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Úvod
Západočeské muzeum v  Plzni, 
příspěvková organizace Plzeňského 
kraje předkládá veřejně přístupnou 
výroční zprávu o  své činnosti za rok 
2014 v  souladu se zákonem 122/2000 
Sb. v  platném znění a  ve smyslu 

Vyhlášky ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. 
v platném znění. Výroční správa 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 své činnosti v souladu 
s  ročním i  střednědobým plánem činnosti a  v  souladu 
s Koncepcí rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 
– 2017, která byla schválena Usnesením Rady Plzeňského 
kraje č. 4926/11 ze dne 08.12.2011. 

 Sbírky byly rozšiřovány především vlastním sběrem 
a  to hlavně na archeologických a  přírodovědných 
pracovištích. Nákup sbírek byl limitován objemem 
finančních prostředků a  byly zakupovány především 
předměty, které zhodnocují stávající sbírkové celky. 
Archeologická pracoviště nejen rozšiřovala sbírky 
záchrannými výzkumy na stavbách, ale současně 
dokumentovala souvislosti vývoje krajiny v  minulosti. 
Archeologické výzkumy prováděné muzeem jako 
oprávněnou organizací k  provádění archeologických 
výzkumů podle zákona 20/1989 Sb. v platném znění jsou 
prováděny na celém území Plzeňského kraje. V roce 2014 
byly prováděny především drobnější záchranné výzkumy 
na menších investičních stavbách i stavbách občanské 
vybavenosti a  stavbách prováděných soukromými 
nepodnikatelskými subjekt, které byly prováděny 
z prostředků muzea. Podnikatelské stavby pak byly ve 
výši nákladů hrazeny investory. Muzeum jako výzkumná 
organizace zpracovávalo řadu vědeckých projektů jak 
archeologických, tak především přírodovědných. Tyto 
projekty jsou úzce propojeny i se sbírkotvornou činností. 
Archeologická pracoviště se podílela na výzkumných 
grantech a  projektech, kde lze jako příklad uvést 
grant MŠT realizovaný ve spolupráci se Západočeskou 
univerzitou v Plzni, Univerzitou Palackého v Olomouci„ 
Partnerství ve výzkumu a  prezentaci archeologického 
kulturního dědictví“, který byl financován z prostředků 
EU prostřednictvím Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. V  rámci tohoto programu 
proběhly odborné praxe a stáže studentů archeologie na 
terénních výzkumech muzea. Z prostředků Plzeňského 
kraje byl financován průvodce archeologickou expozicí 
Západočeského muzea. Přírodovědné výzkumy 
probíhaly na základě výzkumných grantů získaných 
u  Grantové agentury ČR. Byl to především projekt 
Sekulární změny vegetace v  merklínské pánvi nebo 
projekty: Paleontolgický a  stratigrafický výzkum 
vybraných lokalit ordoviku Rokycanska a  Plzeňska; 
Fossil plant assemblage from Mont Sénegra (France) 
locality preserved in volcanic facie to Pennslyvaninen 
period; Geologicko-paleontologický průzkum nalezišť 

sapropelitového uhlí nářanské sloje a  tufů spodní 
radnické sloje na lokalitách severně od Nýřan; 
dále na mezinárodním projektu (National Museum 
Wales) Pennsylvanian terrestrial and biotas of 
Southeastern Euroamerica. Řada dalších výzkumných 
úkolů byla řešena i  se zahraničními partnery např. 
s  Přirodovědeckým muzeem v  Chemnitz s  HEMA 
v  Turecku, zaměřeném na výzkum paleobiotů při 
těžbě černého uhlí v  oblasti Amasry a  především 
spolupráce s  Akademií věd Čínské lidové republiky 
na výzkumu lokality Wuda ve Vnitřním Mongolsku, 
jejímž výsledkem je i  výměna vzorků z  lokality Wuda 
a Ovčín u Radníc, ale i pomoc při realizace expozice ve 
městě Wuhai. Botanické pracoviště pak řešilo grant GA 
ČR „Představují lišejníková společenstva ekologické 
gildy založené na lokálně adaptovaných fotobiontech. 
Národopisné oddělení navázalo na ukončený grant 
americké Conference On Jewish Material Claims Against 
Germany o  židovském etniku na Sušicku projektem 
Dokumentace svědectví o  holocaustu v  nežidovském 
prostředí s United States Holocaust Memorial Museum. 
Do muzea bylo v roce 2014 získáno množství předmětů 
zapsaných pod 1083 přírůstkovými čísly, z toho bylo jen 
294 zakoupeno. Inventarizací prošlo 57 799 evidenčních 
položek, byly zahájeny generální inventarizace u  dvou 
oddělení – národopisného a  uměleckoprůmyslového. 
Ostatní inventarizace probíhaly podle dlouhodobého 
harmonogramu. Muzeum se v  průběhu roku stále 
potýkalo s  nedostatkem depozitárních prostor. 
Významným přínosem bude dokončený depozitář 
ve Zbiroh, který uvolní některé dosud využívané 
nevyhovující prostory. 

Pracovníci Západočeského muzea úzce spolupracují 
se Západočeskou univerzitou v  Plzni a  Jihočeskou 
univerzitou v  Českých Budějovicích při realizaci 
studentských konferencí, poskytováním odborných 
stáží a  studentské praxe. Sedm pracovníků muzea 
působí jako externí učitelé na katedrách Filozofické 
a Pedagogické fakulty, vedou bakalářské a magisterské 
práce a  zasedají ve zkušebních komisích státních 
zkoušek. Pro práci s  mládeží a  školami byla již 
v  polovině loňského roku zřízena pracovní pozice 
muzejního pedagoga, která výrazně zlepšila komunikaci 
se školským prostředím a projevila se i na návštěvnosti 
muzea mladou generací. Pro školy jsou realizovány 
programy nejen pro žáky a  studenty, ale i  úvodní 
programy pro učitele základních i  středních škol. Jsou 
připravovány komentované prohlídky i hravé programy 
pro nížší stupně základních škol. Muzejní pedagožka je 
i zástupcem České republiky v mezinárodním sdružení 
dětských muzeí (Hands On International Association 
Children in muzeum se sídlem ve Štýrském Hradci. 
Pro děti byl uspořádán v  muzeu týdenní příměstský 
tábor s  archeologickou a  historickou náplní, který se 
setkal s mimořádně kladnou odezvou. V rámci Festivalu 
muzejních nocí se uskutečnila 29.května Muzejní noc 
ve všech přístupných objektech Západočeského muzea 
s volným vstupem. Muzeum pořádalo několik odborných 
konferencí a  workshopů z  oblasti archeologie, 
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přírodních věd a etnologie. Muzeum bylo organizátorem 
třídenního Celostátního pracovního setkání archeologů 
z  muzeí a  památkové péče v  Městském muzeu ve 
Stříbře; zasedání Západočeské pobočky České 
archeologické společnosti v  Plzni. Muzeum zajišťuje 
přeshraniční kulturní spolupráci s Bavorskem – Dolním 
Bavorskem a  Horní Falcí prostřednictvím kulturního 
manažéra Plzeňského kraje a  spoluprací na projektu 
Kultura bez hranic v  Schönsee v  Horní Falci. V  rámci 
mezinárodní kooperace spolupracuje paleontologické 
oddělení na výzkumu fosilní flóry permského období 
s  Přírodovědným muzeem v  Chemnitz a  na přípravě 
environmentálního centra pro širokou veřejnost 
v  Chemnitz. Oddělení pravěku úzce spolupracuje 
s archeologickým skanzenem v Bernau (Bavorsko), kde 
archeolog muzea působí i  ve správní radě skanzenu. 
Muzeum je členem českého výboru ICOM při UNESCO 
a Sdružení evropských muzeí NEMO, jeho řádné zasedání 
se uskuteční v roce 2015 v Západočeském muzeu v Plzni 
jako příspěvek muzea k EHMK Plzeň 2015. 

Podrobný výčet všech aktivit a  prezentace muzea 
je podrobně obsažen v  jednotlivých kapitolách 
předkládané výroční zprávy za rok 2014. V  uplynulém 
roce byla činnost muzea limitována přiděleným 
rozpočtem muzea, které limituje aktivity muzejních 
pracovníků. Muzeum spravovalo 3 pobočky a  je 
umístěno v  devíti objektech. Objekt Národopisného 
muzea umístěného ve dvou městských domech nutně 
vyžaduje rekonstrukci obou objektů. Určitou překážkou 
je skutečnost, že jeden objekt je ve vlastnictví Plzeňského 
kraje a  druhý města Plzně i  když oba jsou prostorově 
propojeny a jejich provoz na sobě závislý. V závěru roku 
pak Rada a  Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodly 
o  sloučení Západočeského muzea v  Plzni s  Muzeem 
Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech a  vybudování 
vědeckého paleontologického pracoviště. Tento úkol 
znamená v  roce 2015 značné zatížení práce muzea 
a nové úkoly, které bude nutno řešit, aby muzeum splnilo 
všechny náročné úkoly, které znamenají i  optimalizaci 
využití muzejních prostor a vyřešení letitých problémů 
s uložením sbírek a jejich ochranou, ale i zajištění dalšího 
rozvoje odborné a prezentační činnosti nově vzniklého 
celku. Stávající pobočka Západočeského muzea v Plzni 
– Muzea Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích – Dobré Vodě 
byla k 31.12. 2014 předána Muzeu Šumavy v Sušici.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem 
pracovníkům muzea za obětavou práci, dále všem těm, 
kteří ze strany zřizovatele vytvořili pro práci muzea 
příznivé podmínky pro práci a  široké veřejnosti za 
podporu a ocenění naší práce.

PhDr. František Frýda 
Ředitel muzea

Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie

Významným přírůstkem obohacujícím sbírku je 
soubor nálezů z  více jak 100 nových lokalit pozdního 
paleolitu a mezolitu z povodí horní Otavy od J. Eignera, 
který zde prováděl sběry pro svoji diplomovou práci. 

Několik lokalit bylo prozkoumáno na stavbě 
Modernizace železniční trati Rokycany-Plzeň, 
nejvýraznější kolekci přinesl archeologický výzkum na 
stavbě přístupové komunikace k Energocentru tunelů. 

V  rámci sbírkotvorné činnosti byly také prováděny 
cílené sběry na neolitických a  eneolitických lokalitách 
(Plzeň-Černice, Plzeň-Litice, Ondřejov a  Plzeň-
Křimice) 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 a  dalších). Část těchto povrchových sběrů byla 
prováděna na žádost oddělení a část z vlastních aktivit 
autorů. Zpracovány byly lokality z  povodí Dnešického 
potoka a Merklínky. 

Převzaty byly kolekce nálezů z chamských výšinných 
lokalit z  Katedry archeologie ZČU, z  výzkumných 
a prospekčních akcí J. Johna. 

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 1/2014 Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), Písecká 
ulice, sběr vlastní. 

 » RP 2/2014 Ondřejov (okr. Plzeň-sever), ostrožna nad 
Střelou, sběr vlastní. 

 » RP 3/2014 Kokořov (okr. Plzeň-jih), dvůr Žitín, předal 
Labrys. 

 » RP 4/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha C, 
předal OZAV.

 » RP 5/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha D, 
předal OZAV.

 » RP 6/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha G, 
předal OZAV.

 » RP 7/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), polohy B, M, L, 
předal OZAV.

 » RP 8/2014 Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), jižně od 
Kotlíku, sběr vlastní.

 » RP 9/2014 - Vochov (okr. Plzeň-sever), Lobkovická 
cihelna, předal OZAV. 

 » RP 10/2014 - Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), poloha 
„Draha“, předal R. Trnka. 

 » RP 11/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), Dobřanská 
pole, předal M. Cuper.

 » RP 12/2014 Soběkury (okr. Plzeň-jih), ZSV „Tuřany“, 
sběr M. Cuper a M. Řezáč. 

 » RP 13/2014 Třemošná (okr. Plzeň-sever), poloha „Na 
Skále“, sondáž.

 » RP14/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), hliniště 
Lobkovické cihelny, předal M. Řezáč. 
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 » RP 15/2014 Bujesily (okr. Plzeň-sever), ostrožna SV 
od Bujesil, předal M. Řezáč.

 » RP16/2014 Oplot (okr. Plzeň-jih), poloha „Půlhlavice“, 
předal OZAV.

 » RP 17/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), ppč. 328/1, 
předal J. Eigner.

 » RP 18/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), ppč. 309/1 
a 310/3, předal J. Eigner.

 » RP 19/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), ppč. 
190/1,předal J. Eigner.

 » RP 20/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), Za 
Pasekami, ppč. 190/1,předal J. Eigner.

 » RP 21/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), ppč. 913/1, 
předal J. Eigner.

 » RP 22/2014 Bojanovice (okr. Klatovy), pole „Za 
Smrčinami“, ppč. 1166, předal J. Eigner.

 » RP 23/2014 Čímice (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 
J. Eigner.

 » RP 24/2014 Čímice (okr. Klatovy), lokalita 2, předal J. 
Eigner.   

 » RP 25/2014 Čímice (okr. Klatovy), lokalita 3, 
předal J. Eigner.

 » RP 26/2014 Dražovice (okr. Klatovy), lokalita 1, 
předal J. Eigner.

 » RP 27/2014 Dražovice (okr. Klatovy), lokalita 2, 
předal J. Eigner.

 » RP 28/2014 Dražovice (okr. Klatovy), lokalita 3, 
předal J. Eigner.

 » RP 29/2014 Hejná (okr. Klatovy), lokalita 1, předal J. 
Eigner. 

 » RP 30/2014 Hejná (okr. Klatovy), lokalita 2, předal J. 
Eigner. 

 » RP 31/2014 Horažďovice (okr. Klatovy), lokalita 2, 
předal J. Eigner.

 » RP 32/2014 Kadešice (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 
J. Eigner. 

 » RP 33/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 1, 
předal J. Eigner. 

 » RP 34/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 2, 
předal J. Eigner.

 » RP 35/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 4, 
předal J. Eigner. 

 » RP 36/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 5, 
předal J. Eigner. 

 » RP 37/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 6, 
předal J. Eigner.

 » RP 38/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 7, 
předal J. Eigner.  

 » RP 39/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 8, 
předal J. Eigner. 

 » RP 40/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 9, 
předal J. Eigner.

 » RP 41/2014 Malé Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 10, 
předal J. Eigner. 

 » RP 42/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 1, předal J. 
Eigner.

 » RP 43/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 2, předal J. 
Eigner.

 » RP 44/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 3, předal J. 

Eigner.
 » RP 45/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 4, předal J. 

Eigner.
 » RP 46/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 5, předal J. 

Eigner.
 » RP 47/2014 Rabí (okr. Klatovy), lokalita 6, předal J. 

Eigner.
 » RP 48/2014 Rozsedly (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 

J. Eigner.
 » RP 49/2014 Strašín (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 

J. Eigner.
 » RP 50/2014 Sušice (okr. Klatovy), lokalita 3, předal J. 

Eigner.
 » RP 51/2014 Sušice (okr. Klatovy), lokalita 4, předal J. 

Eigner.
 » RP 52/2014 Sušice (okr. Klatovy), lokalita 5, předal J. 

Eigner.
 » RP 53/2014 Sušice (okr. Klatovy), lokalita 6, předal J. 

Eigner.
 » RP 54/2014 Sušice (okr. Klatovy), lokalita 7, předal J. 

Eigner.
 » RP 55/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 1, předal J. 

Eigner.
 » RP 56/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 2, předal J. 

Eigner.
 » RP 57/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 3, předal J. 

Eigner.
 » RP 58/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 4, předal J. 

Eigner. 
 » RP 59/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 6, předal J. 

Eigner.
 » RP 60/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 7, předal J. 

Eigner.
 » RP 61/2014 Týnec (okr. Klatovy), lokalita 8, předal J. 

Eigner.
 » RP 62/2014 Velká Chmelná (okr. Klatovy), lokalita 1, 

předal J. Eigner.
 » RP 63/2014 Velká Chmelná (okr. Klatovy), lokalita 2, 

předal J. Eigner.
 » RP 64/2014 Velká Chmelná (okr. Klatovy), lokalita 4, 

předal J. Eigner.
 » RP 65/2014 Velká Chmelná (okr. Klatovy), lokalita 5, 

předal J. Eigner.
 » RP 66/2014 Velká Chmelná (okr. Klatovy), lokalita 6, 

předal J. Eigner.
 » RP 67/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 3, 

předal J. Eigner.
 » RP 68/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 4, 

předal J. Eigner.
 » RP 69/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 5, 

předal J. Eigner.
 » RP 70/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 6, 

předal J. Eigner.
 » RP 71/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 7, 

předal J. Eigner.
 » RP 72/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 8, 

předal J. Eigner.
 » RP 73/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 9, 

předal J. Eigner.
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 » RP 74/2014 Velké Hydčice (okr. Klatovy), lokalita 10, 
předal J. Eigner.

 » RP 75/2014 Zářečí u  Horažďovic (okr. Klatovy), 
lokalita 1, předal J. Eigner.

 » RP 76/2014 Zářečí u  Horažďovic (okr. Klatovy), 
lokalita 2, předal J. Eigner. 

 » RP 77/2014 Žihobce (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 
J. Eigner.

 » RP 78/2014 Žihobce (okr. Klatovy), lokalita 2, předal 
J. Eigner.

 » RP 79/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 
J. Eigner 

 » RP 80/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 2, předal 
J. Eigner.

 » RP 81/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 3, předal 
J. Eigner.

 » RP 82/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 4, předal 
J. Eigner.

 » RP 83/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 5, předal 
J. Eigner.

 » RP 84/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 6, předal 
J. Eigner 

 » RP 85/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 7, předal 
J. Eigner.

 » RP 86/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 8, předal 
J. Eigner.

 » RP 87/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 9, předal 
J. Eigner. 

 » RP 88/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 10, 
předal J. Eigner.

 » RP 89/2014 Žichovice (okr. Klatovy), lokalita 11, 
předal J. Eigner.

 » RP 90/2014 Žikov (okr. Klatovy), lokalita 1, předal J. 
Eigner.

 » RP 91/2014 Hrádek (okr. Klatovy), lokalita 1,  
předal J. Eigner.

 » RP 92/2014 Jindřichovice (okr. Klatovy), lokalita 1, 
předal J. Eigner.

 » RP 93/2014 Jindřichovice (okr. Klatovy), lokalita 2, 
předal J. Eigner.

 » RP 94/2014 Jindřichovice (ok. Klatovy), lokalita 3, 
předal J. Eigner.

 » RP 95/2014 Jindřichovice (okr. Klatovy), lokalita 4, 
předal J. Eigner. 

 » RP 96/2014 Kolinec (okr. Klatovy), lokalita 1,  
předal J. Eigner.

 » RP 97/2014 Kolinec (okr. Klatovy), lokalita 3,  
předal J. Eigner.

 » RP 98/2014 Malonice (okr. Klatovy), lokalita 1, předal 
J. Eigner.

 » RP 99/2014 Malonice (okr. Klatovy), lokalita 2, předal 
J. Eigner. 

 » RP 100/2014 Nemilkov (okr. Klatovy),  lokalita 1, 
předal J. Eigner.

 » RP 101/2014 Tedražice (okr. Klatovy), lokalita 1, 
předal J. Eigner. 

 » RP 102/2014 Tedražice (okr. Klatovy), lokalita 2, 
předal J. Eigner 

 » RP 103/2014 Tedražice (okr. Klatovy), lokalita 3, 

předal J. Eigner.
 » RP 104/2014 Velhartice (okr. Klatovy), lokalita 1, 

předal J. Eigner.
 » RP 105/2014 Velhartice (okr. Klatovy), lokalita 2, 

předal J. Eigner.
 » RP 106/2014 Velhartice (okr. Klatovy), lokalita 3, 

předal J. Eigner.
 » RP 107/2014 Velhartice (okr. Klatovy), lokalita 4, 

předal J. Eigner.
 » RP 108/2014 Velhartice (okr. Klatovy), lokalita 6, 

předal J. Eigner.
 » RP109/2014 Útušice (okr. Plzeň-jih), pole 

„K Radobyčicům“, předal OZAV.
 » RP 110/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), jižně od 

obce, sběr vlastní.
 » RP 111/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), stavba prodejny 

Tesco, výzkum vlastní.
 » RP 112/2014 Pernarec (okr. Plzeň-sever), ostrožna 

nad Úterským potokem, předal KAR ZČU. 
 » RP 113/2014 Mířkov (okr. Domažlice), „Racovský 

vrch“, předal KAR ZČU.
 » RP 114/2014 Hrádek u  Manětína-Brdo (okr. Plzeň-

sever), předal KAR ZČU.
 » RP 115/2014 Srby (okr. Plzeň-jih), ostrožna, hrana 

lomu, předal KAR ZČU.
 » RP 116/2014 Vlkošov (okr. Plzeň-sever), ostrožna nad 

Manětínským potokem, předal KAR ZČU. 
 » RP 117/2014 Nadryby (okr. Plzeň-sever), nad 

soutokem Berounky a Korečnického potoka, předal 
KAR ZČU.

 » RP 118/2014 Ondřejov (okr. Plzeň-sever), ostrožna 
nad Chladnou, předal KAR ZČU. 

 » RP 119/2014 Vlkov (okr. Plzeň-jih), „Babiny“, předal 
KAR ZČU.

 » RP 120/2014 Milínov (okr. Plzeň-jih), hrad „Lopata“, 
předal KAR ZČU.

 » RP121/2014 Stříbro (okr. Tachov), „U  Butovské 
hájovny“,  výzkum vlastní. 

 » RP 122/2014 Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), I. etapa 
kanalizace, výzkum vlastní.

 » RP 123/2014 Horní Kamenice (okr. Domažlice), pole 
„Na Vrchu“, předal KAR ZČU.

 » RP 124/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), „Dobřanská 
pole“, předal OZAV.

 » RP 125/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), východně od 
vodárny,předal M. Řezáč.

 » RP 126/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), „Dobřanská 
pole“, mezi vodotečemi, předal M. Řezáč.

 » RP 127/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), jižně od 
„Kravského vrchu“, předal M. Řezáč.

 » RP 128/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), les „Dubovec“, 
předal M. Řezáč.

 » RP 129/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), pole „U Lesa“, 
předal M. Řezáč.

 » RP 130/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), východně od 
ZSV Bolemil, předal M. Řezáč

 » RP 131/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 1, 
předal OZAV.

 » RP 132/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 2, 
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předal OZAV.
 » RP 133/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 3, 

předal OZAV.
 » RP 134/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 4, 

předal OZAV.
 » RP 135/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 7, 

předal M. Řezáč.
 » RP 136/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 9 

a 10, předal M. Řezáč.
 » RP 137/2014 Vodní Újezd (okr. Plzeň-jih), poloha 5 

a 11, předal M. Řezáč.
 » RP 138/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), poloha E, předal 

M. Řezáč.
 » RP 139/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), poloha F, předal M. 

Řezáč.
 » RP 140/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), S  od silnice do 

Chotěšova, předal M. Řezáč.
 » RP 141/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), pole „U  Lomu“, 

předal M. Řezáč
 » RP 142/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), poloha B, předal 

M. Řezáč.
 » RP143/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), pole „Za 

Družstvem“, předal M. Řezáč
 » RP 144/2014 Stod (okr. Plzeň-jih), poloha D,  

předal M. Řezáč.
 » RP 145/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), pole „Za 

Rybníkem“, předal M. Řezáč.
 » RP 146/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 1B, 

předal M. Řezáč.
 » RP 147/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha I, předal 

M. Řezáč.
 » RP 148/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), S  od polohy 

„Draha“, předal M. Řezáč.
 » RP 149/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), SZ od polohy 

„Draha“, předal M. Řezáč.
 » RP 150/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), na březích 

Suchanovského potoka, předal M. Řezáč.
 » RP 151/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), Z  od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 152/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), JZ od obce, 

předal OZAV.
 » RP 153/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 4, 

předal M. Řezáč.
 » RP 154/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), východně 

od Přestavlk, předal OZAV.
 » RP 155/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 6, 

předal M. Řezáč.
 » RP 156/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 7, 

předal M. Řezáč.
 » RP 157/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 8, 

předal M. Řezáč.
 » RP 158/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih), poloha 9, 

předal M. Řezáč.
 » RP 159/2014 Dnešice (okr. Plzeň-jih),  poloha 10, 

předal M. Řezáč.
 » RP 160/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), poloha 

„Šmikous“, předal OZAV.
 » RP161/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), pole 

„U Časného kříže“, předal OZAV.

