, nám. Republiky 13
Mgr. Jana Slámová
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pracovníci: 


Mgr. Michal Chmelenský
Michaela Oliberiusová (část. uv.)

Oddělení botaniky
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 




Plzeň, Tylova 22
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Nesvadbová (č. úv.)
RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.
Renata Bláhová
Alena Čížková

Oddělení zoologie
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 





Plzeň, Tylova 22
RNDr. Roman Vacík
Mgr. Ivana Hradská
Ivo Ťeťál
Eva Kašparová (č. úv.)
Mgr. Michaela Řišová
Bc. Šarka Vančurová

Oddělení paleontologické
adresa: 
vedoucí: 
pracovnici: 





Plzeň, Tylova 22
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Ing. Jana Mlnařiková
Ing. Jan Bureš
Marie Spáčilová,
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Lucie Pšeničková

Knihovna Západočeského muzea
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 



Plzeň, Kopeckého sady 2
PhDr. Ila Šedo
Lenka Šimicová
Veronika Peclová
Gabriela Šmídová

Oddělení konzervace
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 




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

Oddělení výstavnictví
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 



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

Oddělení technické a údržby budov
adresa: 
vedoucí: 
pracovníci: 






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

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


Tylova 22: 

Marie Divišová
Alena Potůčková
Ivana Hammerová
Vlasta Ingrišová
Drahomira 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: 
průvodkyně: 
uklízečka: 

Dobrá voda u Hartmanic
Veronika Babková
Ing. Miroslav Baránek
Zdeňka Vacherlonová (č.úv.)

Šatnářky
Kopeckého sady 2: 



Vondrákova Marie (č. úv.)
Lesová Marie (č. úv.)
Zemanová Marta (č. úv.)
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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 2013 je
zcela jednoznačná, neboť informace byly poskytovány takto:
a) počet podaných žádostí o informace 		
§ 4 odst. 1) zákona:
b) počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí
§ 15 zákona:
c) počet podaných odvolání proti rozhodnuti		
§ 16 zákona:		
d) žádná žádost nebyla řešena soudem			
§ 16 odst. 4 zákona:
e) výčet poskytnutých výhradních licencí		
§ 14 a) zákona:
f) počet podaných stížností 				
§ 16a) zákona:		
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.:		

0
0
0
0
0
0
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 2013 včetně hodnocení rozhodných ekonomických ukazatelů.
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Příloha č. 2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem
Lepší než skutečnost Mystifikace a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19.
století (23. 2. - 26. 5. 2013)

Výstava inspirovaná tématem letošního 33. plzeňského sympozia se zaměřuje na možnosti a prostředky sloužící k přikrášlení a idealizaci skutečnosti - ať
už v souvislosti s vylepšenou podobou Plzně, s humoristicky-mystifikačními
společnostmi, které zde působily či s předměty napodobujícími a předstírajícími díla minulá. Atraktivní částí výstavy jsou jistě také mystifikace a triky, jimiž
bavila a klamala kouzelnická divadla 19. století, stejně jako rozličné způsoby
věštění fiktivně předurčující naší budoucnost.

Plzeňští střelci (26. 4. – 23. 6. 2013)
Chcete poznat slávu plzeňských ostrostřelců? Víte zda jsou Jan Kůrka a
Kateřina Emmons – Kůrková příbuzní nebo si chcete vybrat nějaké střelecké
odvětví jako koníčka? To všechno vám Plzeňští střelci ukáží a zodpoví. A ještě
přidají zlatou olympijskou medaili z roku 1968 z Mexika, kolekci historických
malovaných terčů nebo třeba sportovní kuši. Sportovní střelba jako olympijský
sport však není jediné odvětví střeleckého sportu, na staletou historii navazuje
lukostřelba nebo střelba z kuše. Výstava nabízí také pohled na palné zbraně a
na praktickou střelbu. Velikost desítky nejrůznějších terčů ukazuje náročnost
střeleckého sportu a návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout vybavení a
zbraně pro nejrůznější discipliny. Závěr výstavy je věnován bohatosti střeleckého života ve městě. Plzeň se již několikrát stala dějištěm mistrovství Evropy a
pravidelně se zde konají významné mezinárodní akce s dlouhou tradicí.