 » RP 162/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), Vrabina a Kačí 
louže, předal M. Řezáč.

 » RP 163/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), S  od obce, 
poloha 5A, předal M. Řezáč.

 » RP 164/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), S  od obce, 
poloha 5B, předal M. Řezáč 

 » RP 165/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), pole 
„U Rybníčku“, předal M. Řezáč.

 » RP 166/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), J od obce, 
předal M. Řezáč.

 » RP 167/2014 Černotín (okr. Plzeň-jih), V  svah 
Slepičího vrchu, předal OZAV.

 » RP 168/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), Z  od Nového 
vstišského rybníka, předal M. Řezáč.

 » RP 169/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), úvoz k  Vachtlovu 
mlýnu, předal OZAV.

 » RP 170/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), poloha III, předal 
OZAV.

 » RP 171/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), poloha IV, předal 
OZAV.     

 » RP 172/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), poloha V, předal 
OZAV. 

 » RP 173/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), poloha VI, předal 
OZAV.

 » RP 174/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), u hráze Kostelského 
rybníka, předal OZAV.

 » RP 175/2014 -  Vstiš (okr. Plzeň-jih), pole „V Alejích“, 
předal OZAV. 

 » RP 176/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), JZ od obce, 
u Vachtlova mlýna, předal M. Řezáč.

 » RP 177/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), u Vachtlova mlýna, 
předal OZAV. 

 » RP 178/2014 Vstiš (okr. Plzeň-jih), S  od cesty 
k Vachtlovu mlýnu, předal OZAV.

 » RP 179/2014 Malesice (okr. Plzeň-město), RD na 
Z okraji obce, výzkum vlastní.

 » RP 180/2014 – Litohlavy (okr. Rokycany), pole „Na 
Luzích“, předal R. Seidl.   

 » RP 181/2014 Kyšice (okr. Plzeň-město), Rozplet, 
železniční koridor, výzkum vlastní.

 » RP 182/2014 Plzeň-Bukovec (okr. Plzeň-město), 
Energocentrum, železniční koridor, výzkum vlastní.

 » RP 183/2014 Plzeň-Doubravka (okr. Plzeň-město), 
Výjezdový portál, železniční koridor, výzkum vlastní.

 » RP 184/2014 Plzeň-Bukovec (okr. Plzeň-město), 
Energocentrum – příjezdová komunikace, výzkum 
vlastní.

 » RP 185/2014 Kyšice (okr. Plzeň-sever), Železniční 
koridor, trať, výzkum vlastní.

 » RP 186/2014 Kyšice (okr. Plzeň-sever), Železniční 
koridor, cesta k lomu, výzkum vlastní.

 » RP 187/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha 
„Psovorna“, předal M. Řezáč.

 » RP 188/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), S  od hřbitova, 
předal M. Řezáč.

 » RP 189/2014 Žákava (okr. Plzeň-jih), poloha „Na 
Kole“, předal K. Škrábek. 

 » RP 190/2014 Potín (okr. Tachov), „U Kovárny“, předal 
OZAV.
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 » RP 191/2014 Podzámčí (okr. Domažlice), hrad 
Rýzmberk, předal M. Řezáč.

 » RP 192/2014 Chotěšov (okr. Plzeň-jih), „Dobřanská 
pole“, předal M. Cuper.

 » RP 193/2014 Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha 2, 
předal OZAV.

 » RP 194/2014 Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha 5, předal 
OZAV. 

 » RP 195/2014 Lisov (okr. Plzeň-jih), poloha 1, 
předal OZAV.

 » RP 196/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 3, 
předal OZAV.

 » RP 197/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 1, 
předal OZAV.

 » RP 198/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 6, 
předal OZAV.

 » RP 199/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 5, 
předal OZAV.

 » RP 200/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 4, 
předal OZAV.

 » RP 201/2014 Kotovice (okr. Plzeň-jih), poloha 2, 
předal OZAV.

 » RP 202/2014 Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), 
pole „U Zeleného kříže“, předal R. Trnka.

 » RP 203/2014 Vochov (okr. Plzeň-sever), Lobkovická 
cihelna, sběr vlastní.

 » RP 204/2014 Ostrov u  Stříbra (okr. Tachov), SZ od 
obce, sběr vlastní.

 » RP 205/2014 Radobyčice (okr. Plzeň-město),  
pole ppč. 576, sběr vlastní.

 » RP 206/2014 Křimice (okr. Plzeň-město), před čp. 
50/7, plynovod, výzkum vlastní.

 » RP 207/2014 Ostrov u  Stříbra (Tachov), V  od obce, 
sběr vlastní.

 » RP 208/2014 Losina (okr. Plzeň-jih), poloha V, předal 
M. Řezáč.

 » RP 209/2014 Losina (okr. Plzeň-jih), poloha III, předal 
M. Řezáč.

 » RP 210/2014 Losina (okr. Plzeň-jih), poloha II, předal 
M. Řezáč.

 » RP 211/2014 Losina (okr. Plzeň-jih), poloha I, předal 
M. Řezáč.

 » RP 212/2014 Zbůch (okr. Plzeň-sever), pole „Za 
Dvorem“,  předal M. Řezáč.

 » RP 213/2014 Zbůch (okr. Plzeň-sever), JZ okraj obce, 
předal M. Řezáč.

 » RP 214/2014 Horušany (okr. Plzeň-jih), pole 
„Nad Ovčínem“, předal M. Řezáč.

 » RP 215/2014 Žerovice (okr. Plzeň-jih), pole 
„V Dubech“, předal M. Řezáč.

 » RP 216/2014 Ptenín (okr. Plzeň-jih), SV od rybníka 
Strašný, předal M. Řezáč.

 » RP 217/2014 Štěnovice (okr. Plzeň-jih), „V Zámostí“, 
předal OZAV.

 » RP 218/2014 Štěnovice (okr. Plzeň-jih), SV od 
hradiště, předal OZAV.

 » RP 219/2014 Líšina (okr. Plzeň-jih), J od Líšinského 
kopce, předal M. Řezáč.

 » RP 220/2014 Líšina (okr. Plzeň-jih), hřbet S od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 221/2014 Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), S svah 

návrší Vinice, poloha B, předal OZAV.
 » RP 222/2014 Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), S svah 

návrší Vinice, poloha A, předal OZAV.
 » RP 223/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), SZ od 

hřbitova, předal OZAV.
 » RP 224/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), JV od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 225/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), V od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 226/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), J od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 227/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), J od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 228/2014 Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), J od obce, 

předal M. Řezáč.
 » RP 229/2014 Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole 

“U Křížku“,  předal J. Duchek.
 » RP 230/2014 Kozolupy (okr. Plzeň-sever), JZ od 

továrny, předal J. Duchek.
 » RP 231/2014 Dolánky (okr. Louny), vrch Rubín, 

předalo oddělení starších dějin.
 » RP 232/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), vrchol 

„Merklínská hůra“, předal J. Šalom.
 » RP 233/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), S  svah 

„Merklínské hůry“, předal J. Šalom.
 » RP 234/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), V  svah 

„Merklínské hůry“, předal J. Šalom.
 » RP 235/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), poloha 

„Kvíčová“, předal J. Šalom.
 » RP 236/2014 Merklín (okr. Plzeň-jih), pole 

„U Gotharda“, předal J. Šalom.

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

Záchranné archeologické výzkumy 
v městských jádrech:

 » Domažlice (okres Domažlice), Hradská ulice, 
rekonstrukce kanalizace, v  profilu výkopu byly 
sledovány vrstvy s  nálezy střepů a  zvířecích kostí 
z  15. století. Část situace ve výkopu byla zničena 
zásahy a pokládkami inženýrských sítí od 18. do 20. 
století.

 » Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), pole severně 
od Zábělské ulice a  severovýchodně od záchranné 
stanice pro zraněná zvířata, okolí vyústění 
budoucího železničního tunelu, sběry kontrolován 
rozsah sídliště z období středního paleolitu.

 » Radnice (okres Rokycany), Pražská ulice, náměstí 
Kašpara Šternberka, kanalizace, výkop porušil dvě 
trasy dřevěného potrubí z  počátku 18. a  19.století, 
dále dokumentován novověký zděný kanál.

 » Rokycany (okres Rokycany), ulice Na Spilce, celková 
rekonstrukce. V průběhu archeologického výzkumu 
byla zachycena část městského opevnění, pozůstatky 
středověkých domů (dřevěné konstrukce, zaniklé 
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požárem) a  na ně navazující barokní kamenná 
zástavba. Dále byl ve výkopech pro inženýrské 
sítě zdokumentován řez větší částí prostranství, 
ve kterém byla mimo jiné zachycena mohutná 
vrstva odpadu související se zpracováním dřeva. 
V závěru výzkumu byla zdokumentována středověká 
studna, z  jejíž výplně byl vyzvednut soubor pozdně 
středověké keramiky a zlomky dřevěných předmětů. 
Dále byl zachycen a  dokumentován dřevěný 
vodovod, dendrochronologicky datovaný do roku 
1590.

 » Rokycany (okres Rokycany), Litohlavská ulice a další, 
rekonstrukce plynovodu. Ve vyústění Gottliebovy 
ulice bylo zachyceno středověké zdivo, s  největší 
pravděpodobností zbytek zbořené městské brány.

 » Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce domu 
čp. 47. Rekonstrukce v  jádře středověkého domu 
s průčelím do Smetanovy ulice. Původně středověký 
dům byl podstatně přestavěn v  období baroka. Při 
archeologickém výzkumu bylo zachyceno několik 
úrovní dlažeb, základy otopného zařízení, podlaha 
zahloubeného sklepa. Během výzkumu byly 
doloženy doklady požárů.

 » Stříbro (okres Tachov), náměstí T. G. Masaryka, 
Pivovarská ulice, plynovod, dokumentovány 
pozůstatky středověkých vrstev, dlažeb a  domu, 
středověká keramika.

 » Stříbro (okres Tachov), ppč. 36/2, 36/13, stavba 
domu a  prodejny, plošný výzkum, na parcele 
zachyceno zaniklé sklepení, dřevěný vodovod 
a  odpadní kanálky pravděpodobně novověkého 
stáří. V navážce objeveno několik zlomků novověké 
a středověké keramiky a zvířecí kosti. 

Záchranné výzkumy v areálech 
feudálních sídel a sakrálních staveb

 » Chudenice (okres Klatovy), kostel sv. Jana Křtitele. 
Záchranný archeologický výzkum, doplněný dílčím 
stavebně-historickým průzkumem, byl vyvolán 
celkovou obnovou objektu. Prozkoumána byla část 
středověkého a  novověkého pohřebiště, ohradní 
zeď na jihozápadní straně, dvě jámová ossaria 
a  kamenný kanalizační systém z  období baroka. 
Významným zjištěním byl nález pohřbu ve spodním 
hrobovém horizontu, porušený základovým zdivem 
lodi. V interiéru byl proveden geofyzikální průzkum. 
Objeveny byly dvě krypty a  jeden vyzděný hrob; 
všechny prostory byly podrobeny kamerovému 
průzkumu a dokumentaci. Naopak nebyly zachyceny 
žádné doklady přítomnosti předpokládaného 
staršího předchůdce gotického kostela.

 » Kokašice (okres Tachov), zřícenina hradu Švamberka, 
sběry na východním svahu, neolitická a  pozdně 
halštatská keramika.

 » Labuť (okres Tachov), povrchový průzkum ruiny 
zámku.

 » Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, tzv. 
Zámeček na II. nádvoří, kontrola vyklízení sklepa 
a výkopů pro izolaci podle západní stěny renesanční 

budovy, nálezy středověké keramiky.
 » Mlázovy (okres Klatovy), kostel sv. Jana Křtitele, 

dokumentace novověké hrobky, narušené při 
obnově omítek. Hrobka je přístupná jednak z  lodi 
kostela (zde je krytá kamennou deskou, jednak 
vstupem s  předsíní připojenou k  jižní stěně lodi. 
V kryptě se nachází kamenný sokl s dřevěnou rakví 
dospělého jedince, dětská rakev, vyplněná druhotně 
umístěnými kostmi, a  množství dalších kostí je 
umístěno na schodišti z  lodi kostela. V  prostoru 
krypty se dochovala část mobiliáře, především 
zachovalá dřevěná hřbitovní lucerna.

 » Nepomuk (okres Plzeň-jih), Přesanické náměstí čp. 1 
– děkanství. Na místě současné barokní stavby bylo 
doloženo osídlení nejpozději ve 13. století (kruhová 
jáma s keramikou). Středověká fara pravděpodobně 
beze zbytku ustoupila barokní novostavbě. Ze starší 
budovy se podařilo zdokumentovat pouze část 
kamenné zdi s interiérovou omítkou. Převážná část 
zdiva však byla odstraněna při zakládání barokního 
děkanství.

 » Planá nade Mží (okres Plzeň-sever), areál fary, 
rekonstrukce podlahy – nález a  dokumentace 
barokní podlahy z pálené dlažby.

 » Plzeň (okres Plzeň – město), kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, základy kaple sv. Anny, středověké 
a novověké pohřebiště.

 » Sušice (okres Klatovy), kostel sv. Václava. Zjišťovací 
archeologický výzkum v  exteriéru kostela 
navázal na dříve provedený geofyzikální výzkum 
v  interiéru a  na stavebně-historický průzkum. 
V  průběhu archeologického výzkumu byla odkryta 
a  zdokumentována část hradby městského 
opevnění, založená do fluviálních sedimentů 
na zděných pilířích propojených arkádami. 
Základy kostela narušily kulturní souvrství ze 13. 
století. Překvapením byl objev masivní kamenné 
konstrukce, stratigraficky předcházející jižní boční 
lodi kostela. V  průběhu archeologického výzkumu 
nebyly nalezeny žádné doklady pohřbívání, což 
s  vysokou pravděpodobností vylučuje přítomnost 
staršího raně středověkého kostela v  této části 
města.

Ostatní lokality

 » Břetislav (okres Tachov), sběry získány artefakty ze 
sídliště středního paleolitu.

 » Hromnice (okres Plzeň-sever), sběry vymezen rozsah 
osídlení z období paleolitu a mladší doby bronzové. 

 » Chlum (okres Rokycany), rekonstrukce polní cesty, 
nález pozdně středověké a novověké keramiky.

 » Krsy (okres Plzeň-sever), rekonstrukce polní cesty, 
nález pozdně středověké a novověké keramiky.

 » Luženice (okres Domažlice), ppč. 269, poloha 
„K  Luženicím“, plocha pro budoucí rozšíření 
hliněného lomu, zdokumentováno a  z  části 
prokopáno 234 sídlištních objektů od kůlových 
jamek po větší sídlištní jámy, vzhledem ke kyselému 
podloží nalezeno pouze malé množství keramiky 
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z mladší doby bronzové.
 » Nýřany (okres Plzeň-sever), průmyslová zóna 

U  Mexika, areál Volvo, zachycena kulturní vrstva 
s keramikou z mladší doby bronzové.

 » Ostrov u Stříbra (okres Tachov), kruhová křižovatka. 
Při stavbě průmyslové zóny byl proveden 
archeologický průzkum v místě kruhové křižovatky, 
přeložky komunikace a  kanalizačního přivaděče. 
Prozkoumána byla řada zahloubených objektů, 
datovaných převážně do doby bronzové až časně 
laténské. Ojediněle byly zachyceny doklad osídlení 
z neolitu a raného středověku.

 » Podmokly (okres Rokycany), rekonstrukce polní 
cesty, nález pozdně středověké a novověké keramiky.

 » Popov u  Stříbra – Ostrov u  Stříbra (okres Tachov), 
optické propojení, zemní práce, dozor, zachyceny 
dva zahloubené objekty, nalezeny četné zlomky 
keramiky, mazanice a  skleněný korálek z  pozdní 
doby bronzové.

 » Plasy (okres Plzeň-sever), letiště, sběry kontrolován 
rozsah sídliště středního paleolitu

 » Prašný Újezd (okres Rokycany), rekonstrukce 
polní cesty, nález pozdně středověké a  novověké 
keramiky, nález štípané industrie.

 » Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 570, stavba RD, 
byla položena 1 sonda, v nadloží nalezeny pravěké 
a  novověké keramické zlomky, zbytky zpevnění 
terénu valouny a maltou.

 » Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 571, stavba RD, 
bylo položeno 6 sond, ve stojícím objektu na parcele 
zachyceno zdivo starší, datované vrstvami do II. 
poloviny 15. století, další sondy zachytily obvodové 
zdi a části interiérů uzavřeného statku zachyceného 
na stabilním katastru a odpadové jímky v okolí. 

 » Šipín (okres Tachov), sběrem získány atypické 
pravěké a raně středověké keramické zlomky. 

 » Stříbro (okres Tachov), poloha Praporec, sběry 
získány artefakty z období středního paleolitu. 

 » Stříbro (okres Tachov), stavba sídliště RD na 
severním okraji města, ppč. 1779, záchranný 
výzkum, v základových rýhách inženýrských sítí pro 
RD ojedinělé kamenné artefakty, střední paleolit. 

 » Terešov (okres Rokycany), rekonstrukce polní cesty, 
nález pozdně středověké a novověké keramiky. 

 » Vochov (okres Plzeň-sever), sběrem získaná 
neolitická keramika. 

 » Vochov (okres Plzeň-sever), povrchové sběry v ploše 
laténského sídliště.

 » Zvíkovec (okres Rokycany), rekonstrukce polní cesty, 
nález pozdně středověké a novověké keramiky.

 » Žebnice (okres Plzeň-sever), sběry kontrolován 
rozsah osídlení z období středního paleolitu.

Oddělení starších dějin
Sbírky u  fondu Historická archeologie (a  částečně 

i  u  fondu Numismatika) byly rozšiřovány vesměs 
archeologickými výzkumy a  sběry. To se týká hlavně 
ZAV ve Starém Plzenci (PJ) při úpravě kanalizace na Malé 

Straně, dobíhal rovněž starší výzkum „U Zvonu“ v Plzni 
při obnovách tramvajových tratí. Během roku nastaly 
i různé menší archeologické akce, tj. menší ZAV, dozory, 
sběry aj. v  terénu, zejm. v  Plzni (celkem v  Plzni 39 
výzkumů a dohledů) a v okolí (vícekrát např. Horšovský 
Týn, Starý Plzenec, Chotíkov, Plasy, Holoubkov, Vejprnice 
atd. – celkem 49 akcí) podle aktivity stavebníků. 
Sbírkotvorných bylo však jen minimum výzkumů, z toho 
3 v Plzni, 1 v St. Plzenci), velmi mnoho dalších bylo bez 
nálezů, tedy negativních (pouze terénní a stratigrafické 
poznatky) – to bylo dokonce 84 výzkumů a dozorů. 

Dalším zdrojem bylo přebírání materiálu 
archeologického původu od oddělení pravěku, rsp. i od 
odd. záchranných archeologických výzkumů ZČM (4 přír.
čísla), V tomto případě došlo k předání souboru ze ZSO 
Borek (RO) od KAR FF ZČU v Plzni (1 přír.číslo, celkem 8 
krabic archeologických artefaktů)

Bylo pokračováno i  v  doplňování sbírkového fondu 
ve fondech AN (tj. Numismatika), AZ (Militária) a  AC 
(Historie) především vlastním sběrem a  převody, 
částečně i  nákupem (podle přidělených finančních 
prostředků). Využívanou formou byla návštěva různých 
sběratelských burz a  veletrhů za účelem drobných 
„korunových“nákupů nebo výměn pro sbírky ZČM 
(vykazováno jako vlastní sběr). Zde všude jsme se řídili 
schválenou akviziční politikou (novelizace z 15. 9. 2010), 
tedy byly to akvizice nákupy, sběry, převody a  dary 
především u fondů MP, 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 
(s  převahou mimorozpočtových prostředků) a  pouze 
se vztahem k  regionu a  naší historii byly doplňovány 
fondy M, N a C. Fond S nebyl doplňován, fondy J, HT, MZ 
a MZZ jsou uzavřené. Problémem bylo zajištění finanční 
dotace na nákup sbírek, která je dlouhodobě podceněná 
a nedostatečná a činí cca 1/5 prostředků z doby před r. 
1989, a to i tehdy byla nedostatečná.

V  květnu 2014 byl získán depot grošových mincí 
(Ostrov u  Bezdružic- Pláň), protože však celý půlrok 
probíhalo čištění a rozvolňování slepenců mincí, nebyl 
nález zapsán do přír.knihy, ale prozatím do knihy 
pomocné a doprovodné evidence pod. č. SSF 80/ 2014 
a bude zapsán v roce 2015 po zjištění celkového stavu.

Během roku bylo na oddělení zapsáno celkem 107 
přírůstkových čísel, což je 1501 předmětů (+ jeden pár 
bot) a 523 sáčků archeologického materiálu. Konkrétně 
u  divize Numismatiky to bylo 73 přír. čísel (1448 
předmětů), u  divize Militária to bylo 27 čísel (47 ks + 
pár bot), u  divize Historie pak 1 přír. číslo (1 předmět) 
a konečně v divizi Historická archeologie pak 6 přír. čísel 
(5 ks + 523 sáčků archeologického materiálu; střepů, 
kostí, fragmentů aj. nespočítáno). Vlastním sběrem, 
rsp. terénním výzkumem bylo získáno (z  celkového 
počtu) 36 přír. čísel (78 jednotlivin), převodem od 
různých organizací a subjektů 6 přír. čísel (11 předmětů 
+ 523 sáčků), dosud nezapsaný starý stav muzea 7 
přír. čísel (1334 předmětů) a  konečně nákupem 58 
přír. čísel (a  78 kusů plus pár bot). U  nákupů je to cca 
54 % přírůstků (podle čísel) a  pouze 3,9 % přírůstků 
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podle počtu předmětů, většina věcí byla tedy získána 
mimorozpočtovými prostředky! Za nákup sbírkových 
předmětů bylo utraceno celkem 66 823 Kč, tyto 
prostředky byly přibližně z  1/3 směrovány do úseku 
Numismatika (papírová platidla a  vyznamenání) 
a  přibližně cca 2/3 do úseku Militária, což zhruba 
odpovídá i jiným letům, kdy většina směřovala právě do 
úseku militárií.

Z nejvýznačnějších akvizic můžeme vyjmenovat:
 »  Bankovka rakousko-uherská 50 K  1902 (RR) – př.č. 

AN 60/2014
 »  Limogéské kování, raný středověk, nález Kladruby – 

př. č. AHA 1/ 2014
 »  USA, samonabíjecí karabina M1 ráže 7.62 mm – př. č. 

AZ 8/2014
 »  Kanada, opakovací puška Ross M 1910 s bodákem – 

př. č. AZ 9/ 2014
 »   Německo, pár erárních bot pro vězně koncentračních 

táborů – př. č. AZ 16/ 2014
Soupis sbírkotvorných akcí archeologické divize 

oddělení:
 » Plzeň – U  Zvonu, rekonstrukce tramvajové trati 

(Orna)
 » Plzeň, Pražská – obnova vodovodu a přípojek (Orna)
 » Plzeň, sady Petatřicátníků, Bezručova, Sedláčkova – 

horkovod (Orna)
 » Starý Plzenec, Malá Strana – kanalizace a  vodovod 

(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. 

 Sbírkový fond oddělení byl v  roce 2014 obohacen 
o  soubor časopisů ze šedesátých let 20. století (Mladý 
svět, Vlasta, Dějiny a  současnost z  let 1965 – 1969), 
sokolské pamětní šátky ze sokolských sletů v  roce 
1948 a  Dělnické olympiády v  roce 1927, z  technických 
přístrojů přibylo do sbírky tzv. Horské slunce, a další.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Rozšiřování a  doplňování sbírkových fondů 

uměleckoprůmyslové a  orientální sbírky vycházelo 
z  dané celkové koncepce a  oborového zaměření 
oddělení. Průzkum trhu se starožitnostmi i systematické 
sledování vývoje současného užitého umění a designu 
přináší četné možnosti, zpravidla je však získání 
nových přírůstků do sbírek limitováno nedostatečnými 
a omezenými finančními možnostmi oddělení. 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 
uměleckoprůmyslového odd. se sešel na zasedání 26. 
11. a  schválil nákup následujících předmětů do fondů 
keramiky a a skla:

 » plastika Létání, práce plzeňské rodačky E. Roučky, 
2014

 » keramické vázy, absolventské práce L. Vostalové a M. 
Kalivodové, studentek ateliéru keramiky FDU LS ZČU

 » soubor stolního skla, ucelený soubor podle návrhu 
L. Sutnaru pro Krásnou jizbu Družstevní práce, 
1930-1935
Pro zařazení do orientální sbírky byly vytipovány 

a  určeny předměty nacházející se v  nesbírkových 
fondech uměleckoprůmyslového oddělení ZČM v Plzni. 
Jedná se o  7 fotografií japonského fotografa – Ogawa 
Kazumasa (1860 – 1929), fotografie japonských 
pamětihodností (chrámové okrsky, interiéry chrámů, 
hrad).

Oddělení národopisné
Již zakladatel Národopisného muzea Plzeňska 

Ladislav Lábek se snažil vznikající sbírkový fond zaměřit 
na dokumentaci každodenního života obyvatel města 
Plzně a širšího Plzeňska. Svou současnou sbírkotvornou 
koncepcí národopisné oddělení na původní myšlenku 
navazuje a vzhledem k dějinnému vývoji ji dále rozvíjí.  
Etnografická podsbírka Západočeského muzea v Plzni, 
p. o. v  současné době představuje na českém území 
jeden z  nejrozsáhlejších a  nejucelenějších souborů, 
dokumentujících tradice, zvyky a  každodenní život 
obyvatel městského a venkovského prostředí západních 
Čech.

V roce 2014 byla podsbírka obohacena z větší části 
staršími terénními sběry, zařazenými doposud v  jejích 
pomocných fondech. Současně s  tím však pracovníci 
oddělení prováděli pravidelnou prospekční činnost, 
směřující zejména k  doplnění sbírkových fondů 
kuchyňského náčiní, bytových doplňků, dětských 
hraček a řemeslného nářadí. 

V  průběhu roku byla etnografická podsbírka 
obohacena v  tomto směru také mnohými dary. 
Největším přijatým souborem se stala kolekce 
propagačních materiálů n. p. Západočeské konzumní 
družstvo z  let 1969 – 1992, představující komplexní 
a  ve svém celku unikátní průřez marketingovou 
činností tohoto podniku. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto 
souboru, čítajícího několik tisíc jednotlivin, bude jeho 
odborné zpracování probíhat také v roce 2015. Druhým 
početně rozsáhlým souborem byl dar soukromé sbírky 
cigaret z let 1923 – cca 1970 čítající 45 jednotlivin. Oba 
tyto soubory vhodným způsobem doplnily již existující 
sbírkové fondy obchodních památek a  kuřáckých 
potřeb.

 V  souladu se sbírkotvornou koncepcí 
a  dosavadním rozčleněním etnografické podsbírky, 
došlo v  roce 2014 k  vytvoření jednotné struktury 
sbírkových fondů s  pevně daným názvoslovím. Zcela 
rozpuštěny byly sbírkové fondy, čítající v  některých 
případech pouze jednotky (maximálně však do deseti) 
inventárních čísel. Tyto fondy nejenže neodpovídaly 
sbírkotvorné koncepci oddělení, ale současně s  tím 
vytvářely paralely s  již existujícími a  doplňovanými 
sbírkovými celky. Struktura podsbírky (odrážející rovněž 
další směr akviziční činnosti oddělení a  kombinující 
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v sobě jak materiálové třídění, tak tematické celky) byla 
k 31. 12. 2014 následovná:

1. Betlémy
2. Brýle
3. Deštníky, Slunečníky
4. Formani
5. Fotografie 
6. Hodiny
7. Hole, čakany, biče
8. Hračky a hry 
9. Hudebniny
10. Kalendáře
11. Keramika
12. Knihy psané
13. Knihy tištěné
14. Kočárky
15. Košíky, krabice, skříňky
16. Kutilství
17. Loutky
18. Mapy a plány
19. Medaile a odznaky
20. Míry a váhy
21. Módy
22. Nábytek městský
23. Nábytek lidový
24. Nářadí kuchyňské
25. Nářadí řemeslné
26. Nářadí zemědělské
27. Nástroje hudební
28. Obrazy
29. Památky náboženské
30. Památky obchodní
31. Památky právnické
32. Památky stavební
33. Památky technické
34. Památky tiskařské
35. Pečeti a pečetidla
36. Peněženky, tobolky
37. Písemnosti
38. Písně
39. Pohlednice
40. Porcelán
41. Pošta
42. Potřeby k šití
43. Potřeby kuřácké
44. Potřeby psací
45. Potřeby sportovní
46. Potřeby toaletní
47. Práce z kovu
48. Práce z nerostů
49. Práce z vosku
50. Řezby
51. Sklo
52. Školství
53. Šperky 
54. Stroje šicí
55. Textil a oděvy městské
56. Textil lidový
57. Tiskopisy

58. Tramping
59. Válka I a II. 
60. Vějíře 
61. Výšivky
62. Zbraně 
63. Zvykosloví
64. Železnice
65. Filmy

Oddělení paleontologické
V roce 2014 byly sbírky obohaceny z vlastních sběrů 

a nákupem sbírky pana Kozáka. 
Přírůstky v roce 2014:

 » 1/14 Sběry karbonských a  permských rostlin 
z  lokality ze Sárské uhelné pánvi (RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D.)

 » 2/14 Sběry karbonských rostlina z  lomu Piesberg 
v Německu (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

 » 3/14 Sběry fosílií rostlin na odvalech dolů v  Polsku 
v Hornoslezské uhelné pánvi (RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D., Lucie Pšeničková)

 » 4/14 sběr fosilních rostlin na Sardinii, karbon a perm 
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

 » 5/14 Sběry na lokalitách v  okolí Rokycan, spodní 
paleozoikum (Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.)

 » 6/14 Koupená sbírka fosílií ze staršího paleozoika 
od pana Kozáka čítající cca 1300 ks sbírkových 
předmětů. 

 » 7/14 Sběry v uhelné oblasti Amasra v Turecku. Vzorky 
rostlin a  živočichů z  vrtů (RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D.)

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2014 obohacen především 

sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový 
materiál k  výzkumným úkolům, materiál z  pracovních 
i soukromých terénních cest a také např. dokumentace 
druhů nových letničkových záhonů v Plzni-Bolevci).

Podsbírka cévnatých rostlin se rozrostla nákupem 
o herbář Josefa Škrábka (539 sb. předmětů), obsahující 
sběry především ze západních Čech. 

Problematické druhy byly revidovány specialisty.

Oddělení zoologické
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání 

materiálu bezobratlých ze západočeského regionu. 
Značnou část představují sběry spojené s  ústavním 
úkolem „Pavouci (Araneae) a  vybrané čeledi brouků 
(Coleoptera) údolní nivy říčky Křemelné na Šumavě“, 
další materiál byl získán například z  lokalit PR Zlín na 
Plzeňsku a PR Pod Volfštejnem.

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni

Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen 
o 232 svazků. Z toho bylo 84 sv. získáno koupí, 148 sv. 
bylo získáno zdarma, 5 sv. převedeno ze studijního 
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fondu a  1 sv., převeden z  fondu výměn. Celkový stav 
sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2014 celkem 
8.430 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do 
počítačové databáze Kpwin-SQL, celkem je ke konci 
roku 8.849 záznamů (př.č.).

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 228 svazků. 
Podle druhu akvizice bylo 101 svazků získáno koupí, 
10 darem, 40 převedeno ze studijního fondu a  77 
převedeno z oddělení uměleckoprůmyslového. Všechny 
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST 
je k 31. 12. 2014 celkem 2.729 sv. V r. 2011 bylo započato 
se zpracováním fondu do dtb a za vykázané období (tj. r. 
2014) bylo zpracováno celkem 357 jednotek. Celkem je 
v dtb zpracováno 1.622 záznamů (př.č.).

Za rok 2014 bylo získáno do sbírkových fondů 
knihovny celkem 460 svazků. Celkový stav sbírek 
knihovny je 11.159 svazků. 

Převod zbývajících knižních dokumentů z  oddělení 
umprum nebyl z  důvodů zaneprázdnění pracovníků 
oddělení realizován, naopak bylo nutno dočasně 
přesunout již dohledané a  umístěné tisky z  knihovny 
zpět na oddělení umprum kvůli probíhající generální 
inventuře. Bylo přislíbeno jejich vrácení.

Odborná činnost
Ředitelství

 » Frýda – zpracování katalogových hesel středověkých 
a  renesančních skleněných pohárů pro výstavu 
českého skla v  Seulu v  Korejské republice. Výstava 
„Story of Bohemian Glass“.

 » Frýda zpracování nálezového materiálu ze zaniklé 
sklářské huti Vogelsang u Kašperských Hor.

 » Frýda zpracování nálezového souboru středověkého 
skla ze studny Plzeň, Františkánská ul. 5/2

 » Mergl – odborné zpracování a příprava exponátů pro 
výstavy

 » Mergl – Tradiční historická řemesla na Šumavě, Brusel, 
7. 1. – 9. 1. sklo z  fondu uměleckoprůmyslového 
a národopisného odd. ZČM

 » Mergl Mezi nouzí a  blahobytem – sociální otázka 
v  Plzni 19. století, 1. 3. – 27. 4. – výběr a  odborné 
zpracování uměleckořemeslných předmětů, 
malířství, dokumentace

 » Mergl - Malé známé i neznámé tváře, 24. 7. – 12. 10. – 
soubor miniatur ve sbírkách uměleckoprůmyslového 
a národopisného odd. ZČM

 » 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 – odborné zpracování předmětů v souvislosti 
s přípravou kapitol o plzeňském uměleckém řemesle 
19. století v připravované publikaci Dějiny Plzně 

Oddělení prehistorie

Vypracované a odevzdané nálezové 
a antropologické zprávy:

 »  Liblín, okr. Rokycany. Archeologický dozor na stavbě 
veřejného osvětlení, II. etapa, 2. část. Nálezová 
zpráva (A. Zelenka).

 »  Nepomuk, okr. Plzeň-jih, Zelenodolská ulice. 
Archeologický dozor při pokládce zemního kabelu 
NN. Nálezová zpráva (A. Zelenka).

 »  Bukovec, okr. Plzeň-město. Modernizace trati 
Rokycany-Plzeň, stavba Energocentra tunelů. 
Nálezová zpráva (A. Novotná). 

 »  Nezabylice, okr. Chomutov. Výzkum pohřebiště 
z doby římské z let 2011, 2012 a 2014. Antropologická 
analýza spálených kosterních pozůstatků (L. 
Šmolíková).

 »  Snopoušovy, okr. Plzeň-jih. Rozšiřování pískovny, 
výzkum 1993. Antropologická analýza spálených 
kosterních pozůstatků (L. Šmolíková).

 »  Nýřany, okr. Plzeň-sever. Mladě bronzové pohřebiště 
v poloze „K Mexiku“, stavba areálu DAF v roce 2006. 
Antropologická analýza spálených kosterních 
pozůstatků (L. Šmolíková).

 »  Vejprnice, okr. Plzeň-sever. Mohylové a popelnicové 
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pohřebiště mladší doby bronzové v  „pískovně II“, 
výzkum 2002. Antropologická analýza žárových 
kosterních pozůstatků (L. Šmolíková).

 »  Horní Kamenice, okr. Domažlice. Popelnicové 
pohřebiště mladší doby bronzové a  pozdní doby 
halštatské v  poloze „Na Ovčárně“, výzkum 2011-
2012. Antropologická analýza spálených kosterních 
pozůstatků (L. Šmolíková).

 »  Horní Kamenice, okr. Domažlice. Žárové pohřebiště 
mladší doby bronzové v poloze „V Aleji“, záchranný 
výzkum v  roce 2011. Antropologická analýza 
žárových kosterních pozůstatků (L. Šmolíková).

 »  Doubravka, okr. Plzeň-město. Modernizace trati 
Rokycany-Plzeň, stavba výstupního portálu „Pod 
Chlumem“ (SO 32-28-28). Nálezová zpráva (A. 
Junková).

 »  Kyšice, okr. Plzeň-sever. Modernizace trati Rokycany-
Plzeň, stavba rozpletu železniční trati (SO 32-32-01). 
Nálezová zpráva (A. Zelenka).

Přehled dozorovaných akcí:

Na všech níže uvedených stavebních akcích byl 
v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly na 
ně vypracovány zprávy o provedení a výsledcích dozoru:

 
 »  Poloučany (okr. Tachov), rekonstrukce polní cesty 

(AV 114/14).
 » Lužná (okr. Tachov), rekonstrukce polní cesty VPC1 

extravilán obce (AV 111/14). 
 »  Lužná (okr. Tachov), rekonstrukce polní cesty VPC3 

extravilán obce (AV 112/14).
 »  Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), okružní křižovatka 

Křimická, Chebská, Prvomájová ul. (AV 119/14).
 »  Vránov (okr. Domažlice), polní cesta HPC1 (AV 45/14). 
 »  Vidice a  Miřkov (okr. Domažlice), rekonstrukce 

komunikace II/200 Horšovský Týn Vidice, 2. úsek.
 »  Velešice (okr. Klatovy), obnova sítě VN, NN, TS (AV 

121/14).
 »  Chodská Lhota (okr. Domažlice), polní cesta HPC2 

(AV 44/14). 
 »  Blovice (okr. Plzeň-jih), kabel NN v lokalitě Kamensko 

(AV 54/14).
 »  Oplotec (okr. Domažlice), kabel NN v  intravilánu 

obce (AV42/14). 
 »  Nepomuk (okr. Plzeň-jih), kabel NN v Klášterské ulici 

(AV 25/14). 
 »  Nepomuk (okr. Plzeň-jih), kabel NN v  Zelenodolské 

ulici (AV 24/14).
 »  Dobřany (okr. Plzeň-jih), DTS, vNN, kNN v Průmyslové 

ulici.
 »  Sedlec (okr. Plzeň-sever), zemní kabel, zaústění TS 

Ovčín (AV 7/14). 
 »  Plzeň-Doudlevce (okr. Plzeň-město), kabel NN 

v poloze K Malé Homolce, ppč. 447/3-8 (AV 6/14). 
 »  Klenčí pod Čerchovem (okr. Domažlice), rekonstrukce 

silnice II/189 v intravilánu obce (AV 113/13).
 »  Plzeň-Slovany (okr. Plzeň-město), rekonstrukce 

a modernizace úpravny vody Malostranská ulice (AV 
51/14). 

 »  Koloveč (okr. Domažlice), kabel NN v  intravilánu 
obce.

 »  Liblín (okr. Rokycany), veřejné osvětlení obce. 
 »  Stříbro (okr. Tachov), kabel NN a  TS u  sv. Petra 

a Palackého ulici (AV 132/14). 

Ostatní

 » Do databáze „Archiv“ byla přepsána a  doplněna 
hlášení o  nálezech a  archeologických akcích 
za rok 2013 (63 položek). Data byla odeslána 
do Archeologického ústavu v  Praze. Databáze 
je podkladem pro Výzkumy v  Čechách 2013 (M. 
Metlička, L. Šmolíková). 

 » Pro zamýšlenou publikaci o  neolitickém osídlení 
jihozápadních Čech byly nakresleny soubory nálezů 
z Plzně-Litic – poloha J od Kotlíku; z Plzně-Černic SZ 
od OC Olympie; z Chotěšova V od vodárny; ze sběrů 
v Merklíně „U Hřbitova“; v Kotovicích a ve Vochově 
(M. Mašková).

 » Byl proveden záchranný archeologický výzkum 
v  Horní Bříze, PS, v  poloze „Na Horách“, kde byl 
zjištěn orbou porušený objekt 13. století (A. Zelenka 
ve spolupráci s R. Trnkou).

 »  Nakreslen byl soubor keramiky a  dalších artefaktů 
z  výzkumu příkopového areálu (rondelu) v  Plzni-
Křimicích „Pod Rozvodnou“ (M. Mašková). 

 »  Pro chystané zpracování hmotné náplně chamské 
kultury byly nakresleny soubory nálezů z výšinných 
sídlišť Bzí-Velká skála (4 krabice) a  z  Ondřejova-
Vrážného (M. Mašková).

 »  V rámci projektu „Partnerství pro archeologii…“ byl 
načisto nakreslen materiál z  výzkumu ZČU v  Plzni 
z výzkumu opevnění na hradišti v Plzni-Hradišti Pod 
Homolkou (J. Tycová, M. Mašková, P. Peterková).

 »  Začalo laboratorní zpracovávání mohylových 
a  plochých popelnicových hrobů z  výzkumu 
v pískovně II ve Vejprnicích z roku 2002 (P. Peterková).

 »  Proběhlo zpracování a evidence výzkumu z Dobřan, 
okr. PJ, stavba haly f. Loma z roku 2008 (L. Šmolíková, 
P. Peterková, J. Tycová). 

 »  Pro chystanou publikaci byly nakresleny halštatské 
sekery s křidélky a s tulejí z Vráže, Plaňan, Jablonné, 
Předměřivsi nad Jizerou, Chloumku u  Mladé 
Boleslavi, Lisic, Poohří a  Nakleřovského průsmyku 
(M. Metlička, M. Mašková).

 »  V  rámci zpracovávání rekonstruované mohyly 
1 ze Stříbra – Petrského lesa byla provedena 
dokumentace starých nálezů a v jejím rámci bylo pro 
Městské muzeum ve Stříbře opraveno 5 nádob (P. 
Peterková).

 »  Kresebně byla rekonstruována výbava mohylového 
pohřbu 2 z pohřebiště u Strahova (M. Mašková).

 »  Do Muzea Českého lesa v  Tachově byly zhotoveny 
dvě kopie štípané industrie pro výstavu na zámku 
v Tachově (P. Peterková, M. Metlička).

 »  Pro nálezce depotu z Litohlav, okr. Rokycany, který 
jej předal do sbírek ZČM byly zhotoveny kopie pěti 
bronzových předmětů (P. Peterková).

 »  Pro expozici bylo vyjednáno zapůjčení části bronzové 
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nádoby ze zlatého keltského pokladu nalezeného 
v r. 1771 u Podmokel (M. Metlička),

 »  Vybrány a  upraveny byly fotografie artefaktů 
a  připraveny byly grafické podklady pro sazbu 
průvodce Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – 
Archeologie od počátku do 10. století (M. Metlička).

 »  Digitalizován a  graficky upraven byl kresebný plán 
výzkumu neolitického sídliště zkoumaného v  roce 
2008 v  Dobřanech u  psychiatrické léčebny (L. 
Šmolíková).

 »  Statisticky byl vyhodnocen rozsáhlý soubor nálezů 
z výzkumu výšinného sídliště pozdní doby bronzové 
v  Karlových Varech-Drahovicích na Sovích skalách. 
Na čisto byl překreslen celý soubor nálezů (M. 
Metlička, P. Peterková).

 »  Pro publikaci o  nových depotech doby bronzové 
byly překresleny bronzové artefakty z  depotů 
z Písku, stavba Logry (45 ks), Písku Píseckých hor (19 
ks) a Písku Ostrého vrchu (23 ks), hřivny z Křtětic (30 
ks), z  Kletečné (2 ks), artefakty z  depot u  Střapole 
(32 ks), z  Hroznětína (2 ks), z  Drahotína (18ks), ze 
Šťáhlavic (26 ks), z Pleše (12 ks), ze Stříbra-Petrského 
potoka (4 ks), ze Svržna-Černého vrchu (6 ks), ze 
Statenic-Černého Vola (4 ks), z Lysé nad Labem (4 ks) 
z depotu u Slap nad Vltavou (22 ks), z depotu v Plzni-
Radčicích-Na Sytné (39 ks) a  z  depotu ze Senomat 
(168 ks) (M. Metlička, P. Peterková).

 »  Průběžně jsme třídili materiál ze sběrů M. Řezáče, 
který byl připravován k zapsání do přírůstkové knihy 
(M. Metlička).

 »  Pro články do AZČ byly nakreslena terénní 
dokumentace a  nálezy z  výzkumu J. Boudy 
v Netunicích a z výzkumu sklářské huti ve Staré Huti-
Vogelsangu (P. Peterková, M. Mašková, M. Metlička).

 »  Byla dokončena investorská zpráva k  výzkumu 
ve Stříbře, Palackého ulici – pokládka zemního 
elektrického kabelu mezi městem a  kostelem sv. 
Petra (A. Zelenka).

 »  V  průběhu roku probíhala příprava dalších čísel 
sborníku „Archeologie západních Čech“ (AZČ 7 a 8). 
Byly svolány dvě redakční rady, probíhala recenzní 
řízení, byly dopracovávány připomínky, přeložena 
resumé a  doplněna klíčová slova a  abstrakty. Po 
sazbě a  závěrečných korekturách byla obě čísla 
předána do tisku (M. Metlička, T. Bernhardt). 

 »  Pro disertaci A. Zelenky jsme z  Archeologického 
ústavu v Praze převzali nálezový soubor z výzkumu 
T. Durdíka na hradě Krašov, k. ú. Bohy z let 1970-1971 
(A. Zelenka). 

 »  Geodeticky bylo zaměřeno mohylové pohřebiště 
v Babíně (okr. Klatovy) v lese „Opěš“ a byl zhotoven 
plán pohřebiště a  dokumentace s  popisem mohyl 
(M. Metlička, J. Metličková, L. Šmolíková). 

 »  Pro nálezovou zprávu a  následnou publikaci bylo 
provedeno vyhodnocení středověkého materiálu 
z výzkumu v Horšovském Týně-náměstí z roku 1993. 
Byly sestaveny tabulky nálezů a zpracována terénní 
dokumentace (A. Zelenka, M. Mašková).

 »  Ze Západočeské univerzity v  Plzni byl převezen 

materiál z  výzkumu zaniklé středověké vesnice 
Dolany, k. ú. Studená, okr. PS (M. Metlička, A. 
Zelenka).

 »  Bylo provedeno roztřídění, laboratorní zpracování 
a příprava materiálu k evidenci z výzkumu ZIP o.p.s. 
v Bdeněvsi III a materiál byl zaevidován (A. Junková, 
R. Rejchová).

 »  Byl digitalizován a  graficky upraven kresebný plán 
ukončeného výzkumu neolitického sídliště ve Stodu, 
na stavbě prodejny Tesco. Plán byl digitalizován 
a doplněna byla čísla objektů (L. Šmolíková). 

 »  Pro nálezové zprávy byly vyhotoveny plány výzkumů 
na stavbě Modernizace železničního koridoru 
Rokycany-Plzeň – výzkumy v Kyšicích, Plzni-Bukovci 
a Plzni-Doubravce (L. Šmolíková). 

 »  Pro ÚAPP v  Mostě bylo provedeno rozebrání 
a  dokumentace in situ vyzvednutého hrobu 
66 z  pohřebiště doby římské v  Nezabylicích. 
Popelnice a  kovové artefakty byly zrestaurovány 
a  zkonzervovány (M. Metlička, J. Metličková, I. 
Kolmanová).

 »  Nakreslen byl materiál z  výzkumu neolitického 
a  pozdně bronzového sídliště z  Plzně-Černic, 
severovýchodně od OC Olympie z  roku 2006 (M. 
Mašková).

 »  Ve spolupráci s  R. Trnkou byl proveden drobný 
výzkum orbou narušeného středověkého objektu 
na zaniklé středověké vesnici Kamenice u Blovic (A. 
Zelenka).

 » Byla provedena kontrola materiálu a  datování 
souborů nálezů z výzkumu v Plzni-Křimicích v poloze 
„Pod Rozvodnou“ z  let 2012 a  2013. Materiál byl 
uložen do depozitáře ve Zbiroze (L. Šmolíková, A. 
Novotná). 