ŽIDOVSKÉ KOMUNITY NA SUŠICKU (3. 5. – 16. 5.2013)
KÁHIRA – skrytý půvab islámské architektury (15. 3. - 21. 4. 2013)

Tematicky členěná výstava velkoformátových fotografií Jana Brodského
ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také
údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma
ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném
období. Cílem pečlivě vybraného souboru fotografií je poukázat na kulturní
odkaz islámského světa a napomoci tak otupení často negativních postojů a
předsudků vůči této kultuře, posílených politickými událostmi poslední doby.

Poutní místa plzeňské diecéze (5. 4. - 2. 6. 2013)

Výstava představuje výběr nejzajímavějších poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti na území dnešní plzeňské diecéze. Formou textu a fotografické či jiné
obrazové dokumentace se návštěvníci seznámí se 48 nejvýznamnějšími poutními místy a místy zvláštní zbožnosti. Zajímavostí je i přiblížení samotného
františkánského kláštera v Plzni jako významného místa zvláštní zbožnosti a
poutních míst, jejichž milostné sochy a obrazy je možné zhlédnout v expozici
Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Tato část výstavy je pak doplněna
předměty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, vztahujících se k poutním
místům i poutím samotným.

Putovní výstava přibližuje minulost více než 19ti židovských obcí a sídel v
bývalém politickém okrese Sušice. Úzké geografické vymezení zájmové oblasti
(Sušicko) umožňuje podrobně představit život židovských minorit v prostředí
venkova a menších měst. Využity budou doposud nepublikované historické
prameny a fotografie, získané zejména terénní prací pracovníků Národopisného
oddělení. Výstava přiblíží nejen dějiny již neexistujících židovských obcí, ale
také jednotlivých památek spojených s židovským osídlením. Na konkrétních
osudech členů židovské komunity budou představeny jednotlivé dějinné etapy, významné pro židovské společenství Západočeského kraje (resp. Českých
zemí).

Giganti doby ledové (8. 5. - 23. 6. 2013)

Unikátní výstava trojrozměrných modelů velkých pravěkých zvířat v životní
velikosti se vrací zpátky do Plzně po třech letech v rozšířené podobě. Vědci a
umělci se spojili v jeden tým a společně vytvořili celkem 9 modelů pravěkých
zvířat. Všechny vynikají reálným zpracováním. Jsou zde zastoupeny druhy, které vyhynuly před 10 tisíci lety vlivem klimatických změn, ale i ty, které vyhynuly
před „pár stoletími“ rukou člověka. Návštěvníci se tak mohou těšit například
na mamuta, pravěkého jednorožce, ptáka moa nebo šavlozubého tygra. Každé
zvíře je navíc zasazeno do scenérie, která imituje prostředí, ve kterém žilo.
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ANNA FRANKOVÁ - ODKAZ PRO SOUČASNOST (4. 6. - 14. 7. 2013)

Putovní výstava Židovského muzea v Praze je českou verzí mezinárodní
putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, kterou dosud navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. Pro výstavu je stěžejní příběh Anny Frankové. Ale nejen její osobní příběh, nýbrž i příběhy dalších
pronásledovaných mají široké veřejnosti přiblížit historické události druhé
světové války a holokaustu. Historická fakta a události zde dostávají prostřednictvím autentických příběhů, zážitků i pocitů lidský rozměr, a je proto snazší
je pochopit.
Cílem projektu je podnítit návštěvníky k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě.

XIV. TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY (7. 6. - 11. 8. 2013)
Tradice umělecké knižní vazby, která má počátky na přelomu 19. a 20. století, kdy se formovala hnutí za obnovu knižní kultury vůbec, je v českých zemích
velmi silná. Přes různé periody lze za moderní počátek této soutěžní přehlídky
považovat rok 1973, kdy byla v Třebíči uspořádána výstavka současných mistrů.
Aktivita několika jedinců nakonec vyústila v bohatou kulturní činnost
Společenstva českých knihařů a pravidelně se opakující soutěž Trienále umělecké knižní vazby. Vystavené práce se vyznačují mistrovským zpracováním,
invenčním přístupem, objevováním nových materiálů a jejich rolí v knižní vazbě, originálními pracemi v oblasti zvláštních knižních forem a autorských knih
s výrazným výtvarným potenciálem. Veřejnost bude mít unikátní příležitost se
seznámit s nejnovějšími pohledy (a samozřejmě realizacemi) na uměleckou
knižní vazbu v té formě, kterou prezentují špičkoví mistři uměleckého řemesla.
Po létech střídání různých pořadatelských měst a institucí přichází Trienále
do Plzně, aby zde ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Ústavem
umění a designu Západočeské univerzity založily novou tradici, navazující
na předválečné soutěžní přehlídky.