 »  V rámci projektu „Partnerství pro archeologii …“ byla 
dokončena rekonstrukce mohyly I  ze střední doby 
bronzové v poloze „U Butovské hájovny“ v Petrském 
lese u Stříbra. Byla zhotovena a osazena informační 
tabule prezentující tuto archeologickou památku (M. 
Metlička, L. Šmolíková, J. Metličková).

 »  Bylo popsáno 55 beden s  nově zaevidovanými 
nálezy za léta 2010-2011 a  sepsány podklady pro 
nové lokační seznamy (M. Mašková).

 »  Laboratorně byl zpracován nálezový fond ze 
záchranného archeologického výzkumu z  Dobřan, 
okr. PJ na stavbě haly f. Loma z  roku 2008 (P. 
Peterková, J. Tycová). 

 »  Ve spolupráci s  Archeologickým ústavem v  Praze 
byl podán grantový projekt z  programu Podpora 
regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR nazvaný: 
Pravěký vliv člověka na vývoj vegetace ve vrcholové 
části Šumavy. Archeologický a  paleoekologický 
výzkum laténského sídliště ve Sklářském údolí, okr. 
Klatovy. Projekt nebyl z finančních důvodů přidělen 
(M. Metlička).

 »  Zpracován byl antropologický materiál z porušených 
hrobů při výzkumu Muzea Dr. Hostaše v Klatovech při 
odvodnění arciděkanského kostela Narození Panny 
Marie v Klatovech (L. Šmolíková). 
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 »  Dokončena byla 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 208 a 214, které byly laboratorně zpracovány 
(M. Metlička, P. Peterková, J. Tycová).

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

Záchranné archeologické výzkumy 

 » Benešovice (okres Tachov), realizace vrtané studny, 
ppč. 75/1, dozor, negativní situace.

 » Bořice (okres Domažlice), intravilán obce, kanalizace, 
dozor, negativní situace nebo jen novověké vrstvy.

 » Bukovec (okres Plzeň-město), ppč. 324/8, výstavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.

 » Břasy (okres Rokycany), rekonstrukce sil. II/232 
Břasy – Liblín, etapa 1, recentní navážky.

 » Březí (okres Domažlice), intravilán obce, 
rekonstrukce vozovky, dozor, recentní vrstvy.

 » Čemíny (okres Plzeň-sever), rekonstrukce 
komunikace a  dvora v  bývalém zámku – negativní 
zjištění.

 » Červený Hrádek (okres Plzeň-město), stavební 
úpravy domu 36/33, negativní zjištění.

 » Dobřany (okres Plzeň-jih), parc.č. 1538/3, 
rekonstrukce propustku, navážka 20.století 
a kamenné štětování.

 » Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce ul. 
Stromořadí III. etapa, dozor, negativní situace.

 » Dobřany (okres Plzeň-jih), Třída 1. Máje, rekonstrukce 
CS Benzina, recentní navážky.

 » Dobřany (okres Plzeň-jih), ulice Průmyslová, Výrobní 
závod na obrábění plastů – přístavba ke stávající 
hale, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, negativní 
situace.

 » Domažlice (okres Domažlice), Baarova ulice, stpč. 
1549, stavba rodinného domu, dozor, negativní 
situace.

 » Domažlice (okres Domažlice), Branská ulice, 
rekonstrukce ulice, dozor, recentní navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), Hradská ulice, 
rekonstrukce ulice, dozor, recentní navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), Chodská ulice, 
rekonstrukce ulice, dozor, dvě kamenné zdi nejspíše 
středověkého stáří neznámého účelu a  spáleništní 
vrstva podle starších výzkumů z 15. století.

 » Domažlice (okres Domažlice), Kostelní ulice, 
rekonstrukce vedení NN, dozor, recentní navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), Kovařovicova ulice, 
rekonstrukce vedení NN, dozor, recentní navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), Máchova ulice, 
kanalizace, dozor, negativní situace.

 » Domažlice (okres Domažlice), Máchova ulice, 
rekonstrukce ulice, dozor, recentní navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), Palackého ulice, STL 

plynovod, dozor, novověké navážky.
 » Domažlice (okres Domažlice), Paroubkova 

a  Švabinského ulice, optické připojení pro okresní 
soud, dozor, novověké navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), ulice Prokopa 
Velikého, metropolitní optická síť, dozor, novověké 
navážky.

 » Domažlice (okres Domažlice), odvodnění kaple 
Nejsvětější Trojice na Baldovském návrší, dozor, 
negativní situace.

 » Domažlice (okres Domažlice), kostel Narození Panny 
Marie, zásypy kleneb, dozor, negativní situace.

 » Dýšina (okres Plzeň-město), ppč. 1241/32, stavby 
RD, negativní situace.

 » Hrádek u  Rokycan (okres Rokycany), Reko SKAO, 
negativní situace.

 » Hunčice (okres Plzeň-sever), prodloužení veřejného 
osvětlení, dozor, negativní situace.

 » Kařízek (okres Rokycany), parc.č. 4048/27, RD, 
negativní situace.

 » Klabava (okres Rokycany), č.p.28, domácí ČOV, 
dokumentován zahloubený objekt s  obsahem 
strusky.

 » Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán obce, 
kanalizace, dozor, novověké navážky.

 » Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán obce, 
přeložka kabelu NN, dozor, novověké navážky.

 » Líně (okres Plzeň-sever), parc.č. 1217/127, RD, 
negativní situace.

 » Líně (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu, 
negativní zjištění.

 » Líně (okres Plzeň – sever), ulice Školní, ulice Plovární, 
rekonstrukce elektrického vedení, recentní navážky.

 » Litohlavy (okres Rokycany), parc.č. 1095/19 
a 1095/20, RD, negativní situace

 » Luženičky (okres Domažlice), parcely č. 91/45, 91/47 
a  91/48, stavby rodinných domů, dozor, negativní 
situace.

 » Mačice (okres Klatovy), stavba hnojiště, negativní 
situace.

 » Mrákov (okres Domažlice), intravilán obce, 
kanalizace, dozor, negativní situace.

 » Netunice (okres Plzeň-jih), ppč. 13, přístavby k  RD, 
negativní situace.

 » Nýřany (okres Plzeň-sever), průmyslová zóna 
U Mexika, kabel ČEZ – negativní zjištění.

 » Oprechtice (okres Domažlice), intravilán obce, 
plynovod, dozor, negativní situace, příp. novověké 
navážky.

 » Pavlovsko (okres Rokycany), parc.č. 42/1, RD, 
negativní situace.

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Doudlevecká ulice, 
oprava plynovodu, negativní.

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Pecháčkova ulice, 
rekonstrukce vodovodu, recentní navážky 
a negativní situace

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Plovární ulice, přestavba 
RD a dílenského objektu, negativní

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Štruncovy sady, dostavba 
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tribuny, recentní navážky
 » Plzeň (okres Plzeň-město), Úslavská ulice, stavba 

MŠ, recentní navážky
 » Plzeň (okres – Plzeň – město), ulice U Nové Hospody, 

Daikin R&D Center Plzeň, přístavba haly, negativní 
situace.

 » Plzeň (okres – Plzeň – město), ulice U Nové Hospody, 
JTEK na ppč. 1496/415, ocelové přístřešky, negativní 
situace.

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Valcha, stavba rodinných 
domů a inženýrských sítí, negativní situace.

 » Plzeň – Lobzy (okres Plzeň-město), kanalizační 
přípojka – negativní zjištění.

 » Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/165, výstavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.

 » Přeštice (okres Plzeň-jih), třída 1.máje, pokládka 
kabelu, negativní situace

 » Ptenín (okres Plzeň-jih), m. č. Újezdec, ppč. 600/1 
a 603, výstavba rodinného domu, 

 » dozor, negativní situace.
 » Radnice (okres Rokycany), kalvárie, pokládka el. 

kabelu, negativní situace.
 » Rokycany (okres týž), Barákova ulice, pokládka 

kabelu, z  profilu výkopu získány druhotně uložené 
zlomky středověké keramiky.

 » Rokycany (okres Rokycany), přístavba výrobní haly 
Aweld., negativní zjištění.

 » Rokycany (okres Rokycany), přístavba výrobní haly 
Brusivo a.s., negativní zjištění.

 » Rokycany (okres Rokycany), stavba cyklostezky 
u areálu koupaliště, negativní zjištění.

 » Rokycany (okres Rokycany), ulice Čechova + 6, 
rekonstrukce NTL a  STL plynovodů a  přípojek, 
recentní navážky.

 » Rokycany (okres Rokycany), parc.č. 1662/18 
a 1662/19, RD, negativní situace.

 » Rokycany (okres Rokycany), parc.č. 430/14, 430/2 
a 4065, RD, recentní navážka a negativní situace.

 » Rokycany (okres Rokycany), ulice Mládežníků, 
rekonstrukce plynovodu, novověké a  recentní 
navážky.

 » Rokycany (okres Rokycany), ulice Na pátku, č.p.75, 
RD, dokumentovány novověké navážkové vrstvy 
a  spáleništní vrstva pravděpodobně novověkého 
stáří.

 » Rokycany (okres Rokycany), ulice Pod ohradou, 
pokládka kabelu, negativní situace.

 » Roupov (okres Plzeň-jih), ppč. 2183/3, výstavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.

 » Rybnice (okres Plzeň-sever), severní okraj obce, 
zasíťování budoucí obytné zóny, negativní situace.

 » Semněvice (okres Domažlice), ppč. 1226/11, obnova 
původního toku a  výstavba MVN, dozor, negativní 
situace.

 » Sobětice (okres Klatovy), propojovací komunikace 
silnice I/22 Sobětice – Lažánky, negativní situace.

 » Svojkovice (okres Rokycany), ppč. 237/4 a  333, 
negativní situace.

 » Těškov (okres Rokycany), parc.č. 99/21, RD, negativní 

situace.
 » Třemošná (okres Plzeň-sever), ulice 9. května, 

rekonstrukce kanalizace, recentní navážky.
 » Velhartice (okres Klatovy) ppč. 845/60, 845/61, 

845/103, 845/107, hnojiště a  silážní žlab, negativní 
situace.

 » Volduchy (okres Rokycany), parc.č. 42/3, RD, situace 
narušena předchozí zástavbou 2. poloviny 20.st., 
zbytek plochy negativní.

 » Zahořany (okres Domažlice), ppč. 1911/5, stavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.

 » Zruč-Senec (okres Plzeň-sever), infrastruktura pro 
rodinné domy a komunikace, negativní zjištění.

 » Ždírec (okres Plzeň-jih), ppč. 189/25, výstavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.

Záchranné výzkumy a dozory 
v extravilánech, větší liniové stavby

 » Ejpovice (okres Rokycany), rozšiřování dobývacího 
prostoru lomu Kyšice I, dozor, negativní situace.

Letecká prospekce a fotodokumentace

 » Prováděna byla letecká prospekce a  dokumentace 
v  okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Rokycany, Domažlice, Tachov.

 » Dokumentace mikroregionu „povodí říčky 
Hromnice“ (okres Plzeň – sever).

Nálezové a investorské zprávy

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

 » 1/2014 Bukovec (okres Plzeň-město), ppč. 324/7, 
stavba rodinného domu, nálezová zpráva (Smetana)

 » 2/2014 Koloveč (okres Domažlice), polní cesta NPC 
3.5, nálezová zpráva (Hereit)

 » 3/2014 Koloveč (okres Domažlice), polní cesty NPC 
2.3 a VPC 2.6, nálezová zpráva (Hereit)

 » 4/2014 Domažlice (okres Domažlice), čp. 135, 
vodovodní přípojka, nálezová zpráva (Hereit)

 » 6/2014 Mýto (okres Rokycany), garáž s ing. zázemím, 
ppč. 4048, zpráva o dozoru (Kordíková)

 » 9/2014 Stupno (okres Rokycany), technická 
infrastruktura pro rodinné domy, investorská zpráva 
(Kordíková)

 » 10/2014 Hunčice (okres Plzeň-sever), prodloužení 
veřejného osvětlení, investorská zpráva (Matějková)

 » 11/2014 Volduchy (okres Rokycany), stavba garáže 
a pergoly, hlášení (Čechura)

 » 12/2014 Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/165, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)

 » 13/2014 Benešovice (okres Tachov), realizace vrtané 
studny, ppč. 75/1, zpráva o dozoru (Matějková)

 » 15/2014 Vísky (okres Rokycany), rekonstrukce 
transformátoru, investorská zpráva (Čechura)

 » 16/2014 Bukovec (okres Plzeň-město), ppč. 324/8, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)

 » 17/2014 Nýřany (okres Plzeň-sever), Volvo servis 
centre, investorská zpráva (Čechura)

 » 20/2014 Domažlice (okres Domažlice), Kovařovicova 
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ulice, kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
 » 22/2014 Volduchy (okres Rokycany), ppč. 42/3, stavba 

rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková)
 » 23/2014 Rokycany (okres Rokycany), ppč. 1662/18 

a  /19, stavba rodinného domu, zpráva o  dozoru 
(Kordíková)

 » 24/2014 Bořice (okres Domažlice), stavba kanalizace, 
závěrečná investorská zpráva (Hereit)

 » 25/2014 Bořice (okres Domažlice), poloha „Pod vsí“, 
sběr, hlášení (Břicháček-Řezáč-Hereit)

 » 26/2012 Litohlavy (okres Rokycany), ppč. 1095/19 
a 1095/20, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(Kordíková)

 » 27/2014 Mačice (okres Klatovy), jímka, investorská 
zpráva (Sochorová)

 » 28/2014 Sobětice (okres Klatovy), propojovací 
komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky, 
investorská zpráva (Sochorová)

 » 29/2014 Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 570 
a  571, stavba rodinných domků, zprávy o  dozoru, 
investorská zpráva (Matějková)

 » 30/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Úslavská 
ulice, stavba mateřské školy, investorská zpráva 
(Kordíková)

 » 31/2014 Rokycany (okres Rokycany), ulice 
Mládežníků, rekonstrukce NTL plynovodu, 
investorská zpráva (Kordíková)

 » 32/2014 Rokycany (okres Rokycany), ulice Pod 
Ohradou, před čp. 923, kabel Telefonica, zpráva 
o dozoru (Kordíková)

 » 34/2014 Domažlice (okres Domažlice), Máchova 
ulice, kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 35/2014 Oprechtice (okres Domažlice), plynofikace 
obce, závěrečná investorská zpráva (Hereit)

 » 36/2014 Přeštice (okres Plzeň-jih), třída 1. Máje, 
kabel Telefonica, investorská zpráva (Kordíková)

 » 37/2014 Domažlice (okres Domažlice), Baarova ulice, 
stpč. 1549, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(Hereit)

 » 38/2014 Roupov (okres Plzeň-jih), ppč. 2182/3, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)

 » 39/2014 Sobětice (okres Klatovy), propojovací 
komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky, 
investorská zpráva (Sochorová)

 » 40/2014 Líně (okres Plzeň-sever), rekonstrukce 
Školní ulice, investorská zpráva (Sochorová)

 » 42/2014 Luženičky (okres Domažlice), ppč. 91/45, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 43/2014 Luženičky (okres Domažlice), ppč. 91/47, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 44/2014 Domažlice (okres Domažlice), Hradská ulice, 
rekonstrukce kanalizace, investorská zpráva (Hereit)

 » 45/2014 Březí (okres Domažlice), rekonstrukce 
silnice I/26 a kanalizace, investorská zpráva (Hereit)

 » 46/2014 Domažlice (okres Domažlice), Palackého 
ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, investorská 
zpráva (Hereit)

 » 47/2014 Mrákov (okres Domažlice), stavba 
kanalizace, II. etapa, stavba v roce 2014, investorská 

zpráva (Hereit)
 » 48/2014 Luženičky (okres Domažlice), ppč. 91/48, 

stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)
 » 49/2014 Domažlice (okres Domažlice), optický kabel 

pro okresní soud, investorská zpráva (Hereit)
 » 51/2014 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukci 

kaple Nejsvětější Trojice na Baldově, investorská 
zpráva (Hereit)

 » 52/2014 Svojkovice (okres Rokycany), stavba 
rodinného domu, hlášení (Sochorová)

 » 53/2014 Netunice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného 
domu, hlášení (Sochorová)

 » 54/2014 Radnice u  Rokycan (okres Rokycany), 
kanalizace a  ČOV, I. etapa, předběžná investorská 
zpráva (Kordíková)

 » 55/2014 Rokycany (okres Rokycany), Barákova ulice, 
pokládka kabelu, investorská zpráva (Kordíková)

 » 56/2014 Pavlovsko (okres Rokycany), ppč. 42/1, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková)

 » 57/2014 Domažlice (okres Domažlice), ulice Prokopa 
Velikého, optická síť, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 58/2014 Dýšina (okres Plzeň-sever), stavba 
rodinného domu, hlášení (Sochorová)

 » 59/2014 Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce 
ulice Stromořadí, III. etapa, investorská zpráva 
(Smetana)

 » 62/2014 Ždírec (okres Plzeň-jih), ppč. 189/25, stavba 
rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)

 » 63/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Pecháčkova 
ulice, rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva 
(Kordíková)

 » 64/2014 Domažlice (okres Domažlice), Kostelní ulice, 
kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 66/2014 Domažlice (okres Domažlice), kostel 
Narození Panny Marie, klenební zásypy, zpráva 
o dozoru (Hereit)

 » 67/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, 
JTEK, ocelové přístavby, hlášení (Sochorová)

 » 69/2014 Zahořany (okres Domažlice), ppč. 1911/5, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 70/2014 Semněvice (okres Domažlice), výstavba 
malé vodní nádrže, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 71/2014 Rokycany (okres Rokycany), AWELD, 
přístavba haly, investorská zpráva (Čechura)

 » 72/2014 Litohlavy (okres Rokycany), pod Vršíčkem, 
hlášení (Čechura)

 » 73/2014 Hrádek u  Rokycan (okres Rokycany), 
rekonstrukce SKAO, investorská zpráva (Sochorová)

 » 74/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), odvlhčení 
severní strany kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
předběžná investorská zpráva (Sochorová)

 » 75/2014 Stříbro (okres Tachov), Mánesova ulice, ppč. 
36/2, 36/13, stavba domu a  prodejny, investorská 
zpráva (Matějková)

 » 76/2014 Popov u  Stříbra – Ostrov u  Stříbra (okres 
Tachov), optické propojení, zemní práce, investorská 
zpráva (Matějková)

 » 77/2014 Bukovec (okres Plzeň-město), ppč. 324/6, 
stavba rodinného domu, nálezová zpráva (Smetana)
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 » 79/2014 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
Máchovy ulice, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 80/2014 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
Hradské a Branské ulice, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 81/2014 Ejpovice (okres Rokycany), rozšíření 
dobývacího prostoru lomu Kyšice, investorská 
zpráva (Smetana)

 » 82/2014 Ptenín (okres Plzeň-jih), m. č. Újezdec, 
ppč. 600/1 a  603, stavba rodinného domu, zpráva 
o dozoru (Smetana)

 » 83/2014 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
Chodské ulice, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 84/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Štruncovy sady, 
dostavba tribuny, zpráva o dozoru (Kordíková)

 » 85/2014 Rybnice u  Kaznějova (okres Plzeň-sever), 
obytná zóna, infrastruktura, zpráva o  dozoru 
(Kordíková)

 » 86/2014 Rokycany (okres Rokycany), ppč. 430/14, 
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková) 

 » 88/2014 Luženice (okres Domažlice), ppč. 269, 
rozšíření lomu na hlínu, investorská zpráva 
(Hereit) 

 » 89/2014 Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce 
NTL a STL plynovodu Čechova ulice + 6, investorská 
zpráva (Sochorová)

 » 90/2014 Dobřany (okres Plzeň-jih), přístavba 
průmyslové haly, investorská zpráva (Sochorová)

 » 91/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Františkánská 
ulice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, investorská 
zpráva (Sochorová)

 » 92/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Valcha, obytná 
zóna, investorská zpráva (Sochorová)

 » 93/2014 Dobřany (okres Plzeň-jih), třída 1. máje, 
čerpací stanice, investorská zpráva (Sochorová)

 » 94/2014 Plzeň (okres Plzeň-město), Daikin, výrobní 
hala, investorská zpráva (Sochorová)

 » 95/2014 Sušice (okres Klatovy), kostel sv. Václava, 
nálezová zpráva (Čechura)

 » 96/2014 Rokycany (okres Rokycany), Osecká ulice, 
komunikace kolem FC, nálezová zpráva (Čechura)

 » 97/2014 Kout na Šumavě (okres Domažlice), přeložka 
kabelu NN, zpráva o dozoru (Hereit)

 » 98/2014 Kout na Šumavě (okres Domažlice), 
kanalizace, II. etapa, investorská zpráva (Hereit)

 » 99/2014 Velhartice (okres Plzeň-město), silážní žlab, 
investorská zpráva (Sochorová)

 » 100/2014 Břasy (okres Rokycany), Rekonstrukce sil. 
II/232 Břasy – Liblín, etapa 1 (Sochorová)

 » 101/2014 Klabava (okres Rokycany), č.p.28, domácí 
ČOV, zpráva o dozoru (Kordíková)

 » 102/2014 Třemošná (okres Plzeň-sever), ul. 9.května, 
reko kanalizace, investorská zpráva (Kordíková)

 » 103/2014 Dobřany (okres Plzeň-jih), p.č. 1538/3, reko 
propustku, zpráva o dozoru (Kordíková)

 » 104/2014 Radnice (okres Rokycany), kanalizace 
a  ČOV, I.etapa, předběžná investorská zpráva 
(Kordíková)

 » 105/2014 Rokycany (okres Rokycany), Na Pátku čp. 
75, výstavba RD, zpráva a  vyjádření ke kolaudaci 

(Kordíková)
 » 106/2014 Stříbro (okres Tachov), Pivovarská ul., 

Masarykovo náměstí, stavba plynovodu, investorská 
zpráva (Břicháček-Matějková-Smetana) 

Odborné zpracování nálezových 
souborů a další výzkumná činnost

 » Albrechtice (okres Klatovy), kostel sv. Petra a Pavla 
– základní laboratorní zpracování nálezového 
fondu, zahájeno antropologické vyhodnocení 
osteologického souboru (Čechura)

 » Hromnice (okres Plzeň-sever), zpracování 
nálezového fondu pravěká keramika a  štípaná 
industrie středního paleolitu (Čechura)

 » Nepomuk (okres Plzeň-jih) – zpracování keramického 
materiálu (Čechura)

 » Rokycany (okres Plzeň-jih), Na Spilce – laboratorní 
ošetření keramiky a  železných artefaktů, zahájena 
byla konzervace keramiky (lepení, sádrování) 
a kresebná dokumentace nálezů z jímky (Čechura)

 » Zpracován a  do ARÚ AV ČR odeslán soubor 10 
nálezových zpráv ze záchranných výzkumů v  roce 
2013 (P. Hereit).

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

 » Zahájeno zpracování nálezů ze sběrů pana M. Řezáče. 
Do podoby zprávy zpracován prozatím soubor 
keramiky z mladší doby bronzové z polohy „Pod vsí“ 
u  obce Bořice (okres Domažlice), čj. 25/2014 OZAV 
(společně s P. Břicháčkem a M. Řezáčem).

 » Zpracování nálezových zpráv z  výzkumů PhDr. P. 
Břicháčka v  Milevsku (okres Písek) do digitální 
podoby (T. Matějková)

 » Zpracování terénní dokumentace, archeologického 
materiálu a kreslení keramiky z výzkumu v Radčicích 
(okres Plzeň-město) z roku 2014 a příprava nálezové 
zprávy (T. Matějková)

 » Zpracování terénní dokumentace a archeologického 
materiálu z  dozoru na stavbě rodinného domu 
v  Mánesově ulici ve Stříbře (okres Tachov) z  roku 
2014 (T. Matějková)

 » Zpracování terénní dokumentace a archeologického 
materiálu nalezeného při archeologickém dozoru 
v  Ostrově u  Stříbra (okres Tachov) z  roku 2014 
a příprava článku (T. Matějková)

 » Spolupráce na zpracování terénní dokumentace 
a  archeologického materiálu získaného z  výzkumu 
Mgr. M. Čechury v  Ostrově u  Stříbra (okres Tachov) 
z roku 2014 (T. Matějková)

 » Zpracování keramiky z  výzkumu PhDr. P. Břicháčka 
na náměstí ve Stříbře (okres Tachov) v letech 2011 – 
2012 (T. Matějková).