Faksimile církevních rukopisů (21. 6. - 22. 9. 2013)

Výstava probíhá v prostorách letního refektáře Muzea církevního umění
plzeňské diecéze a návštěvníci se mohou těšit na 28 věrných kopií originálů
mimořádných středověkých a renesančních manuskriptů. Faksimile pocházejí z
6. až 16. století a představují významnou součást evropského kulturního dědictví. Mezi nejzajímavější ukázky patří Bible Václava IV, miniaturní rukopis Kodex
Rotundus, purpurový evangeliář Codex Purpureus Rossanensis, byzantský
svitek starozákonní knihy Jozue, Krumlovský obrazový kodex Liber depictus,
Kniha perikop z Reichenau, či nejkrásnější německá obrazová Bible z Vorau.

95 LET ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA (12. 7. - 22. 9. 2013)
Výstava připomíná historii československého letectva od jeho vzniku
po současnost. Rok 1918 a vznik letectva ukazují fotografie osobností, které se
zasloužily v prvních dnech samostatnosti státu o založení vojenského letectva.
Válečné období je charakterizováno těmi, kteří se nesmířili s mnichovskou
kapitulací, k těm patřili zejména letci, kteří se zapojili do odbojové činnosti.
Období leteckého odboje reprezentují originální uniformy čs. pilotů v RAF,
ukázka záchranného člunu pilota RAF, výstrojní součástky, řády a vyznamenání.
Poválečné letectvo dokumentují uniformy, letecké kombinézy, palubní přístroje letadel, vystřelovací sedadlo stíhacího letounu Mig-24, záchranné padáky,
pilotní průkazy letců a letecké události spjaté s letišti Plzeňska. Výstavu uzavírá
vznik civilní letecké dopravy na našem území, vznik Československých aerolinií, originální letecké navigační mapy a ukázka navigační přípravy dříve a dnes.
Exponáty pochází ze soukromých sbírek členů Odbočky č. 4, Svazu letců ČR a
členů Leteckého historického klubu v Plzni.

CO VYROSTLO NA DVOREČKU aneb KERAMICKÝ SVĚT
NADĚŽDY POTŮČKOVÉ (13. 7. - 15. 9. 2013)
Výstava je jakýmsi letmým průřezem keramické tvorby plzeňské výtvarnice, keramičky a pedagožky Naděždy Potůčkové. V malebných prostorách atria
Národopisného muzea v Plzni na náměstí Republiky naleznete výběr volných i
užitých objektů a reliefů inspirovaných přírodními motivy, mezilidskými vztahy
či reminiscencemi dávných časů. Originální artefakty jsou vytvářené svébytnou
technikou stavby z keramických plátů, nesoucích stopy otisků rytmizujících
prvků či jen lidské ruky. Barevnost odpovídá přírodnímu šamotovému materiálu, míchanému na každou plastiku jednotlivě, občas je ozvláštněna leskem
glazury. Atmosféra souznění uměleckých prací s historickým objektem vnitřního traktu muzea nabízí klidné zastavení i Vám. Přijďte nahlédnout do méně
známých prostor centra Plzně a potěšit se uměním.

Židé v boji a odboji (22. 7. - 31. 8. 2013)

Nastolené utrpení Židů v letech 1938–1945, završené tragédiemi ve vyhlazovacích táborech, doposud zastiňuje skutečnost, že českoslovenští Židé se
nepoddali údělu pronásledované komunity a přes stupňovaný teror se zapojili
do odboje v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Tisíce z nich (ženy i muži) se
při první příležitosti staly příslušníky československé armády a se zbraní v ruce
bojovaly proti nacismu a fašismu na všech frontách druhé světové války.
Zahájení výstavy proběhne za účasti rodiny Adlerových při příležitosti vzpomínky na Mathytijahu Adlera, syna Dr. Šimona Adlera, od jehož úmrtí uplynulo
deset let.
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Divadlo V Boudě 1928-2013 aneb Cesta Boudy Plzní (2.8. - 31.10. 2013)

Divadlo, které by zaplnilo svým příběhem celé vlastní muzeum, je na výstavě
představeno prostřednictvím fotodokumentace z archivu, která mapuje cestu
divadla Plzní v dobách úspěšných i nelehkých. V rámci výstavy jsou také vystaveny vzácné historické loutky, původní malované pozadí jeviště i dvě scény.

Okouzlení - expedice na půdu (11.8. - 30.9. 2013)

Mikoláš Aleš v Plzni (6.9. - 03.11. 2013)

Výstava ke 100. výročí umělcova úmrtí představuje v novém souhrnu Alšova
sgrafita a fresky, jimiž vyzdobil plzeňské domy postavené v letech 1892 až 1904
architektem Rudolfem Stechem. Vedle známých návrhů (kartonů s historickými, alegorickými i žánrovými tématy) jsou především v části výstavy instalované v ZČM poprvé k vidění také Alšovy předlohy k ornamentální výzdobě fasád či
ojedinělé barevné návrhy objevené nedávno v muzejních sbírkách.
Smyslem výstavy je z historického i uměleckého zřetele přiblížit a v detailním pohledu zprostředkovat seznámení s výjimečným souborem Alšových prací, který patří k vrcholům umělcovy tvorby a nemá ve své ucelenosti v Čechách
obdobu.

V Plzni na Karlově (2.10. - 30.11. 2013)

Výzkum Karlova je dílčí aktivitou
realizovanou v rámci projektu

Sídelní a krajinný prostor
jako odraz kulturního dědictví
Ministerstvem kultury
a paměti národa podpořeného
České republiky v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity (NAKI).

Výstava loutek a fotografií vzniklých na řezbářských kurzech ve Volarech
2009 - 2012 představuje tvorbu více než 21 amatérských loutkářů z různých
koutů Čech, z nichž každý má svůj osobitý rukopis, různé zkušenosti v řezbářském i výtvarném řemesle. Tyto tvůrce spojuje společný zájem, láska ke dřevu a
společně zažitá atmosféra řezbářských kurzů v šumavských Volarech. Pod rukama řezbářů v uplynulých čtyřech letech vzniklo téměř 40 originálních loutek,
převážně marionet. Důležitou součástí výstavy jsou fotografie Petra Pavouka
Hajnera, který již řadu let dokumentuje řezbářské kurzy. Díky těmto fotografiím mají návštěvníci výstavy možnost vidět proces vzniku loutky, nahlédnout
do provizorní řezbářské dílny a pocítit jedinečnou atmosféru kurzů.

Dělnickou kolonii Karlov, kterou
tvořilo 10 bloků ulic a žilo v ní více
než tři tisíce obyvatel, vystavěly
počátkem 20. století Škodovy závody. Čtvrť byla v mnoha ohledech
soběstačná, její význam od konce
druhé světové války, v důsledku
politických a urbanistických změn,
však postupně slábl, až definitivně zanikla v 80. letech minulého
století.

V Plzni
na Karlově
výstava

2. 10. — 30. 11. 2013
Národopisné muzeum
Plzeňska náměstí Republiky 13
úterý — neděle
10 — 18 hodin

www.plzenskykarlov.cz

Katedra antropologie
FF ZČU
FF

Džungle za plotem (21.8. - 30.10. 2013)

Jsme svědky vzniku tzv. nové divočiny. Člověk využívá krajinu jinak než v
minulosti a ta se díky tomu rychle mění. A s ní i rostliny, které ji dotvářejí. Proč
se některé z nich změnily v obávané vetřelce? Proč bylinky našich babiček zmizely a jaké přišly místo nich? Jak se změnila krajina Plzeňska za posledních 100
let? A jaké to má důsledky pro květenu, ale i pro nás samotné?
Výstava představuje nejběžnější biotopy Plzeňska – porovnává jejich podobu a květenu před sto lety a dnes. Důraz klade na rostliny mizející a zároveň
na šířící se nebezpečné invazní druhy. Součástí výstavy jsou ukázky práce botanika, komentované prohlídky především pro školy (včetně výkladu přizpůsobeného zrakově postiženým návštěvníkům), terénní exkurze a přednášky.