Vypracované posudky a vyjádření 

Archeologické výzkumy

 » Březí (okres Domažlice), rekonstrukce komunikace 
a  kanalizace, návrh rozpočtu na archeologický 
výzkum, čj. 14/2014 (Hereit)
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 » Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce místní 
sítě Palackého + 1 výměna STL plynovodu a přípojek, 
návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 7/2014 
(Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), položení nadzemního 
přechodu STL plynovodu v Kozinově ulici do země, 
zpráva pro kolaudaci, čj. 18/2014 (Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), stavba ocelového 
přístřešku pro techniku v  areálu Povodí Vltava, 
zpráva pro kolaudaci, čj. 19/2014 (Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukci 
kanalizace v  ulici Hradská, návrh rozpočtu na 
archeologický výzkum, čj. 21/2014 (Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukci kaple 
Nejsvětější Trojice na Baldově, návrh rozpočtu na 
archeologický výzkum, čj. 50/2014 (Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
pivovaru, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, 
čj. 60/2014 (Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce ulice 
Boženy Němcové – oprava opěrné zdi a  schodiště, 
návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 61/2014 
(Hereit)

 » Domažlice (okres Domažlice), Palackého ulice, 
přepojení vodovodu u  budovy bazénu, zpráva pro 
kolaudaci, čj. 65/2014 (Hereit)

 » Havlovice (okres Domažlice), rekonstrukce mostu 
jihovýchodně od m. č. Valcha, zpráva pro kolaudaci, 
čj. 68/2014 (Hereit)

 » Horní Kamenice (okres Domažlice), rekonstrukci 
trasového uzávěru VTL plynovodu, zpráva pro 
kolaudaci, čj. 33/2014 (Hereit)

 » Chudenice (okres Klatovy), kostel sv. Jana Křtitele – 
kanalizace, odvodnění (Čechura)

 » Litohlavy (okres Rokycany), vodovod a  kanalizace 
obytné zóny Pod Vršíčkem (Čechura)

 » Nýřany (okres Plzeň-sever), Volvo, přístavba haly, 
vyjádření, čj. 8/2014 (Čechura)

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Klatovská 110, 
rekonstrukce BD, návrh rozpočtu na archeologický 
výzkum, čj. 78/2014 (Kordíková)

 » Plzeň (okres Plzeň-město), Františkánská ulice, 
kostel Narození Panny Marie, vyjádření, čj. 87/2014 
(Sochorová)

 » Podzámčí (okres Domažlice), ppč. 1861/3, stavba 
rodinného domu, zpráva pro kolaudaci, čj. 41/2014 
(Hereit)

 » Rekonstrukce silnice Břasy – Liblín (Čechura)
 » Rekonstrukce silnice Všeruby – Chudenín (Čechura)
 » Rokycany (okres týž), ulice Na pátku, č.p.75, RD, 

zpráva pro kolaudaci, čj. 105/2014
 » Útušice (okres Plzeň-jih), rekonstrukce VTL 

plynovodu, vyjádření, čj. 5/2014 (Čechura)
 » Útušice (okres Plzeň-jih), Reko VTL Útušice, čj. 5/2014 

(Čechura)

Recenzní posudky pro odborný tisk

 » 2 posudky pro recenzní řízení časopisu Archaeologia 
historica (Čechura)

Zpracování databáze IDTAV

 » Zpracování týdenních výpisů z  IDTAV a  aktualizace 
databáze (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  db. DEMUS), investorské zprávy o  ZAV, hlášení 
o  archeologických nálezech, posudky, různé rešerše 
atp. ZAV probíhaly během celého roku. 

Základní výzkum probíhal mj. v  souvislosti 
s  přípravou výstav a  expozic. V  první řadě to je 
doladění stálé expozice, tedy studium a  sběr dat 
k  doplnění infopointů v  stálé expozici „Pohledy do 
minulosti Plzeňského kraje Historie 10. až 19.století“, 
dále studium k běžným výstavám ZČM, např. k historii 
různých sociálně-charitativních společností v  Plzni 
k výstavě „Mezi nouzí a blahobytem …“ (počátek 2014; 
dr. M. Hus a  mgr. T. Bernhardt, výstava byla otevřena 
v  únoru 2014), o  1.světové válce „Velká válka očima 
Pětatřicátníků B. Krse a L. Lábka“ (první pololetí 2014, 
otevřena v  září 2014; dr. M. Hus a  mgr. T. Bernhardt), 
o  středověkých ozdobných kachlech „Víra která hřeje“ 
(první pololetí 2014, MCUPD; mgr. J.Orna, otevřeno 
v červnu 2014) a peníze z období habsburské monarchie 
„Jak se žilo v Plzni za císaře Procházky“ (počátek 2014; 
dr. M.Hus a mgr. T. Bernhardt, otevřeno v dubnu 2014). 
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 i  studium pro různé 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; zatím nebyl podán jako 
ústavní úkol ani grant z  nedostatku času). 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). Jako odborný úkol byl bezpochyby podíl na 
kolektivní práci „Dějiny města Plzně – díl II. 1788 – 1918“ 
(studium, sběr dat, dokumentace atd. jednak k obecné 
historii města – mgr. T. Bernhardt – a k vojenské minulosti 
města – dr. M. Hus). Z  archeologické divize sem patří 
příprava různých ZAV a  investorských zpráv, (mgr. J. 
Orna, mgr. V. Dudková), studium archeol. artafaktů pro 
přednášky (mgr. Orna, mgr. V. Dudková) apod. 

Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy

 » Plzeň, p.č. 2053/83 kabely NN (Orna)
 » Plzeň, Bolevecká náves, rekonstrukce komunikací– 

část C,D (Orna)
 » Plzeň, Cukrovarská + 2, reko MS (Orna)
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 » Plzeň Černice, obnova výtlačného řadu ČS Úhlavská, 
2. Etapa (Orna)

 » Plzeň, Červenohrádecká, obnova vodovodu (Orna)
 » Plzeň DJKT, reko STL/NTL + přípojky (Orna)
 » Plzeň, Divadelní terasy (Orna)
 » Plzeň, GREENWAYS (Orna)
 » Plzeň, Chrástecká, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Chválenická + 1, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Kostelní, reko MS – HP (Orna)
 » Plzeň, Křižíkovy a Šafaříkovy sady, závlahový systém 

(Orna)
 » Plzeň, Lazaretní, reko MS HP (Orna)
 » Plzeň Litice, Klatovská, obnova vodovodního 

přivaděče (Orna)
 » Plzeň, Lochotínský amfiteátr, rekonstrukce (Orna)
 » Plzeň, Na Vyhlídce + 3, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Nad Přehradou + 2, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Mohylová + 1, reko MS (Orna)
 » Plzeň, nám. Milady Horákové, reko MS (Orna)
 » Plzeň, oprava fontány Rusalka (Orna)
 » Plzeň, Partyzánská, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 1. etapa 

(Orna)
 » Plzeň, Plzeňský vědecko technologický park III 

(Orna)
 » Plzeň. Pod Záhorskem, Bolevecká, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Politických vězňů, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Pražská, obnova TT (Orna)
 » Plzeň, Pražská,reko MS (Orna)
 » Plzeň, Radobyčická + 3, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Sady Pětatřicátníků, obnova kanalizace (Orna)
 » Plzeň, Škroupova, obnova kanalizace (Orna)
 » Plzeň, Terezie Brzkové, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Těšínská VDJ Dýšina, obnova výtlačného řadu, 

4. etapa (Orna)
 » Plzeň, Tovární 4, horkovodní přípojka (Orna)
 » Plzeň, Tylova 10, horkovodní přípojka (Orna)
 » Plzeň, U Zvonu, reko MS (Orna)
 » Plzeň, Wilsonův most, rekonstrukce (Orna) 
 » Bukovec u  Horšovského Týna, kruhové jímky na 

kejdu skotu (Dudková)
 » Bušovice, Sedlecko, p 342/12, kNN (Orna)
 » Číhaná, u hřbitova č.k. 1153, kNN (Orna)
 » Dobřany – Loudů+1, reko MS (Orna)
 » Dobřany, Stromořadí III. etapa, reko MS (Orna)
 » Dolní Vlkýš, kaple sv. Jiří, stavební úpravy (Orna)
 » Dražeň, Bažantnice poz.č.3320 (Dudková)
 » Holoubkov č.p. 21 kabel NN (Orna)
 » Holoubkov, kabel NN u DCK (Orna)
 » Holýšov, ul. Luční, p.819/59 kNN (Dudková)
 » Horní Bříza, Ryplička č.k. 101/10 – kNN (Orna)
 » Horšov, odkanalizování (Dudková)
 » Horšovský Týn, ppč. 1906/12, stavba skladu zahradní 

techniky (Dudková)
 » Horšovský Týn, Jiráskova ul., zřízení chodníku
 » Horšovský Týn, OZ Lidická (Dudková)
 » Horšovský Týn, Pivovarská ul. 22, kanalizační 

přípojka (Dudková)
 » Horšovský Týn, Plzeňská, rekonstrukce (Dudková)

 » Horšovský Týn, Vrchlického, novostavba obč. 
vybavenosti Penny market (Dudková)

 » Horšovský Týn, Zahradní, reko MS (Dudková)
 » Chodov vedení NN (Dudková)
 » Chotíkov, Horkovod ZEVO (Dudková)
 » Chotíkov, vodojem (Orna)
 » Chotíkov, ZEVO (v  rámci areálu skládky Chotíkov) 

(Orna)
 » Kařez, rekonstrukce vedení NN (Orna)
 » Kout na Šumavě, úprava silnice III/0222a pod 

podjezdem 0222a-1 (Dudková)
 » Kožlany, Nádražní, TS ZNZP, TS + vzd.NN (Dudková)
 » Kyšice, p640/29, kNN (Orna)
 » Kyšice Nouzov, parc.č. 640/58 vNN (Orna)
 » Litohlavy, p 595/1, kNN (Orna)
 » Losiná 73, Kučera, vNN (Orna)
 » Město Touškov, reko VTL RS (Orna)
 » Nýřany, reko SKAO (Orna)
 » Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha, část 

A (Dudková)
 » Plasy, NKP klášter Plasy – II. fáze realizace úpravy 

zeleně v prostoru bývalé klášterní zahrady v Plasích, 
včetně mlatového povrchu, mobiliáře a  zájmových 
objektů (Dudková)

 » Puclice, polní cesty se záchytnými příkopy 
a zadržovací hrázkou (Dudková)

 » Radonice vedení NN (Dudková)
 » Rokycany Litohlavy, náhradní zdroj pitné vody 

(Orna)
 » Starý Plzenec, areál firmy Lubricant (Orna)
 » Starý Plzenec, Jiráskova, kanalizace (Orna)
 » Starý Plzenec, MKDS (Orna)
 » Starý Plzenec, reko VTL RS 1 (Orna)
 » Tlučná, Hlavní ul., kabel NN (Orna)
 » Tlučná, Hornická č.k. 829, 830, kNN (Orna)
 » Úherce, reko přemístění SKAO (Orna)
 » Vejprnice, Mírová čp. 110, kNN (Orna)
 » Vejprnice, Podmostní 103, kNN (Orna)
 » Všeruby, p1539/4, kNN (Orna)
 » Zbiroh, výstavba garáží s  dílnou včetně kotelny 

(Orna) 

Nálezové a investorské zprávy, zprávy 
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení 
záchranného archeologického výzkumu:

 » 1/2014 Plzeň, Selská náves č.p. 21/2 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 2/2014 Plzeň, K  Lutové, parc. č. 1458/4 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 3/2014 Vejprnice, parc. č. 1203/4, výkop a  uložení 
kabelové přípojky NN, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 4/2014 Bořice u  Domažlic, KoPÚ, vyjádření 
k provedení výzkumu (Dudková)

 » 5/2014 Prapořiště, KoPÚ, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 6/2014 Přívozec, KoPÚ, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 7/2014 Zichov, KoPÚ, vyjádření k provedení výzkumu 
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(Dudková)
 » 8/2014 Pavlovsko, parc. č. 272/8, výstavba rodinného 

domu, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
 » 9/2014 Domažlice, reko VTL TUZ vyjádření 

k provedení výzkumu (Dudková)
 » 10/2014 Plzeň, Písecká, parc. č. 1395/1 kVN, TS, kNN, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 11/2014 Nýřany 2, Staročeské náměstí, reko RS, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 12/2014 Luženice, 354/1, Duchoň vedení NN, 

vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
 » 13/2014 Chodský Újezd, č.k. 2, kNN, vyjádření 

k provedení výzkumu (Dudková)
 » 14/2014 Luženičky, p.č. 91/45, stavba RD, vyjádření 

k provedení výzkumu (Dudková)
 » 15/2014 Plzeň, Ovesná, parc. č. 1393/2 – kNN, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 16/2014 Liblín, víceúčelová budova tábořiště 

Kobylka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 17/2014 Kříše přípojka 22 kV pro TS Obec, RO 0304, 

vVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 18/2014 Plzeň, Těšínská VDJ Dýšina, obnova 

výtlačného řadu, 4. etapa, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 19/2014 Plzeň, Chrástecká, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 20/2014 Plzeň, Zábělská, reko VTL, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 21/2014 Poběžovice, Spojenecké náměstí – NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)

 » 22/2014 Plzeň Černice, Selská náves 29/4, stavební 
úpravy zimní restaurace, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 23/2014 Horní Bříza, Ryplička č.k. 101/10 – kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 24/2014 Krašovice, rodinný dům a  kanalizační 
přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 25/2014 Vejprnice, Podmostní 103, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 26/2014 Plzeň, Wilsonův most, rekonstrukce, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 27/2014 Horšovský Týn, prodejna, vyjádření 
k provedení výzkumu (Dudková)

 » 28/2014 Plzeň, Heyrovského, reko STL RS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 29/2014 Kožlany, Nádražní, TS ZNZP, TS + vzd.NN, 
zpráva o provedení výzkumu (Dudková)

 » 30/2014 Horšovský Týn, OZ Lidická, zpráva 
o provedení výzkumu (Dudková)

 » 31/2014 Všeruby, p1539/4, kNN, zpráva o provedení 
výzkumu (Orna)

 » 32/2014 Holoubkov č.p. 21 kabel NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 33/2014 Holýšov, ul. Luční, p.819/59 – kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Dudková)

 » 34/2014 Dražeň, Bažantnice poz.č.3320, zpráva 
o provedení výzkumu (Dudková)

 » 35/2014 Kyšice Nouzov, parc.č. 640/58 – vNN (Orna) 
 » 36/2014 Litohlavy, p 595/1, kNN, zpráva o provedení 

výzkumu (Orna)
 » 37/2014 Ejpovice, Zemská, p855/50, kNN, vyjádření 

k provedení výzkumu (Orna)
 » 38/2014 Česká Kubice, 1398,p. Kruml – NN, vyjádření 

k provedení výzkumu (Dudková)
 » 39/2014 Plískov, stavební úpravy a  přístavba 

rodinného domu č.p. 80, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 40/2014 Dolní Vlkýš, kaple sv. Jiří, stavební úpravy, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 41/2014 Zbiroh, výstavba garáží s  dílnou včetně 
kotelny, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 42/2014 Tlučná, Hlavní ul., kabel NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 43/2014 Plzeň, Měnírna Bory RZ Husovo, kVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 44/2014 Horšovský Týn, hřiště, vyjádření k provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 45/2014 Plzeň. Pod Záhorskem, Bolevecká, reko MS, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 46/2014 Plzeň, Škroupova, obnova kanalizace, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 47/2014 Klenčí pod Čerchovem, pč. 586/2, kabely 
NN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)

 » 48/2014 Plzeň, U Zvonu, reko MS, zpráva o provedení 
výzkumu (Orna)

 » 49/2014 Plzeň Litice, Klatovská, obnova vodovodního 
přivaděče, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 50/2014 Plzeň, Červenohrádecká, obnova vodovodu, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 51/2014 Mrchojedy parc. č. 288, 290/2, stavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 52/2014 Starý Plzenec, reko VTL RS 1, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 53/2014 Kyšice, p640/29, kNN, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 54/2014 Želčany rozšíření VO, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

 » 55/2014 Plzeň, p.č. 2053/83 kabely NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 56/2014 Horšovský Týn, ppč. 1906/12, stavba skladu 
zahradní techniky, zpráva o  provedení výzkumu 
(Dudková)

 » 57/2014 Vejprnice, Mírová čp. 110, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 58/2014 Plzeň, Nad Přehradou + 2, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 59/2014 Zdemyslice ZD – VN, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

 » 60/2014 Němčovice Obec RO 0366, TS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 61/2014 Bušovice, stavební úpravy zámku, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 62/2014 Horšovský Týn, Pivovarská ul. 22, kanalizační 
přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)

 » 63/2014 Město Touškov, reko VTL RS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 64/2014 Chotíkov, ZEVO (v  rámci areálu skládky 
Chotíkov), investorská zpráva (Orna)
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 » 65/2014 Chodov vedení NN, zpráva o  provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 66/2014 Plzeň, Libušina ul. kabel NN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 67/2014 Rokycany, Plzeňská, p1010, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 68/2014 Plzeň, Radobyčická + 3, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 69/2014 Plzeň, Cukrovarská + 2, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 70/2014 Rokycany Litohlavy, náhradní zdroj pitné 
vody, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 71/2014 Semněvice vedení NN, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

 » 72/2014 Mirošov Janov, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 73/2014 Plzeň, GREENWAYS, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 74/2014 Losiná 73, Kučera, vNN, zpráva o provedení 
výzkumu (Orna)

 » 75/2014 Kařez, rekonstrukce vedení NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 76/2014 Plzeň, Sady Pětatřicátníků, obnova 
kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 77/2014 Plzeň, Terezie Brzkové, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 78/2014 Plzeň, Francouzská + 1, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 79/2014 Plzeň, Šeříková, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 80/2014 Puclice, polní cesty se záchytnými příkopy 
a  zadržovací hrázkou, zpráva o  provedení výzkumu 
(Dudková)

 » 81/2014 Plzeň DJKT, reko STL/NTL + přípojky, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 82/2014 Zbiroh, p1274, kNN, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 83/2014 Plzeň, Koterovská ul., PM_0331 TS, kVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 84/2014 Plzeň, Radčická, kab. do PM_0465 – kVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 85/2014 Domažlice, Pelnářova – NN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Dudková)

 » 86/2014 Starý Plzenec, MKDS, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 87/2014 Plzeň, Plzeňský vědecko technologický park 
III, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 88/2014 Plzeň, propoj VN, k TS PM_0678 Vinice T66, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 89/2014 Úherce, reko přemístění SKAO, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 90/2014 Plzeň, Na Vyhlídce + 3, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 91/2014 Nevřeň – Vrchy – místní komunikace, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 92/2014 Plzeň, Tovární 4, horkovodní přípojka, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 93/2014 Horšovský Týn, Valdorfská, parc. č. 816/34, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)

 » 94/2014 Kout na Šumavě, úprava silnice III/0222a 
pod podjezdem 0222a-1, zpráva o  provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 95/2014 Plzeň, Partyzánská, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 96/2014 Dobřany, Stromořadí III. etapa, reko MS, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 97/2014 Horšovský Týn, Zahradní, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Dudková)

 » 98/2014 Plzeň, nám. Milady Horákové, reko MS, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 99/2014 Plzeň, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 1. 
etapa, investorská zpráva (Orna)

 » 100/2014 Zbiroh, TR Zbiroh, nová vodovodní 
přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 101/2014 Rokycany, Jiráskova + 2, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 102/2014 Plzeň, Křižíkovy a  Šafaříkovy sady, 
závlahový systém, investorská zpráva (Orna)

 » 103/2014 Číhaná, u hřbitova č.k. 1153, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 104/2014 Hostouň, Petra Bezruče, parc.č.232/2 – 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)

 » 105/2014 Úboč, 1856/1, Umprecht – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 106/2014 Podzámčí, 1861/3, Vejvodová – NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 107/2014 Plzeň, Pod Třešňovkou parc. č. 1044/1 – 
vNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 108/2014 Hrádek u  Rokycan, Janovská, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 109/2014 Hrádek u  Rokycan, rekonstrukce VTP DN 
200, 2. Etapa, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 110/2014 Starý Plzenec, Malá Strana, Sedlec, 
rozšíření kanalizace a vodovodu, zpráva o provedení 
výzkumu (Orna)

 » 111/2014 Plzeň, Chválenická + 1, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 112/2014 Plzeň, Lazaretní, reko MS – HP, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 113/2014 Plzeň, Tylova 10, horkovodní přípojka, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 114/2014 Plzeň, Pražská, U  Zvonu, přeložka 
kabelovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 115/2014 Dobřany – Loudů+1, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 116/2014 Plzeň, Mohylová + 1, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 117/2014 Tlučná, Hornická č.k. 829, 830, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 118/2014 Chrást, parc. č. 527/12 kabel NN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 119/2014 Holoubkov, kabel NN u  DCK, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 120/2014 Starý Plzenec, parc. č. 345/87, stavba 
rodinného domu, vyjádření k  provedení výzkumu 
(Orna)

 » 121/2014 Mirošov, Janov, p1639/13, TS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)
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 » 122/2014 Plzeň, Lochotínská, přemístění TS, VN, NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 123/2014 Plzeň, Písecká parc. č. 1412/10, 11 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 124/2014 Železná Ruda Královácká + 1, reko MS, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 125/2014 Rokycany Nad Starou hutí, vymístění VTP, 
RS lokalita za prádelnou, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 126/2014 Plzeň, Kostelní, reko MS – HP, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 127/2014 Nýřany, reko SKAO, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 128/2014 Chotíkov, vodojem, zpráva o  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 129/2014 Dýšina u  Plzně, parcelní číslo 1241/18, 
stavba rodinného domu, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 130/2014 Štěnovice, p.p.č. 936/8, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 131/2014 Plzeň, Pražská,reko MS, nálezová zpráva 
(Orna)

 » 132/2014 Plzeň, Pražská, obnova vodovodu 
a vodovodních přípojek, nálezová zpráva (Orna)

 » 133/2014 Horšovský Týn, Jiráskova ul., zřízení 
chodníku, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)

 » 134/2014 Plzeň, Pivovarská, Jubilejní – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 135/2014 Bušovice, Sedlecko, p 342/12, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 136/2014 Horšovský Týn, Vrchlického, novostavba 
obč. vybavenosti Penny market, zpráva o provedení 
výzkumu (Dudková)

 » 137/2014 Chrást, Ke Skupovně, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

 » 138/2014 Chrást č.p. 100, rekonstrukce a odbahnění 
rybníka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 139/2014 Plzeň, Úněšovská – Studentská ulice, 
propojení horkovodů, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna)

 » 140/2014 Plzeň, ul. Politických vězňů, reko MS, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 141/2014 Plzeň Černice, obnova výtlačného řadu 
ČS Úhlavská, 2. etapa, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna)

 » 142/2014 Starý Plzenec, areál firmy Lubricant, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

 » 143/2014 Čermná u  Staňkova, p. 63/8 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

 » 144/2014 Brůdek vedení NN, vyjádření k  provedení 
výzkumu (Orna)

 » 145/2014 Plzeň, Pražská, obnova TT, nálezová zpráva 
(Orna)

 » 146/2014 Plzeň, oprava fontány Rusalka, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

 » 147/2014 Bukovec u  Horšovského Týna, kruhové 
jímky na kejdu skotu, zpráva o  provedení výzkumu 
(Dudková)

 » 148/2014 Močerady, reko VTL RS, vyjádření 

k provedení výzkumu (Orna)
 » 149/2014 Horšovský Týn, Plzeňská, rekonstrukce, 

nálezová zpráva (Dudková)
 » 150/2014 Horšovský Týn, Plzeňská, rekonstrukce, 

nálezová zpráva (Dudková)
 » 151/2014 Přimda – šibenice, konzervace předmětů, 

konzervační zpráva (Dudková)
 » 152/2014 Radonice vedení NN, zpráva o  provedení 

výzkumu (Dudková)
 » 153/2014 Plzeň, Nová Valcha, 3. fáze, 1. část RD – 

kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 154/2014 Starý Plzenec, Jiráskova, kanalizace, 

zpráva o provedení výzkumu (Orna)
 » 155/2014 Rokycany, Soukenická + 5, reko MS, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
 » 156/2014 Plzeň, sady Pětatřicátníků, Bezručova, 

Sedláčkova, horkovod, nálezová zpráva (Orna)
 » 157/2014 Štítary, 169/1, Vébr vedení NN, vyjádření 

k provedení výzkumu (Orna)

Jiná odborná vyjádření

 » Během roku bylo rovněž zpracováváno jedno odborné 
vyjádření pro Muzeum Chodska v  Domažlicích. 
Konkrétně: Hodnostní označení sovětských železnic 
1932 1954 (dr. M. Hus, únor 2014).