FAKULTA FILOZOFICKÁ
ZÁPADOČESKÉ
UNIvERZITY
v PLZNI

Výstava vzniká jako výsledek spolupráce bývalých, stále se setkávajících obyvatel čtvrti a výzkumníků
Katedry antropologie Západočeské
univerzity v Plzni, kteří se historií
čtvrti zabývali v posledních dvou
letech.

Výstava představuje více jak 70 let historie čtvrti, která se nacházela mezi
Jižním (Říšským) předměstím a letištěm na Borech. Dělnickou kolonii Karlov,
kterou tvořilo 10 bloků ulic a žilo v ní více než tři tisíce obyvatel, vystavěly
počátkem 20. století Škodovy závody. Život v těsné blízkosti továrny nebyl
ovlivněn jen intervaly pracovních směn, ale také naplněn bohatým kulturním
a sportovním životem: od tradičních májových slavností, loutkového divadla
či kuželkářství a zejména předválečné tradice tělovýchovy v rámci TJ Sokol
a DTJ, po nedělní kino, gymnastiku žen a fotbal v poválečném období. Vedle
řady vynikajících sportovců vyrostlo na Karlově, jistě vlivem blízkosti borského
letiště, také mnoho letců. Čtvrť byla v mnoha ohledech soběstačná (do r. 1945
měla např. vlastní školu), její význam od konce druhé světové války, v důsledku
politických a urbanistických změn, však postupně slábl, až definitivně zanikla v
80. letech minulého století.
Výstava vznikla jako výsledek spolupráce bývalých, stále se setkávajících
obyvatel čtvrti a výzkumníků katedry antropologie Západočeské univerzity v
Plzni, kteří se historií čtvrti zabývali v posledních dvou letech.

Kohútik jarabý ... Drátenictví - slovenský fenomén (4.10 - 6.11. 2013)
Výstava je zakončením stejnojmenného projektu Považského múzea v
Žiline, určeného pro lidi aktivně pracujícími s drátem a rozvíjí motiv kohouta
zpracovaný různými tradičními drátenickými postupy. Představeny jsou zde
výtvarné práce padesáti mistrů dráteníků včetně členů klubu Džarek. Základem
kolekce jsou výsledky tvůrčí dílny XX. ročníku setkání mistrů dráteníků, organizovaném v rámci Festivalu drátenictví 2010 v Bytči. Doplňují ji díla autorů z
následujících dvou let i starší práce, které vznikly ještě před vyhlášením projektu. Zvolené téma je variací na značku muzea i vzpomínkou na první tvůrce
plastik drátěných kohoutů - Josefa Keraka a Ladislava Mikulíka.
Vystavené práce jsou důkazem vyspělosti i tvůrčího potenciálu současné
generace drátenických mistrů a dokazují opodstatněnost rozvoje řemesla
zejména pro využití v současném uměleckém řemesle a výtvarné tvorbě. Tuto
unikátní putovní výstavu drátenického umění se podařilo do Plzně přivézt v
rámci festivalu Česko-Slovenské dny v Plzni ve spolupráci s Považským múzeem v Žiline, Západočeským muzeem v Plzni - Národopisným muzeem Plzeňska
a za podpory statutárního města Plzně a Žiliny.
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620 let od mučednické smrti českého patrona (04.10. - 01.12. 2013)

Kuchyně naší prababičky (13.12. 2013 - 2.2. 2014)

Západočeské muzeum v Plzni

Sv. Jan Nepomucký
620 let od mučednické smrti českého patrona

Život veřejného notáře Jana (Johánka) z Pomuku, později generálního vikáře pražského arcibiskupa, skončil mučednickou smrtí a svržením světcova těla
z Karlova mostu do Vltavy před 620 lety (20. března 1393). Legendární postava
ochránce zpovědního tajemství, roku 1729 svatořečeného Jana Nepomuckého,
se v minulých stoletích stala častým námětem výtvarných děl i motivem zdobícím uměleckořemeslné práce. Řadu z nich – malby, devoční grafiku, drobnou
plastiku i práce ze skla a keramiky - přiblíží výstava připravená k výročí úmrtí
mučedníka a zemského patrona svatého Jana Nepomuckého v prostorách letního refektáře Muzea církevního umění plzeňské diecéze.
3. 10. - 1. 12. 2013