 » Dále probíhala odborná pomoc při určování 
antických a  orientálních mincí pro MBH 
v Rokycanech, šlo o několik desítek kusů (dr. M.Hus) 
a odborná vedení studentů FF ZČU.

Oddělení novějších dějin
 » Zpracovávání tématu Poutních míst a  míst zvláštní 

zbožnosti. Zpracováno 71 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).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborná činnost byla omezena z důvodu mimořádné 

generální inventury sbírkového fondu.
Odborná činnost oddělení zaměřená na přípravu 

stálé uměleckoprůmyslové expozice pro hlavní budovu 
Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech byla 
v rámci generální inventury částečně pozastavena. 

Při přípravě a  konzervaci předmětů zámečnického 
oddělení probíhala současně konzultace s  uměleckým 
kovářem a  zámečníkem S. Sedlákem, členem 
Kovářského společenstva České republiky (Kotorová). 

Odborně byly revidováno určení předmětů 
z  orientální sbírky a  doplňovány informace do 
elektronické databáze Demus. V souvislosti s přípravami 
monografie Kovolijectví a  kovotepectví v  zemích 
Blízkého východu a  v  Indii byly formou nedestruktivní 
metody změřeny kovy blízkovýchodních předmětů 
z  orientální sbírky ZČM a  dodané výsledky pomohly 
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upřesnit materiály, které byly použity pro jejich výrobu. 
U  řady předmětů došlo k  přehodnocení materiálu, ze 
kterého byl předmět vyroben, u dalších pak potvrzeny 
materiály zapsané v evidenci (Mleziva). 

Pokračovala spolupráce s  Náprstkovým muzeem 
asijských afrických a  amerických kultur Národního 
muzea na publikaci Kovotepectví a  kovolijectví na 
Blízkém východě a v Indii – tvorba databáze, odborných 
popisů jednotlivých předmětů (celkem ca 1200 položek), 
revize popisek a  jejich překladů do anglického jazyka, 
příprava textů do monografie. Dílčí výsledky spolupráce 
byly prezentovány na konferenci Orientalia Antiqua 
Nova na KBV FF ZČU v Plzni (Mleziva).

Oddělení národopisné
Hlavní odbornou činnost pracovníků národopisného 

oddělení představovalo v roce 2014 průběžné odborné 
zpracování a zhodnocování již evidovaných sbírkových 
předmětů etnografické podsbírky. Vzhledem k  novým 
poznatkům byla systematicky doplňována elektronická 
evidence etnografické podsbírky o  metadata, 
zaznamenaná doposud v  pomocné evidenci, popř. 
v  dílčích výstupech odborné práce zaměstnanců 
oddělení z  předcházejících let. Zpřesňovány byly 
záznamy o dataci, provenienci, popř. účelu jednotlivých 
sbírkových předmětů, a u několika desítek inventárních 
čísel došlo také k novému odbornému určení. 

O  informačně cenná metadata byly obohaceny 
evidenční záznamy sbírkového fondu dětských 
hraček, a  nutné identifikační a  provenienční údaje 
byly doplněny rovněž do elektronických evidenčních 
záznamů sbírkového fondu stavebních památek. 

Novým způsobem byla v  roce 2014 zpracována 
rovněž unikátní sbírka judaik, čítající více jak dvě 
desítky sbírkových předmětů, pocházejících převážně 
ze tří obsáhlejších souborů, získaných v  roce 1929 od 
Národní jednoty českožidovské v  Plzni, v  témže roce 
od p. Berty Šmolkové (část někdejšího vybavení zaniklé 
modlitebny ve Střezimíři na Benešovsku) a  konečně 
v  roce 1937 od Plzeňského obchodníka Emila Ehrlicha 
(pravděpodobně z bývalé synagogy v Poběžovicích). 

Nového odborného zpracování se dostalo také 
souboru zvykoslovných předmětů, vztahujících se 
zejména k  lidovému léčitelství a  současně s  tím také 
unikátní pozůstalosti po někdejším řediteli první české 
školy v  Plzni Janu Rychtáříkovi, spolu s  dochovanými 
fragmenty jím sestaveného perpetua mobile. 

 Vyjma odborného zhodnocení jednotlivých 
celků etnografické podsbírky, realizovali pracovníci 
oddělení v roce 2014:

 » výběr vhodného fotografického materiálu pro 
přípravu nového kalendáře Západočeského 
muzea v  Plzni, p. o. na rok 2015, spolu s  přípravou 
doprovodných textů (Jana Slámová, Tomáš 
Bernhardt);

 » rešerši pro přípravu výstavy „Jak se žilo v  Plzni 
za císaře Procházky“ spolu s  přípravou části 
technického scénáře (Michal Chmelenský, Jana 

Slámová, Michaela Oliberiusová);
 » přípravu scénáře k  výstavě „Umění umírat aneb 

O posledních věcech člověka“ (Michal Chmelenský);
 » přípravu části scénáře k  výstavě „Mezi nouzí 

a  blahobytem: sociální otázka v  Plzni 19. století“ 
(Michal Chmelenský, Jana Slámová, Tomáš 
Bernhardt);

 »  přípravu části scénáře k výstavě „První světová válka 
očima Pětatřicátníků Ladislava Lábka a  Bohumila 
Krse“ (Tomáš Bernhardt).
Pozornost pracovníků oddělení byla v  roce 2014 

zaměřena také na rekatalogizaci a zhodnocení starších 
terénních sběrů, zařazených do pomocných fondů 
etnografické podsbírky. Přípravné práce byly zahájeny 
již v  roce 2013 a  v  průběhu roku 2014 bylo přikročeno 
ke komplexní revizi tohoto souboru ve vztahu k  jeho 
částečnému převzetí do sbírkové evidence. K dosažení 
podrobnější a  přehlednější katalogizace byl zaveden 
nový systém pomocné evidence, uplatňovaný zejména 
při badatelském využívání pomocných fondů rodového 
archivu, předmětového archivu a místopisného archivu. 
Na přípravných katalogizačních pracích se pod vedením 
jednotlivých odborných pracovníků podíleli také externí 
spolupracovníci národopisného oddělení, zejména z řad 
vysokoškolských studentů. Nejrozsáhlejším souborem, 
k  jehož zpracování bylo v  roce 2014 přikročeno, je 
pomocný fond skleněných negativů, čítající několik tisíc 
jednotlivin. 

Oddělení paleontologické
V  průběhu roku bylo odborně zpracováno 1080 

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, PP Valcha, Rokycansko, 
Podbořansko, Český kras atd. – desítky dílčích lokalit 
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

 » Výzkum lučních společenstev v  Krkonoších – 
zpracování rhizologických vzorků z lučních porostů, 
dlouhodobý projekt ve spolupráci s  BÚ AVČR (S. 
Pecháčková).

 » Fotodokumentace ohroženého druhu Radiola 
linoides a  návrh managementu na lokalitě, ve 
spolupráci s ČBS a LB Minerals (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 – dlouhodobý projekt, jehož hlavním 
řešitelem je J. Brabec z Muzea Cheb (I. Matějková).

 » Terénní průzkum a  fotodokumentace lokalit se 
zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku – především 
vřesovišť (S. Pecháčková, O. Peksa).

 » Výzkum lišejníků starých porostů Českého lesa 
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(projekt ve spolupráci s kolegy z PřF UK v Praze, AV 
ČR, NM; podporován AOPK ČR; O. Peksa).

 » Výzkum epifytických lišejníků v  oblasti Labských 
pískovců (dlouhodobý projekt ve spolupráci s kolegy 
z  PřF UK v  Praze a  NM; podporován Správou NP 
České Švýcarsko; O. Peksa).

 » Výzkum lišejníků brdských sutí (projekt ve spolupráci 
s kolegy z PřF UK v Praze; podporován ČSOP).

 » Preparace a  determinace sebraného materiálu (O. 
Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

 » Kultivace fotobiontů pro výzkum strigolaktonů (I. 
Smýkalová,Agritec Šumperk), izolace a kultivace řas 
rodu Vulcanochloris gen. nov. (spolupráce s PřF UK 
v Praze) (O. Peksa).

Posudky:

 » Oponentní hodnocení zprávy k  projektu KONTAKT 
II z  programu VaVaI na podporu mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu MŠMT (O. Peksa).

 » Hodnocení žádostí o  projekty Záchranných 
programů MŽP (I. Matějková). 

Příprava publikací:

Kromě publikací, které vyšly v  roce 2014, bylo 
připravováno několik impaktových a  recenzovaných 
publikací, které vyjdou v roce 2015, např.:

 » Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa 
O.: Contribution to the lichen flora of Romanian 
Carpathians. – Herzogia.

 » Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa 
O., Svoboda D. & Vondrák L.: Poznámky k  rozšíření 
a  ekologickým preferencím zástupců skupiny 
Cladonia coccifera v České republice. – Bryonora. 

 » Škaloud P., Steinová J., Řídká T., Vančurová L. & 
Peksa O.: Assembling the challenging puzzle of algal 
biodiversity: species delimitation within the genus 
Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – 
Journal of Phycology.

 » Pecháčková S. & Peksa O.: Vegetace borů Plzeňska: 
diverzita, stav a  vývoj. – Sborník Západočeského 
muzea v Plzni, Příroda.

 » Matějková I., Nesvadbová J., Brabec J. & Somol V.: 
Vegetační změny v NPP Pastviště u Fínů v letech 1987 
až 2012. – Sborník Západočeského muzea v  Plzni, 
Příroda.

Oddělení zoologické
Sčítání zimujících vodních ptáků (R. Vacík). Jedná se 

o součást pravidelného mezinárodního sčítání (IWC).
Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách (R. 

Vacík, I. Hradská). Výsledky jsou součástí pravidelného 
celostátního sčítání. Zoologické oddělení akci organizuje 
v Plzeňském kraji.

Shromažďování faunistických údajů z  území 
západních Čech (R. Vacík, I. Hradská, I. Těťál) – vlastním 
pozorováním, sběry a  od spolupracovníků. Všechny 
údaje jsou zapisovány do databáze, část publikována.

Zpracovávání tématu doktorandského studia: 

Karbonští pavoukovci (I. Hradská).

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni

Knihovna se podílela prostřednictvím svého 
vedoucího na tvorbě a rozšiřování informační oborové 
brány ART. Jde o  významný projekt, celkem 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 je členem Rady Společenstva 
českých knihařů a podílí se na její činnosti. 

Jako člen ve funkci regionálního jednatele se 
vedoucí zúčastňuje práce Spolku českých bibliofilů, kde 
svojí činností zastupuje zájmy Západočeského muzea. 
Na půdě knihovny se postupně konsoliduje regionální 
sekce spolku a  byla provedena již řada setkání členů 
Spolku.

Muzeum loutek
Odborná činnost Muzea loutek se v  roce 2014 

soustředila na další zpracování informací k  životu 
a  dílu Jaroslava Suchého pro plánovanou výstavu 
v  roce 2015 a  na život a  dílo Jiřího Trnky, rovněž 
z  důvodu plánovaných výstav. Průběžně v  Muzeu 
loutek zpracováváme informace k regionálním dějinám 
loutkářství.
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Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení prehistorie

Granty a výzkumné projekty

Ukončen byl grantový projekt 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“. Proběhly odborné praxe 
a  stáže studentů archeologie na terénních výzkumech 
ZČM, byl realizován workshop „Muzejní činnost 
a zpracování archeologického materiálu“. V  jeho rámci 
proběhla prohlídka pracovišť, nově otevřených stálých 
expozic a exkurze na rekonstruovanou mohylu střední 
doby bronzové u  Stříbra. Z  projektu bylo financováno 
vydání dvou čísel časopisu Archeologie západních Čech 
a  jednoho monograficky zaměřeného supplementa 
časopisu. Ve spolupráci se studenty a  doktoranty bylo 
dokončeno muzejní zpracování a  evidence výzkumu 
opevnění v Plzni-Hradišti. (M. Metlička, A. Novotná). 

Ostatní projekty

Od Plzeňského kraje byla získána účelová dotace 
v  rámci finanční podpory Plzeňského kraje nositelům 
projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
na přípravu a  tisk průvodce „Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje. Archeologie – od počátku do 10. 
století“ s anglických a německým resumé (M. Metlička, 
J. Metličková, A. Junková).

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

Ústavní výzkumné úkoly

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 a  schválena žádost o  odložení odevzdání 
výsledků projektu na rok 2015 a  uskutečnění výstavy 
na rok 2016 z  důvodu odchodu dvou spoluřešitelů na 
rodičovskou dovolenou – Mgr. M. Šmejdová (2010), Mgr. 
P. Schneiderwinklová (2012). 

Oddělení starších dějin
Probíhaly práce, zpracovávány podklady, 

dokumentace atd. pro ústavní úkol a jeho dokončení (ÚÚ 
2012/4) „Od špitálu k činžáku – archeologické poznání 
vývoje lokality v Plzni „U Zvonu“. Samostatnými řešiteli 
mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková. 

Z minulých let částečně, ale jen po první tři měsíce, 
pokračoval 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 a  po přechodu mgr. 
Bernhardta bude přenesen do odd.národopisu ZČM. 

Oddělení se nezúčastnilo žádné vědecko-výzkumné 
expedice ani u nás, ani v zahraničí. V oboru numismatiky 
a  militarií nebyly žádné granty ani ústavní úkoly ani 
žádná výrazná vědecko-výzkumná práce, nepočítáme-li 
zpracovávání depotů grošů ze Strážova 2011 a  Pláně 
2014.

Původně uvažovaná spolupráce s ČNS na dokončení 
zpracování nálezů pražských grošů z  Partoltic (PJ, z  r. 
1889, 1901 a  1913), což mělo být zpracováváno jako 
ústavní úkol nebo výhledově grant, nebyla v roce 2014 
realizována (úkol závisí i  na volném čase dotčených 
spolupracovníků z ČNS). Depoty jsou rozpracované.

Oddělení novějších dějin

Ústavní výzkumné úkoly

 » UUP 2011/02 - Ikonografický výzkum historických 
skleněných diapositivů s  námětem podoby 
města Plzně. Řešitel: Krčmář. Dokončení rukopisu 
publikace Plzeň na historických černobílých 
diapozitivech zhodnocující z  ikonografického 
hlediska nejvýznamnější soubory zpracovávaných 
historických černobílých diapositivů.

 » UUP 2013/01 – Amatérský fotograf Vojtěch Houda. 
Řešitel I. Tománková 2. rok projektu - v rámci projektu 
ústavního úkolu bylo v  roce digitalizováno 526 ks 
fotografií výše zmíněného autora; digitalizováno je 
99% 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. 

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

 » ÚÚ 2013/03: Bechyňská keramika (2013 – 2014), 
řešitelka: Lenka Merglová Pánková; výstupy projektu: 
výstava Keramika z Bechyně 1884-1947, 5. 12. 2014 
– 15. 2. 2015, dokončeno; doprovodná publikace – 
ediční spolupráce se SUPŠ Bechyně nerealizována, 
finanční náklady na vydání zajištěny sponzorsky, 
publikace v redakci, realizace 3/2015

Ostatní

Kovotepectví a  kovolijectví na Blízkém východě 
a  v  Indii – s  Náprstkovým muzeem asijských afrických 
a amerických kultur Národního muzea na stejnojmenné 
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publikaci. Tvorba databáze pro katalog a  příprava 
odborných textů (Mleziva).

Oddělení národopisné
V  průběhu roku 2014 bylo volně navázáno na 

výzkum historie zaniklých židovských komunit v oblasti 
bývalého politického okresu Sušice, realizovaný 
v  letech 2011 – 2013 v  rámci grantového projektu č. 
132-8204-1, přiznaného Západočeskému muzeu v Plzni, 
p. o. organizací Conference On Jewish Material Claims 
Against Germany. V  návaznosti na proběhlý výzkum 
pokračovalo národopisné oddělení ve spolupráci 
s  United States Holocaust Memorial Museum na 
projektu dokumentace svědectví o  holokaustu 
v nežidovském prostředí (lokalita Velhartice na Šumavě). 
Ve spolupráci s  o. s. Hazkara byly započaty přípravné 
práce na sestavení katalogu náhrobků a  jejich epitafů 
na „starém“ židovském hřbitově v  Sušici, a  dne 28. 4. 
2014 realizovali pracovníci národopisného oddělení ve 
spolupráci s  o. s. Rašelina a  Muzeem Šumavy v  Sušici 
pietní vzpomínkový akt Jom ha-šoa. Národopisné 
oddělení převzalo v  roce 2014 odbornou záštitu také 
nad připravovaným projektem případné revitalizace 
objektu bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice. 

Současně s  tím bylo pokračováno v  řešení grantu 
s  názvem Příprava a  vydání Repertoria rukopisů 17. 
a  18. století z  muzejních sbírek v  Čechách III (P–S) (GA 
ČR P406/11/0782, 2011–2015, řešitelka A. A. Fidlerová, 
spoluřešitel T. Bernhardt). Grant je věnován soupisu 
všech rukopisů z  období let 1600–1800, které jsou 
uloženy ve sbírkách českých muzeí, a  navazuje na 
předchozí tři granty, jejichž výstupem byly první dva 
díly Repertoria (každý o  dvou svazcích), vydaných 
nakladatelstvím Carolinum v  letech 2003 a  2007. 
Rukopisy daného období ve sbírkách muzeí představují 
jako celek velký studijní fond (první dva díly přinesly 
informace o  3298 rukopisech uložených ve sbírkách 
94 muzeí), jehož bohatství však dosud unikalo 
pozornosti. Jedním z  muzeí zahrnutým do dalšího 
dílu je i  Západočeské muzeum v  Plzni, p. o. Kolekce 
rukopisů daného období dochovaná v  jeho sbírkách 
bude největší v  rámci třetího dílu Repertoria a  jedna 
z  největších vůbec, proto muzeum přistoupilo ke 
grantu jako spoluřešitelská instituce. Nedílnou součástí 
grantu je také jeho pedagogické zaměření. Významnou 
roli hráli při soupisu studenti (zejm. FF UK), kteří pod 
vedením zkušených pracovníků celoročně excerpovali 
sbírkové fondy vybraných institucí, a pořizovali aktuální 
a kompletní soupisy. 

Oddělení paleontologické

Ústavní výzkumné úkoly

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 r. 2014 jsme odeslali vzorky 

a  vyhodnotili výsledky absolutního datování vzorků 
svrchní části rašelinného profilu na lokalitě Merklín. H. 
Svobodová – Svitavská determinovala pylová spektra 
ze svrchní části profilu. Vznikl tak úplný pylový diagram 
z  období 5000 let před současností až po současnost. 
Výsledky pylového diagramu jsme interpretovali 
vzhledem k  vlivu jednotlivých archeologických 
kultur zaznamenaných v  okolí profilu. Uskutečnili 
jsme kopanou sondu do sídliště Chamské kultury na 
Čelákovské hoře u Merklína za účelem odebrání vzorků 
uhlíků. V  okolí rašeliniště jsme dokončili dokumentaci 
recentní vegetace. Předběžné výsledky komplexního 
výzkumu jsme prezentovali na „9th European 
Palaeoecoly nad Palynology Konference“, Padova, 
Itálie, srpen 2014 prostřednictvým prezentace posteru 
How a  forest hollow reflects the prehistoric human 
settlement: A  case study from the Western Bohemia 
(Czech Republic). Připravili jsme veškeré potřebné 
materiály potřebné k sepsání plánovaného odborného 
článku. 

UUP 2012/05 - Paleontologický a  stratigrafický 
výzkum vybraných lokalit ordoviku Rokycanska 
a  Plzeňska; řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; Aktivity 
v  posledním roce ústavního úkolu byly v  souladu 
s plánem upřesněném v průběžné zprávě za rok 2013. Ve 
druhém pololetí byla uskutečněna avizovaná rozsáhlá 
terénní akce. Jednalo se o  výkop v  černých břidlicích 
dobrotivského souvrství u  jižního břehu zatopeného 
železnorudného dolu severně od obce Ejpovice. Tato 
lokalita byla již dříve vybrána jako nejlepší místo pro 
komplexní výzkum společenstva daného souvrství 
v  oblasti severozápadního okraje jihozápadního 
segmentu pražské pánve. Podle předchozích zkušeností 
se rovněž jevila jako bohatý zdroj stratigraficky 
důležitých fosílií, především graptolitů, které je 
nutno nashromáždit pro ověření vnitřního členění 
dobrotivského souvrství. Proto bylo nutno prozkoumat 
dostatečný objem horniny z  dostupného profilu 
a  výzkum strukturovat podle stratigrafických úrovní 
vymezených podle předchozích maloobjemových 
a  orientačních výzkumů při zohlednění drobné lokální 
tektoniky. Celkem je v  současnosti shromážděn 
získaný materiál ve 40 bednách, každá po pěti platech. 
Tento nebývale rozsáhlý materiál je neformátovaný 
a  neprotříděný a  bude nadále zpracováván. Podle 
dohody se na jeho zpracování bude podílet F. Tichávek 
z  paleontologického oddělení. Odhadem bylo sebráno 
kolem 1500 kusů fosílií. Po protřídění a  formátování 
zbude kolem osmi set. Kromě hmotné dokumentace 
byly na místě zaznamenány veškeré nálezy fosílií včetně 
okolností jejich výskytu. Tím vznikla databáze několika 
tisíc údajů, v této chvíli přepsaná do elektronické podoby 
na oddělení paleontologie. Množství materiálu a  dat 
bude ještě získáno z materiálu deponovaného v objektu 
firmy Tarkus. Tato kolekce je tak již v  této chvíli jedna 
z nejcennějších z celého dobrotivského souvrství a skýtá 
potenciál pro řadu odborných studií pro následující léta, 
ale i do budoucna. Tím se paleontologické sbírky muzea 
zaslouženě zhodnocují.
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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.; projekt byl vzhledem k  nedostatku 
financí na rok přerušen. 

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  r. 2014 bylo vypreparováno 
a zdokumentováno v laboratoři oddělení paleontologie 
ZČM více než 1000 ks vzorků karbonské flóry z výkopu, 
který proběhl v říjnu 2013 na lokalitě severně od Nýřan 
(výkop Doubrava 1). Vypreparované vzorky flóry byly 
pourčovány a  fotograficky zdokumentovány. Velké 
zkameněliny kordaitu, kapraďosemenné rostliny 
a  plavuně byly sestaveny a  zafixovány na podklad 
do dřevěných rámů. Na elektronovém mikroskopu 
jsme zdokumentovali detailní anatomické struktury 
kordaitu. Ze zachovalých částí oddenku byly vytvořeny 
výbrusy. V terénu severně od Nýřan pokračovala práce 
na prognóze dalších míst vhodných k paleontologickým 
výkopům. Předběžné výsledky výzkumů byly 
předneseny v  rámci přednáškových cyklů na katedře 
paleontologie Karlovy univerzity, katedře botaniky 
Jihočeské univerzity a v Městské knihovně v Nýřanech. 
K  připravované odborné publikaci týkající se výsledků 
výkopu byl vytvořen počítačový model nálezů 
jednotlivých rostlin.