Letní refektář Muzea církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň
Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Komiksová Plzeň (15.11. 2013 - 02.2. 2014)

Výstava představuje 8 komiksových příběhů na témata plzeňských pověstí,
životopisů slavných plzeňských osobností či plzeňských památek. Komiksy
jsou výsledkem společné práce pedagoga a absolventů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti Ústavu (dnes již Fakulty) umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni vedeného M.A. Barbarou Šalamounovou. Poučné i napínavé, především
ale výtvarně nápadité komiksy vznikly ve spolupráci s Magistrátem města Plzně
v rámci soutěže a projektu „Plzeň výtvarná“, Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Angličáci Matchbox (29.11. 2013 - 9.2. 2014)

V nastávajícím vánočním čase zařadilo Západočeské muzeum v Plzni
do svého programu mimořádnou výstavu „Angličáci Matchbox“, která představuje ucelený výběr miniaturních aut a jiných vozidel, s nimiž si hrálo několik
generací dětí a které se posléze staly sběratelským fenoménem.
Modely Matchbox jsou dílem významné anglické firmy Lesney (1947–1982)
a později jejích nových vlastníků: společností Universal International, Tyco a
Mattel. Celkový počet vystavených exponátů dosahuje bezmála devíti set předmětů a soustřeďuje se na produkci firmy Lesney – od prvních hraček přes sérii
1–75 (miniaturní modely aut), řadu Superfastů (auta s „extra rychlými koly“),
Major Packs a King Size (řady aut větších rozměrů, stavební a zemědělské stroje) až po speciální kolekce Gift Sets či řadu „38“.

Výstava ukazuje přípravu pokrmů a způsoby stolování od počátku 20. století
do konce dvacátých let, kdy strava byla daleko více závislá na rytmu ročních
období. Vystavené exponáty představují předměty, které ulehčovaly práci v
kuchyni. Dozvíte se rovněž, jaké suroviny se používaly, jak se dále zpracovávaly
nebo v čem se uchovávaly.
Výstava poukazuje i na rozdíly mezi městem a venkovem, kde hospodyně
obvykle suroviny získavaly z vlastního hospodářství. Městská kuchyně zase více
počítala s nákupy na trzích a v různých obchodech. Kromě tradičních surovin
zde bylo možné sehnat i různé druhy dovážených lahůdek. Jednalo se nejen
o tradiční koloniální zboží jako je káva a čaj, ale také o různé druhy čerstvého
ovoce a zeleniny, jako byl ananas, artyčoky nebo chřest.
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Příloha č. 3 - Gloria musaealis 2012

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2012 do svého jedenáctého ročníku. Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace
muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí
a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a
na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. V
XI. ročníku soutěžilo celkem 53 muzeí a galerií z celé České republiky se 73 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota.

Ve čtvrtek 16. května 2013 bylo Západočeské muzeum v Plzni při slavnostním ceremoniálu v Českém muzeu hudby v Praze oceněno dvěma cenami v
prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.
V kategorii Muzejní publikace roku 2012 získalo muzeum hlavní cenu společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze za publikaci „Z Nového Světa
do celého světa. 300 let harrachovského skla“ autora Jana Mergla (ed.).
Publikace založená na klasické bázi heuristické práce a dnes zapomínaného
sbírkoznalectví představuje čtenářům světově významný fenomén harrachovského skla. Hluboká znalost problematiky spolu s působivým grafickým zpracováním a bohatá obrazová část ji činí přitažlivou jak pro odbornou veřejnost,
tak i pro poučeného sběratele.

V kategorii Muzejní počin roku 2012 získalo Západočeské muzeum v Plzni
2. místo za projekt „Revitalizace bývalého františkánského kláštera a zřízení
Muzea církevního umění plzeňské diecéze“.
Muzeum církevního umění v Plzni je jedním z mála specializovaných muzeí
představujících křesťanství a křesťanské umění u nás. Důležitá je zejména
didaktická funkce nové expozice, která se snaží přiblížit svět křesťanství veřejnosti a umožňuje jí pochopení křesťanské liturgie i hlavních světců. Vybudování
muzea přispělo k záchraně areálu františkánského kláštera v centru Plzně a
ohrožených děl církevního umění západních Čech.
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