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 2014 byl organizován pracovní workshop, 
který se uskutečnil v  Bukurešti v  Rumunsku. Vrámci 
projektu byla zpracována paleoflóra z lokality Jesenice 
ve Slovinsku. Výsledky byly publikovány v  muzejním 
odoborném periodiku Folia (viz. publikační činnost).

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 
bylo ukončeno vkládání dat do databáze FC MafDat 
sloužící pro zadávání fosilních rostlinných druhů ve 
spojitosti s  jejich stratigrafickou polohou. V  rámci 
projektu byl také zčásti zpracován fosilní materiál ze 
sbírky přírodovědného muzea v  Berlíně v  Německu 
a  Rakouské geologické služby ve Vídni. Na konci roku 
2014 se již začali připravovat odborné výstupy.

 

Ostatní

Spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry 
organizované Přírodovědeckým muzeem v  Chemnitz 
(Německo). V rámci této spolupráce se paleontologické 
oddělení v  roce 2014 podílelo na tafonomickém 

studium lokality v centru města Chemnitz. Tato lokalita 
je připravována pro budou environmentální centrum, 
které bude sloužit široké veřejnosti. 

Spolupráce s Akademií věd Čínské lidové republiky. 
Spolupráce se týká výzkumu lokality Wuda v  provincii 
Vnitřní Mongolsko. Studovaná lokalita je svými 
geologickými poměry podobná s  lokalitou Ovčín 
na Radnicku. Díky tomuto faktu dochází k  úzkému 
propojení výzkumů mezi Západočeském muzeem 
a  místními vědci. Vyvrcholením spolupráce je výměna 
vzorků a pomoc při realizaci expozice paleontologie ve 
městě Wuhai. 

Spolupráce s  těžební formou HEMA (Turecko). 
Spolupráce je zaměřena na výzkum paleobioty při těžbě 
černého uhlí v  oblasti Amasry v  Turecku. V  roce 2014 
proběhly výzkum několika vrtů o celkové délce cca 1 km. 
Vzorky z těchto vrtů jsou uloženy v Západočeské muzeu 
v Plzni. 

Oddělení botanické

Granty a výzkumné projekty 

GP13-39185P – Představují lišejníková společenstva 
ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných 
fotobiontech? (2013–2015, GA0-GAČR) – druhý rok 
řešení: především sběr materiálu na lokalitách v  ČR, 
SR, Rakousku, Německu; preparace sběrů, izolace 
DNA, sekvenace vzorků; analýza dat; tvorba publikací 
– podrobnosti v Dílčí zprávě ke druhému roku řešení – 
www.gacr.cz (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). Zakončení výzkumu – vypracování 
závěrečné zprávy; doplnění dalších fytocenologických 
snímků, příprava publikací.

UU 2013/06 - Sekulární změny vegetace v Merklínské 
pánvi – druhý rok řešení –analýza profilů, vegetace (J. 
Nesvadbová, J. Bureš).

Oddělení zoologické

Ústavní výzkumné úkoly

 » Rozšíření, početnost a  ekologické nároky ptáků 
v  zemědělské krajině podél toku řeky Radbuzy – 
řešitel: R. Vacík; doba řešení: 2012–2014; stav plnění 
projektu: ukončení sběru dat v  terénu, zpracování 
výsledků.

 » Vřesoviště – ohrožený biotop Plzeňska: mezioborová 
studie diverzity organismů (I. Hradská, I. Těťál) 
– řešitelé: O. Peksa, I. Hradská, další řešitelé: S. 
Pecháčková, I. Těťál; doba řešení: 2011–2014; stav 
plnění projektu: zpracování a publikace výsledků.

 » Pavouci (Araneae) a  vybrané čeledi brouků 
(Coleoptera) údolní nivy říčky Křemelné na Šumavě 
– řešitelé: I. Hradská, I. Těťál; doba řešení: 2014–2015, 
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stav plnění projektu: rozpracovaný, sběr materiálu 
v terénu.

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni

Granty a výzkumné projekty

Grantový projekt ze skupiny VISK6 na rok 2014 
z  oblasti rukopisů byl schválen (příspěvek 22.000,-) 
a  tak bylo digitalizováno 15 rukopisných zlomků. Byl 
schválen rovněž grantový projekt VISK6 na digitalizaci 
tisků (příspěvek 74.000,-) a byla provedena digitalizace 
celkem 5 titulů (všechny ranné 16. st.). Budou rovněž 
začleněni do další digitální knihovny „Historické tisky“. 
Všechny digitalizované dokumenty jsou součástí portálu 
Manuscriptorium.

Celkem je již zdigitalizováno 206 dokumentů ze 
sbírek knihovny.

Dále byl schválen a  realizován grantový projekt 
ze skupiny VISK3 na upgrade online katalogu 
knihovny (příspěvek 74.000,-). Systém byl úspěšně 
implementován a  online katalog Portaro dnes nabízí 
komfortnější přístup a nové služby čtenářům.

Knihovna je dále 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

V  roce 2013 byla podána přihláška na nový 
ústavní výzkumný úkol UU 2014/01 „Soupis vzácných 
a  bibliofilských tisků Západočeského muzea v  Plzni“. 
Bylo v  tomto roce započato s  přípravnými pracemi, 
stanovením metodiky a  systémových opatření. Byly 
provedeny konzultace na vrcholových pracovištích 
a  u  kolegů, dlouhodobě zpracovávajících uvedenou 
tematiku. Ze sbírkového fondu knihovny byl 
vyexcerpován hrubý seznam titulů, který následně bude 
doplňován o  další tituly, nalezené ve studijním fondu. 
Po převedení zbytku knižních dokumentů z  oddělení 
uměleckoprůmyslového, bude proveden podrobný 
průzkum také v  oddělení národopisném. Současně 
budou zahájeny práce na úvodu, který by měl zmapovat 
historii plzeňských bibliofilských a vzácných tisků.

Evidence sbírek
Oddělení prehistorie
evidence chronologická 236 př. č.
z toho počet zakoupených 0 př.č.
celkové náklady na nákup 0,- Kč
evidence systematická 6 105 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 100 707 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 100 707 inv. č. (100%)
inventarizace 7 201 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově 
uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a  nové 
lokační seznamy (62 karet) byly vytištěny a zařazeny do 
kartoték (A. Junková).

V průběhu roku se konečně podařilo zajistit rozdělení 
archeologické podsbírky v  rámci CES, kterým došlo 
k oddělení fondu oddělení starších dějin a prehistorie. 
Byly provedeny dva změnové zápisy do CES. Zapsány 
byly nové přírůstky a  provedeno nahrazení přírůstků 
inventárními čísly (A. Zelenka).

V  rámci inventarizace sbírky probíhalo doplňování 
údajů do databáze evidence u záznamů přepsaných ze 
starých inventárních knih. Doplněny a zrevidovány byly 
karty inv. čísel 6.375 – 14.741 (J. Metličková). 

Do databáze evidenčních karet byly provedeny 
opravné záznamy o poslední revizi a doplněny chybějící 
údaje (L. Šmolíková, J. Metličková). 

Do evidenčních knih byly svázány nově vytištěné 
evidenční karety (inv.č. 30.000-70.000) s  novými 
lokacemi předmětů po přestěhování (A. Junková, L. 
Šmolíková). 

Vytištěny a  do evidenčních knih byly svázány 
evidenční karety zapsané za rok 2013 – celkem 6.519 
evidenčních karet a knihy byly opatřeny autentizačními 
záznamy (A. Junková, L. Šmolíková). 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

Materiál je většinou po základním zpracování předán 
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně 
příslušným regionálním muzeím (Stříbro, Domažlice, 
Blovice).

Na základě smlouvy mezi Západočeským 
a  Jihočeským muzeem bylo zahájeno postupné 
předávání jihočeského fondu bývalé Expozitury 
Archeologického ústavu AVČR pro jižní a západní Čechy 
do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Registrace: 

Základní registrace je provedena před předáním 
nálezů dalším institucím, u nichž jsou uloženy. Podstatná 
část materiálu je převedena přímo pravěkému oddělení 
a oddělení starších dějin Západočeského muzea v Plzni. 
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V roce 2014 zapsáno 68 registračních čísel.
Bylo zahájeno zpracování přírůstkových katalogů 

někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV 
v Plzni do digitální podoby (T. Matějková).

Pomocná evidence v roce 2014

 » Soupis negativů a  popis fotografií – 319 kusů 
Domažlicko.

Oddělení starších dějin
evidence chronologická 107 př. č.
z toho počet zakoupených 58 př.č.
celkové náklady na nákup 57 070,- Kč
evidence systematická 3 281 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 101 215 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 50 247 inv. č. (49,65%)
inventarizace 7 503 inv. č. 
vyřazeno 794 inv.č.

Během roku docházelo ke klasickému průběžnému 
vedení evidence chronologické i  systematické, u  té 
pomocí dbf. DEMUS. U všech podsbírek byly přednostně 
zpracovávány nové přírůstky. Jmenovitě u  fondu 
Historická archeologie jsme se soustředili na zpracování 
výzkumů Plzeň - U  Zvonu a  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 
následně svázat hotové nové evidenční karty první 
kopie, pokračovat v  aktualizaci lokačních seznamů, 
v  souvislosti s  ukončovaným stěhováním také bylo 
třeba pokračovat v  inventarizaci u všech fondů – např. 
dokončovat rozpracovanou revizi u  fondu N, provést 
velkou část u  fondu HA a  také u  podsbírky AC (MP, G, 
C, S). U fondů Z / ZU, MZ, MZZ a HT je již sice inventura 
celé podsbírky de fakto ukončena již v  minulém roce, 
ale byla provedena každoroční inventura sbírky nábojů 
a  střelbyschopných zbraní (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  fondů AC a  fondů AN nebylo 
toto prováděno a  u  fondu HA provedena nová 
fotodokumentace rovněž až u  několika set předmětů 
různých inv. čísel. U  fondu AHA došlo k  zrušení 777 
inventárních čísel (i  z  dbf DEMUS) a  u  fondu AC 17 
čísel, rsp. zde byly zjištěny při inventuře některé 
duplicity, celkem tak bylo vyřazeno 794 čísel. Na úseku 
numismatiky byl přednostně evidován fond odznaků 
(DP) aby byl dokončen pokud možno ke konci roku 
nebo nejpozději počátkem roku 2015, což bylo de 
fakto splněno a  chybí dodělat jen několik desítek 

kusů – během roku bylo zaevidováno přes 1250 inv.
čísel odznaků). Z  toho důvodu nebylo pokračováno 
v zpracování (evidence II. stupně) tzv. „Kubalovy“ sbírky 
(celkem 2425 kusů mincí a  medailí) pouze k  opravám 
starších záznamů a roztřídění pro další práci.

V  květnu 2014 byl získán depot grošových mincí 
(Ostrov u  Bezdružic- Pláň), protože však celý půlrok 
probíhalo čištění a rozvolňování slepenců mincí, nebyl 
nález zapsán do přír.knihy, ale prozatím do knihy 
pomocné a doprovodné evidence pod. č. SSF 80/ 2014 
a bude zapsán v roce 2015 po zjištění celkového stavu.

V knihách pomocné evidence, tj. XXDF1 „Fotografie 
a  negativy“, XXDF2 „Diapozitivy“, XXDF3 „Současné 
mapy a  plány“ nebyl zapsán za uplynulý rok žádný 
přírůstek (první dvě knihy se již nepoužívají), v  knize 
pomocné evidence XXDF4 Kopie a  odlitky nebylo 
zapsáno žádné číslo, v  knize pomocné evidence SSF 
(Studijní a srovnávací fond) bylo zapsáno 1 číslo, tj. 472 
kusů (grošové mince z depotu Pláň 2014)

 

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická 55 př. č.
z toho počet zakoupených 0 př.č.
celkové náklady na nákup 0,- Kč
evidence systematická 54 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 34 412 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 6 697 inv. č. (19,5%)
inventarizace 3 158 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Oddělení uměleckoprůmyslové
evidence chronologická 10 př. č.
z toho počet zakoupených 7 př.č.
celkové náklady na nákup 38 400,- Kč
evidence systematická 10 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 26 313 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 22 410 inv. č. (85,2%)
inventarizace 11 823 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Zvláště významné: 

 » porcelánová souprava Triplex Bohemia, návrh Jiří 
Pelcl, cena za design – EDIDA 2011 a  v  soutěži Elle 
Deco International Design Awards, výroba Český 
porcelán a.s., Royal Dux Bohemia

 » soubor stolního skla, ucelený soubor podle návrhu 
L. Sutnaru pro Krásnou jizbu Družstevní práce, 
1930-1935
Z důvodu přípravy podkladů pro generální inventuru 

bylo do elektronické databáze Demus doplněny formou 
základního záznamu (inventární číslo, fond) chybějící 
inventární čísla. Tyto záznamy slouží jako podklady pro 
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inventurní seznamy určené pro generální inventuru. 
V  souvislosti se zpracováním denních inventurních 
seznamů jsou jednotlivé záznamy do Demusu dále 
doplňovány. Současně jsou prováděny opravy starších 
záznamů.

Ve sledovaném období byla od března započata 
generální inventura sbírkového fondu. Do konce roku 
proběhla fyzická generální inventura v  depozitáři 
keramiky, grafiky, varií a  textilu, hodin a  orientální 
sbírky, celkem inventarizováno 11823 inv. č.

Současně probíhala kontrola lokačních seznamů 
v  depozitáři grafiky, po přestěhování části fondu kovů 
byl vypracován nový lokační seznam v depozitáři varií. 
Do konce sledovaného roku byl proveden či opraven 
zápis o  stavu a  kontrole předmětů v  databázi Demus 
a  současně porovnán identifikační popis se základní 
evidencí I. stupně u 3500 inv. čísel. 

Oddělení národopisné
evidence chronologická 162 př. č.
z toho počet zakoupených 42 př.č.
celkové náklady na nákup 1 423,- Kč
evidence systematická 161 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 77 433 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 50 049 inv. č. (64,6%)
inventarizace 19 713 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Rozhodnutím ředitele č. 8/2013 (č. j. 99/2013) byla 
s platností od 1. 1. 2014 nařízena generální inventarizace 
podsbírky etnografické, sbírky Západočeského muzea 
v  Plzni, p. o. Výše uvedené rozhodnutí stanovilo 
také členy dílčí inventarizační komise pro sbírky 
národopisného odd. Bezprostředně po vydání 
rozhodnutí bylo přikročeno k  přípravám sbírkových 
fondů, depozitárních prostor a  podkladů pro zahájení 
generální inventarizace. V měsících lednu a únoru 2014 
byla provedena tato opatření:

 »  tvorba nových lokací v  interních depozitářích 
sdružených fondů a  depozitářích sbírkových 
fondů fotografií, písemností a  pomocného fondu 
skleněných negativů;

 »  provedena předběžná inventarizace sbírkového 
fondu sklo;

 » z  inventárních knih byla do programu elektronické 
evidence zaznamenána všechna inventární 
čísla předmětů (zejm. u  doposud nepřepsaných 
evidenčních karet) s  vyznačenou příslušností do 
patřičného sbírkového fondu, spolu se záznamem 
o případném vyřazení z podsbírky);

 »  pořízeny byly seznamy všech inventárních čísel sb. 
předmětů, rozdělené mezi jednotlivé sbírkové fondy;

 »  zhotoveno bylo autentizační razítko pro opatřování 
sbírkových předmětů (zejm. písemné povahy) 
příslušností k  etnografické podsbírce, sbírky ZČM 
v Plzni, p. o.

S ohledem na charakter sbírkové evidence, vedené 
při národopisném oddělení, bylo při zasedáních 
inventarizační komise u  každého inventarizovaného 
sbírkového předmětu:

 » provedeno zapsání inventárního čísla předmětu do 
inventarizačního deníku (spolu s počtem kusů);

 » zaznamenán údaj o  inventarizaci v  celkových 
seznamech předmětů (dle jejich příslušnosti do 
konkrétního sbírkového fondu);

 »  pořízena fotografická dokumentace s  uvedeným 
inventárním číslem předmětu;

 »  předměty (jejichž charakter to dovoloval) byly 
opatřeny autentizačním razítkem;

 »  do elektronické evidence zaznamenán stav 
předmětu, aktuální lokace, datum manipulace 
s  předmětem a  záznam o  opatření předmětu 
autentizačním razítkem.
V  dalších dnech (mimo zasedání inventarizační 

komise) pracovníci odd.:
 »  opatřili pořízené fotografie (v  názvu) inventárním 

číslem;
 »  zkontrolovali záznamy v  programu Demus se 

záznamy v inventarizačním deníku;
 »  fotografickou dokumentaci uložili na (pro tuto 

příležitost zvláště zřízené) elektronické uložiště.

Souhrnná data z průběhu inventarizace

 »  celkem zinventarizováno: 19713 inv. č.
 »  celkem zinventarizováno: 31617 jednotlivin
 »  záznamy provedeny na 21114 evidenčních kartách 

elektronické evidence
 »  v rámci inventarizace odpracováno: 1580 pracovních 

hodin

Digitalizace sbírkových fondů

V  roce 2014 pořídili pracovníci národopisného 
oddělení v souvislosti s generální inventarizací podsbírky 
etnografické fotografickou dokumentaci u  sbírkových 
předmětů zaevidovaných pod 19713 inventárními čísly. 

Vyjma toho byla ve spolupráci s  Digitales Forum 
Mittel- und Osteuropa e. V. pořízena plošná digitalizace 
58 rozměrných sbírkových předmětů z  fondu tiskopisů 
a digitalizováno bylo také 339 kusů skleněných negativů 
a fotografií podsbírky a jejích pomocných fondů.

Oddělení paleontologické
evidence chronologická 7 př. č.
z toho počet zakoupených 1 př.č.
celkové náklady na nákup 193 000,- Kč
evidence systematická 1 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 31 900 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 31 900 inv. č. (100%)
inventarizace 2 065 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

V roce 2014 Ing. Jana Mlnáříková zpracovávala sbírku 
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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).

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.

Oddělení botanické
evidence chronologická 3 př. č.
z toho počet zakoupených 1 př.č.
celkové náklady na nákup 10 780,- Kč
evidence systematická 733 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 85 766 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 41 067 inv. č. (47,9%)
inventarizace 4 778 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Ve spolupráci s  CITeM Brno byly upraveny tiskové 
sestavy evidenčních karet a sched v programu Demus.

Byly vytištěny nové evidenční karty podsbírky BC, 
rod 1–158.

Focení herbářových položek: ca 320 sbírkových 
předmětů (S. Pecháčková, R. 

Bláhová).

Oddělení zoologické
evidence chronologická 43 př. č.
z toho počet zakoupených 0 př.č.
celkové náklady na nákup 0,- Kč
evidence systematická 22 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 16 126 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 14 748 inv. č. (91,5%)
inventarizace 1 398 inv. č. 
vyřazeno 0 inv.č.

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni
evidence chronologická 460 př. č.
z toho počet zakoupených 185 př.č.
celkové náklady na nákup 129 911,- Kč
z toho zvlášť významné 28 000,- Kč
evidence systematická 460 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 11 159 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 8 849 inv. č. (79,3%)
inventarizace 160 inv. č. 
vyřazeno 0 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. 2014 zpracováno 7.446 
záznamů (z toho bylo 1.657 letošních přírůstků). Celkově 
má databáze knihovního fondu k  31. 12. 2014 40.172 
záznamů o celkovém počtu 88. 131 exemplářů (přír.č.). 

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 2014 celkem 5.016 přístupů 
na online katalog.

Byla provedena inventarizace části sbírkového 
fondu Staré tisky – signatury 501, 502, 503. Dle 
inventarizačního protokolu č. j. 19/2015 ze dne 20. 1. 
2015 bylo inventarizováno celkem 160 jednotek.

Souhrn za celé muzeum
evidence chronologická 1 083 př. č.
z toho počet zakoupených 294 př.č.
celkové náklady na nákup 430 584,- Kč
evidence systematická 11 906 inv.č. 
sbírkovy fond k 31.12.2014 485 584 inv. č. 
z toho v počítačové databázi 326 674 inv. č. (67,3%)
inventarizace 57 799 inv. č. 
vyřazeno 794 inv.č.
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Ochrana sbírek 
 » Počet obrazově zdokumentovaných sbírek 63 006 

inv.č.

Oddělení prehistorie
 »  Byl prohlédnut stav fondu celých nádob čítající 2.977 

ks, k opravě a konzervaci v keramické laboratoři bylo 
vybráno 6 nádob (P. Peterková, J. Tycová).

 »  Do evidenční databáze, poddatabáze konzervačních 
karet byly provedeny záznamy o  konzervačních 
zásazích na kovových artefaktech provedených na 
sbírkových předmětech v roce 2013 (L. Šmolíková). 

 »  Vedle rozsáhlého souboru nálezů z  výzkumu ve 
Stodu (sezóny 2012-2014) byl umyt, roztříděn 
a  u  rozsáhlejších akcí také popsán čísly nálezů 
veškerý materiál z  nových přírůstků za rok 2014, 
který byl následně uložen v příručním depozitáři (M. 
Metlička, M. Mašková, brigádníci). 

 »  V  depozitářích kovových artefaktů, zlomkové 
keramiky a  celých nádob je průběžně měřena 
teplota a vlhkost (J. Metličková). 

 »  Průběžně byly laboratorně ošetřovány 
a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok 2011, 
které byly připravovány k systematické evidenci (P. 
Peterková, J. Tycová).

 »  V  expozici Pravěk jihozápadních Čech v  hlavní 
budově muzea jsou pravidelně měřeny teplota 
a  vlhkost. Pro dosažení přijatelné vlhkosti byly 
zakoupeny dva zvlhčovače vzduchu (M. Metlička, J. 
Metličková, průvodci). 

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 (ta byla do nových prostor stěhována 
s problémy průběžně po celý rok, úkol bude pokračovat 
i  v  následujících letech). Nebyl tak zcela vyřešen 
problém uložení sbírkových předmětů z  jiných fondů, 
tj. podsbírky historické a  podsbírky militárií, kde je 
pociťován nedostatek místa, je nutno totiž uložit část 
fondů Z (bedny na zbraně, truhlíky na náboje a granáty, 
podstavce na pušky aj.- to je stále většinou v  depu 
Částkova, část byla již 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. 

U  fondů MP, G a  částečně i  DP pokračovalo např. 
přeložení a  nové uložení map a  grafiky (prokládací 
papíry, obálky, nové desky, police) a  nové uložení 
odznaků (nové krabice) atd. s  využitím nového 
obalového materiálu získaného v minulosti z prostředků 
ISO MK ČR. Bylo pokračováno ve vypracování nových 
lokačních seznamů.

V  depositáři ZU (uniformy) nebyly během roku 
změny.

Oddělení novějších dějin
Na rok 2014 byla naplánovaná rekonstrukce 

depozitáře č. 6 odd. novějších dějin. Z  finančních 
důvodů k realizaci rekonstrukce nedošlo. 

Digitalizace filmů

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, v  roce 
2014 byly digitalizovány 4 ks. Filmy byly promítnuty 
a digitalizovány snímáním druhou kamerou. Výraznější 
spolupráce bude pokračovat v  roce 2015 (Tománková, 
Morgensternová).

 » Digitalizace a odborné zpracování fotografií – 526 ks 
(Tománková). 

 » Digitalizace fotografií - 40 ks a  negativů - 15 ks 
(Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Od března tohoto roku probíhala generální inventura 

v  depozitářích grafiky, varií a  textilu. Fond varií a  cínu 
byl na základě rozhodnutí a  zjištění při generální 
inventuře vyčleněn z depozitáře textilu a nově uložen do 
samostatného prostoru na Bolevecké návsi (Objekt A). 

Probíhala generální inventura a na základě zjištěného 
stavu předmětů byly vytipovány předměty nutné 
k urychlenému i pravidelnému ošetření a konzervaci.

Z depozitáře grafiky byly, dle charakteru materiálu, 
vyčleněny a  nově uloženy některé předměty do 
depozitáře porcelánu nebo do CD v Nepomuku.

V  jednotlivých depozitářích je pravidelně 
kontrolována teplota, vlhkost a  stav předmětů. 
V depozitáři textilu na Bolevecké návsi 17 byla zajištěna 
a  provedena pravidelná preventivní desinsekce. 
V depozitáři sbírky orientu (Bolevecká náves, č. dveří 14) 
bylo instalováno nové osvětlení. V  trezorové místnosti 
na hlavní budově v  Kopeckého sadech 2 proběhla 
pravidelná revize vstupních dveří. 

Oddělení národopisné
Ve vztahu k  nedostatkům ve správě a  fyzickém 

zabezpečení sbírkových předmětů podsbírky 
etnografické, zjištěným v  průběhu roku 2013 při 
komplexním zhodnocení průběhu desetiletého cyklu 
periodické inventarizace (2003 – 2013), provedli v roce 
2014 pracovníci oddělení revizi způsobu uložení 
sbírkových fondů v  interních depozitárních prostorách 
Národopisného muzea Plzeňska. V  přímé návaznosti 
na průběh vyhlášené generální inventarizace podsbírky 
etnografické byly k ochraně sbírkových předmětů před 
zcizením a případným poškozením učiněny následující 
kroky.

 »  Počátkem roku 2014 došlo ke kompletnímu 
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přebudování zamykacího systému generálního klíče 
v  celém objektu Národopisného muzea Plzeňska 
a interních depozitářích národopisného oddělení.

 »  Interní depozitáře sdružených fondů a  sb. fondu 
textilu byly vybaveny trezorovou skříní a  novým 
úložným regálovým a  zamykatelným skříňovým 
systémem v  počtu několika desítek kusů. Regálový 
a  skříňový úložný systém byl využit k  novému 
deponování sbírkových fondů typářů a  razítek, 
kalendářů, řemeslného náčiní a městského textilu.

 »  Úložné boxy v  interním depozitáři fotografií 
a  pomocného fondu skleněných negativů byly 
opatřeny samostatným zamykacím systémem.

 »  S  využitím vhodného PH neutrálního obalového 
materiálu s alkalickou rezervou byl nově uspořádán 
a uložen sbírkový fond tiskopisů a část fondu obrazů 
(zejména drobnější grafiky, akvarely a barvotisky).

 »  Z  grantového programu Integrovaného 
systému ochrany movitého kulturního dědictví, 
vyhlašovaného MK ČR byl v  roce 2014 získán 
příspěvek na nákup nového adiabatického 
zvlhčovače Brune B300, který byl v  závěru roku 
instalován ve stálé expozici Národopisného muzea 
Plzeňska. Díky tomuto kroku došlo k  částečnému 
vyřešení problému s  nepříznivými klimatickými 
změnami v expozici v průběhu zimních měsíců. 

 » Dne 25. 4. 2014 bylo provedeno plošné preventivní 
desinsekční plynování depozitárních a prezentačních 
prostor Národopisného muzea Plzeňska. Oproti roku 
2013 bylo preventivní ošetření provedenou pouze 
v jedné (zcela dostačující) etapě.

 »  Ve spolupráci s  pracovníky odd. konzervace došlo 
v  roce 2014 k  dvojímu sanačnímu a  plošnému 
ošetření sbírkových předmětů fondu zemědělského 
nářadí v  externím depozitáři v  Plzni na Bolevci. 
V  základních konzervačních pracích v  tomto 
depozitáři bude v nacházejícím roce pokračováno.

 »  V  samotném závěru roku 2014 byla v  prostorách 
Národopisného muzea Plzeňska provedena částečná 
rekonstrukce EZS, při které došlo k  nové úpravě 
bezpečnostního režimu depozitárních a expozičních 
prostor muzea. 

 » Další kroky ve vztahu k  ochraně sbírkových 
předmětů podsbírky etnografické, realizované 
pracovníky národopisného oddělení v  roce 2014, 
byly bezprostředně spjaty s  počátkem generální 
inventarizace, nařízené Rozhodnutím ředitele 
č. 8/2013 (č. j. 99/2013). V  závislosti na postupu 
inventarizace byly průběžně novým způsobem 
uspořádány a uloženy sbírkové fondy: 

 »  hračky a hry (Michaela Oliberiusová);
 »  betlémy (Jana Slámová);
 »  tiskopisy (Michal Chmelenský);
 »  část fondu řemeslného nářadí (Michal Chmelenský);
 »  část fondu kuchyňského nářadí (Jana Slámová, 

Michaela Oliberiusová);
 »  části fondů keramiky a stavebních památek (všichni 

pracovníci odd.).

Oddělení botanické
 » Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním; 

průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R. 
Bláhová, A. Čížková).

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 (I. 
Hradská, I. Těťál, R. Vacík, Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni

Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných 
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 
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. 
2014 nebyla realizována z  důvodu zaneprázdněnosti 
fotografky.

Oddělení konzervace 
V  roce 2014 byly provedeny oddělením konzervace 

3 namátkové kontroly klimatu v prostorách muzea a to 
v depozitáři UMPRUM v odd. textilu (správce l.Kotorová) 
3.7.2014 s  výsledkem vyhovujícím (20oC/46% rV). 
Následná konzervace byla doporučena u  hedvábných 
předmětů. 

Dále uskladnění předmětů národopisného oddělení 
v  Bolevci, kde byla provedena opětovná hromadná 
dezinsekce uložených předmětů. Oproti minulému 
zjištění byl prostor temperován na teplotu cca 16oC/ 
65% rV.

Rovněž byl monitorován prostor, v  němž byla 
dočasně umístěna výstava ak. mal. Jiřího Trnky 
(hl.b.muzea 17,5oC/47% rV). 

V  MCU byly na základě kontroly ze dne 14.10.2013 
v  průběhu jara 2014 před hlavní turistickou sezonou 
opraveny polychromované plastiky - celkem 14 ks. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v  MCU bylo 
opět upozorněno na nutnost průběžné kontroly ornátů 
a  pluviálu v  tzv. klenotnici. Cínové předměty byly 
před nadcházející zimou deponovány do vhodnějších 
klimatických podmínek.

Stav sbírky cca 1500 obrazů v  CD Nepomuk je 
setrvalý, tj. nepodařilo se pořídit ze zdrojů ISO MK ani 
z vlastních zdrojů vakuový vyhřívaný stůl, aby mohl být 
proveden hromadný konzervační zásah tj. dublování 
obrazů na nové plátno.

Pouze během roku byla provedena ruční rentoaláž 
u 22 ks olejomaleb pro potřebu dílčích výstav.
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Restaurování, konzervace 
a preparace sbírek
Oddělení prehistorie

 » Celkem bylo v  konzervátorské laboratoři 
prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 413 
a zrestaurováno 30 sbírkových předmětů.

 » Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického 
oddělení ZČM zrestaurováno 67 nádob či jejich torz.

1)  Ze sbírek oddělení bylo v  konzervační laboratoři 
zkonzervováno a  zrestaurováno 131 artefaktů 
z bronzu, železa, skla a jantaru (I. Kolmanová). 

2)  Pro jiná oddělení ZČM bylo v  laboratoři 
zkonzervováno: 

 »  pro odd. ZAV – 8 železných předmětů z výzkumu ve 
Stříbře a jiných archeologických akcí.

 » pro odd. starších dějin byl zkonzervovány 4 
stříbrné a bronzové mince.

 » Celkem tak bylo pro jiná oddělení ZČM 
zkonzervováno 12 sbírkových předmětů (I. 
Kolmanová). 

3)  Pro Muzeum Dr. Hostaše v  Klatovech bylo 
v  rámci metodické pomoci muzeím v  regionu 
zkonzervováno 43 železných předmětů z  Chanovic 
a 18 bronzových předmětů z depotu ze Švihova (I. 
Kolmanová). 

4)  Pro Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici 
v  rámci metodické pomoci muzeím v  regionu byly 
zkonzervovány 2 bronzové předměty (I. Kolamnová).

5)  Pro Městské muzeum v  Nýrsku byla provedena 
konzervace dvou železných středověkých zbraní (I. 
Kolmanová).

6)  Pro Muzeum T.G.M. v Rakovníku byla zkonzervována 
a  zrestaurována výbava halštatského hrobu ze 
Senomat (24 artefaktů) a z místa bitvy u Rakovníka 
(22 předmětů) (I. Kolmanová). 

7)  Pro ZIP o.p.s. bylo zkonzervováno 6 bronzových 
artefaktů z  výzkumu v  Klášteře u  Nepomuka (I. 
Kolmanová).

8)  Pro Oblastní muzeum v Chomutově a ÚAPP v Mostě 
byl nakonzervováno 1 stříbrný, 6 kostěných a  4 
želené předměty z výbavy hrobu 66 z doby římské 
z Nezabylic (I. Kolmanová). 

9)  Pro Muzeum Karlovy Vary bylo zkonzervováno 39 
železných, 28 skleněných a 96 drobných bronzových 
z  výzkumu hradu Hartenberg (k.ú. Hřebeny), 
z Lokte a z kostela sv. Linharta u Karlových Varů (I. 
Kolmanová). 

10)  Pro Městské muzeum ve Stříbře byla zrestaurována 
a nakonzervována bronzová břitva a dvě keramické 
nádoby (I. Kolmanová, J. Tycová). 

11)  Pro Národní památkový ústav, odborné pracoviště 
v  Lokti byly zkonzervovány 4 železné a  bronzové 
artefakty (I. Kolmanová).

12)  Pro Národní památkový ústav, odborné pracoviště 
v  Plzni bylo zkonzervováno 6 železných předmětů 
z Velhartic (I. Kolmanová).

13)  Pokračovalo opravování fondu celých nádob po 
jejich přestěhování do depozitáře ve Zborovské 
ulici. K novému zrestaurování bylo vybráno 6 nádob, 
na kterých byly odstraněny sádrové či cementové 
přetoky z lepení a doplňování na začátku 20. století. 
Opravené nádoby pochází z mohylových pohřebišť 
Šťáhlavy-Hájek, Milínov-Javor, Žákava-Sváreč 
a z plochého pohřebiště v Nynicích (P. Peterková, J. 
Tycová).

14)  Z  nově zpracovávaných výzkumů byly 
zrekonstruovány keramické nádoby a  jejich torza 
z následujících výzkumů:

 » výzkumu v  Dobřanech na stavbě haly f. Loma 
z  roku 2008 byly zrekonstruovány 3 celé nádoby 
z objektu 27 a 7 torz nádob objektu 46 (J. Tycová).

 » z  Nýřan, okr. PS, poloha „U  Mexika“, stavba DAF 
byla zrekonstruována 1 nádoba z  hrobu 208, 6 
nádob z hrobu 214, (P. Peterková, J. Tycová).

 » z výzkumu v pískovně ve Vejprnicích byla z hrobu 
III zrestaurována 1 nádoba a 2 torza (P. Peterková).

 » v  rámci přípravy materiálu převzatého 
výzkumu v  Bdeněvsi III, okr. PS k  evidenci byla 
zrekonstruována 1 miska a 1 přeslen (J. Tycová).

 » Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih, Vrchlického ulice ppč. 
149/1, bylo zrekonstruováno 1 torzo nádoby (P. 
Peterková).

 » z  výzkumu mohyly 1 u  Stříbra, okr. TC v  lese 
U Butovské hájovny bylo pro Městské muzeum ve 
Stříbře v rámci metodické pomoci zrestaurováno 5 
nádob z výbavy hrobu (P. Peterková).

 » z  Plzně-Nové Hospody byla restaurována 
keramická lžíce (J. Tycová). 

 » z  Horní Kamenice, okr. DO byla z  hrobu 1 
restaurována 1 miska (P. Peterková).

 » z pohřebiště z Nezabylic, okr. Chomutov byla pro 
ÚAPP v Mostě zrestaurována popelnice z hrobu 66 
(P. Peterková).

 » z  mohyly u  Strahova, okr. TC byl zrestaurován 1 
okřín a 2 torza (J. Tycová).

15) Pro Krajské muzeum v Liberci bylo rekonstruováno 
12 rozpadlých a rozbitých nádob z pohřebiště mladší 
doby bronzové v Kruzích (J. Tycová, P. Peterková). 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

 » Podle finančně a  kapacitně omezených možností 
jsou průběžně zpracovávány jak velké soubory 
získané dříve, tak i  nové nálezy z  probíhajících 
výzkumů.

 » Restaurováno bylo celkem 28 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 4741 předmětů (vše vlastní 
kapacitou – u  podsbírky Historická archeologie 739 
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předmětů (většinou jde o 472 ks mincí z depotu Pláně), 
u  podsbírky Militárií 3675 ks, u  podsbírky Historie nic 
a  u  fondů Numismatiky pak prošla konzervací část 
starého fondu DP a nových přírůstků, tedy 245, rsp. 82 
ks.

Dále jako každý rok bylo provedeno (na přelomu 
prosince 2014 a ledna 2015) kompletní chemické ošetření 
proti hmyzu a mikroorganismům u fondu ZU (uniformy) 
v  depositáři chemicky plynofikací Coopex vlastními 
silami. Jako každý rok byla provedena vlastními 
(koncem března 2014) jednoroční překonzervace včetně 
pravidelné údržby exposice Městské zbrojnice (zde 1058 
předmětů – nejsou vykázány v přehledu konzervace, tj. 
toto je navíc, nejedná se však o klasickou konzervaci). 

V  laboratorním zpracování u  fondu HA bylo 
pokračováno ve zpracování fondu HA (hotové ZAV, např. 
Plzeň U Zvonu, pak z drobných akcí a sběrů a tak bylo 
nakonzervováno 37 různých artefaktů a  230 archeol.
želez fondu HA. I  zde probíhalo překonzervování, rsp. 
předkonzervování u  předmětů určených pro výstavy 
v ZČM, v Diecézním muzeu, rsp. i jinde.

 Bylo samozřejmě pokračováno v  nakonzervování, 
rsp. překonzervování či vyčištění nových přírůstků fondů 
AZ a AN a také podle výsledků inventur a dle fyzického 
stavu probíhala překonzervace některých předmětů 
fondů AN (překonzervováno celkem 245 ks, počet 
všech překonzervovaných předmětů u  numismatické 
podsbírky byl tak 327). Všechny výše uvedené práce 
byly prováděny vlastními silami, s  ohledem na 
finanční možnosti nebylo počítáno s  dodavatelským 
restaurováním a konzervací. 

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 oddělení. Šlo o tyto práce:

 »  Vyčištění, konzervace a určení chebských střv. mincí 
pro odd. pravěku ZČM z různých drobných sběrů na 
hradě Hartenberg (7 ks, dr. M. Hus)

 » Konzervace historické vitráže z fondu odd. UMPRUM 
ZČM Plzeň, 1 ks (M. Beránková)

 »  Konzervace skleněných artefaktů střv. skla z  fondu 
NPÚ Plzeň, 9 ks (M. Beránková)

 »  Konzervace 15 fragmentů střv. skla a  34 předmětů 
z  organického materiálu pro VMH v  Klatovech (M. 
Beránková a M. Zemánková)

 »  Konzervace kovových artefaktů NPÚ Plzeň, 19 ks 
(M.Beránková a M. Zemánková)

 »  Vyčištění, konzervace a určení pozdně střv. mincí pro 
odd. OZAV ZČM z ZAV v Rokycanech-Spilce (4 ks, dr. 
M. Hus)

 »  Vyčištění, konzervace a  určení různých střv. mincí 
pro KAR ZČU ze ZAV Drahoňův Újezd (4 ks, dr. M. Hus)
Na úseku HA a  N tak bylo pro cizí organizace či 

oddělení nakonzervováno či vyčištěno (a  určeno) 93 
předmětů.

Oddělení novějších dějin
 » vlastní: 5 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové
 » Restaurování – 1 inv. č. (UMP1355 – vitraj, M. 

Beránková) 
 » 399 inventárních čísel bylo ošetřeno konzervátorským 

oddělením Západočeského muzea v Plzni.
 » V roce 2014 nebyl schválen žádný z návrhů podaných 

do programu ISO Ministerstva kultury. 
Výběr předmětů pro konzervaci prováděnou 

konzervátorskými pracovišti muzea byl zaměřen na 
přípravy předmětů pro budoucí uměleckoprůmyslovou 
expozici (části japonských zbraní a  čínské šperky, 
celkem 121 inv. č.). K průzkumu a ošetření byly předány 
předměty na základě zjištění při běžné kontrole 
depozitářů – ošetřeny byly 3 ks koptských textilií. Kromě 
těchto sbírkových předmětů prošly konzervátorským 
zásahem i položky zapůjčené na výstavy mimo muzeum 
– oprava silně poškozeného alabastrového modelu Tádž 
Mahal (inv. č. O/1096) včetně výroby nového podstavce 
a  ochranného poklopu (pro výstavu Rituály smrti 
v Národním muzeu). 

V roce 2015 pokračovala na základě výběru předmětů 
pro stálou expozici konzervace a  adjustace předmětů 
z oddělení zámečnictví na repasované kazety z vitrín. 

Následně byly ošetřené předměty zabaleny, uloženy 
do depozitáře a  připraveny pro zpětnou adjustaci do 
vitrín.

Kromě těchto sbírkových předmětů prošly 
konzervátorským zásahem i  položky zapůjčené na 
výstavy mimo muzeum. 

Oddělení národopisné
Prostřednictvím oddělení konzervace 

Západočeského muzea v  Plzni došlo v  roce 2013 ke 
konzervování 83 sbírkových předmětů podsbírky 
etnografické. Přímým konzervátorským zásahem 
prošly zejména sbírkové předměty, určené pro realizaci 
krátkodobých výstav. 

Po konzultacích s  pracovníky odd. konzervace 
prováděli zaměstnanci národopisného oddělení 
celoročně drobnou konzervátorskou činnost, spočívající 
v základním sanačním ošetřování vybraných předmětů, 
napadených plísněmi, popř. dřevokazným hmyzem. 

Ve spolupráci se Západočeskou galerií v  Plzni, 
p. o. došlo v  měsíci listopadu 2014 k  převozu deseti 
kusů portrétních maleb plzeňského malíře Gottfrieda 
Lindauera do restaurátorských dílen Ateliéru 
restaurování Akademie výtvarných umění v  Praze. 
Portréty byly restaurovány za účelem přípravy výstavy 
„Gottfried Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů“, která se uskuteční v termínu 
od 6. května do 20. září 2015 ve výstavní síni Masné 
krámy, Pražská 18, Plzeň.

Oddělení paleontologické
V  průběhu roku byly preparovány a  restaurovány 

vzorky: 
 » velkorozměrné vzorky z  lokality Ovčín (Lucie 
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Pšeničková); 
 » vzorky z  lokalit z  Polska a  Itálie transportu z  USA 

do Česka, 36 předmětů (Lucie Pšeničková); 2) 
byly preparovány vzorky z  lokality Mont Sénegra 
(Francie), 84 předmětů (Lucie Pšeničková); 

 » Vypreparováno a  zdokumentováno cca 1000 
menších vzorků karbonské fosílií flóry a  sestaveny 
tři velkorozměrné fosílie do dřevěných rámů 
(Cordaites, Dicksonites, Lepidodendron), Ing. Jan 
Bureš a František Tichávek. 

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo preparováno cca 1000 

sbírkových předmětů (sběry cévnatých rostlin 
a lišejníků).

Oddělení zoologické
 » vlastní: 4204 ks

V  průběhu roku bylo vypreparováno 1116 brouků 
(I. Těťál), do lihu uloženo 2847 pavouků (I. Hradská), 
zpreparováno 36 obratlovců a preparátorkou ošetřeno 
205 položek (Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni

V  r. 2014 byly restaurovány na pracovišti muzea 
v rámci grantových projektů VISK6 dva staré tisky (oba 
konvoluty po 2 a 3 přívazcích). Šlo o drobné práce jako 
průzkum, vyčištění, srovnání listů atd.

Oddělení konzervace
celkem bylo konzervováno a  restaurováno 

z vlastního sbírkového fondu 486 ks z toho:
 » oddělení národopisu  82 ks
 » oddělení novějších dějin  5 ks
 » oddělení umprum   399 ks

Muzeum loutek
V  roce 2014 byly restaurovány a  konzervovány 

následující položky:

Konzervované loutky – celkem 12 ks:

 » Babička velká molitanová – 76 760
 » Duch – NMP 76 631
 » Kočka – NMP 76 743
 » Rokokový pán – NMP 71941
 » Krejčí – NMP 71 934
 » Stará žena – NMP 71 936
 » Venkovské děvče – NMP 71 932
 » Čert – NMP 71 834
 » Sedlák – NMP 71 836
 » Mnich – NMP 71 929
 » Čaroděj – NMP 71 925
 » Venkovanka- NMP 71 837

Restaurované loutky – celkem 9 ks:

 » Šlechtic - NMP 76 626

 » Faust – NMP 65 723
 » Hamlet – NMP 67 285
 » Hastrman – NMP 76 695
 » Král - NMP 71 832
 » Selský chasník – NMP 71942
 » Muž – NMP 75 943
 » Zbrojnoš – NMP 71 919
 » Starý lovec – NMP 71 943
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Expozice a výstavy
Návštěvnost
Muzeum Š. Adlera 2 952
Národopisné muzeum 6 810
Muzeum loutek 21 875
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 2 976
Knihovna 601
Kulturní programy 12 584
hl. budova ZČM 26 911
Celkem 61 524
z toho zlevněné vstupné 25 925
www stránky muzea 63 710

Expozice

Hlavní budova

JUBILEJNÍ SÁL - PORCELÁN VE 
ZNAMENÍ ZKŘÍŽENÝCH MEČŮ

 Míšeňský historický porcelán ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni.

Sbírka míšeňského historického 
porcelánu v  Západočeském muzeu má 
více jak stoletou tradici. V  průběhu let 
byla postupně rozšiřována o  nákupy 
na starožitnických aukcích, obchodech 

Antikva i  od soukromých osob. Sbírka patří mezi 
nejkvalitnější soubory v  rámci muzeí ČR. Jsou v  ní 
zastoupeny artefakty unikátní jak v  evropském, tak 
i  světovém měřítku (např. ukázky z  prvopočátečního 
období pokusů a  výroby tzv. Böttgerovy kameniny, 
práce malíře J. G. Höroldta, modelérů J. J. Kaendlera, 
F. E. Meyera, J. F. Eberleina aj.). Ojedinělým kusem je 
zmenšený porcelánový model jezdeckého pomníku 
saského kurfiřta a polského krále Friedricha Augusta II., 
zhotovený jako zkušební výpal pro sochu v dvojnásobné 
životní velikosti. Také další vývojové etapy historie 
míšeňského porcelánu jsou dokumentovány cenným 
sbírkovým materiálem od doby pozdního baroka, 
rokoka, klasicismu a empíru, biedermeieru, přes období 
historizujících stylů až po secesi a art deco. Sbírka čítá 
více jak 400 položek. 

PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE

 Plzeňská městská zbrojnice patří 
k nejlépe dochovaným zbrojnicím evrop-
ských středověkých měst. Její počátky 
sahají do roku 1363, kdy císař Karel IV. 
plánovitě budoval v  českých městech 
zbrojnice městské hotovosti. Obsahuje 
nejstarší soubor palných zbraní v Evropě 

z konce 14. a počátku 15. století; většina byla vyrobena 
právě v Plzni, jak dokládají výrobní značky na zbraních.

Další část zbrojnice tvoří hákovnice s  luntovým 

zámkem z poloviny 16. století a soubor mušket z období 
třicetileté války, dále zbroje plzeňských měšťanů, 
zejména množstvím prsních a  zádových plátů odění, 
ochran ramen a rukou či řadou přileb různého typu.

Působivým doplňkem expozice jsou domovní 
portály, které dříve zdobily dnes již zbořené domy na 
plzeňském náměstí. Přímo z  expozice je možné se po 
schodech dostat do suterénu, kde byla zachována 
část původních hradeb staré Plzně. Celou kompozici 
dotváří panoramatický obraz znázorňující Dobytí Plzně 
Arnoštem Mansfeldem r. 1618.

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO 
KRAJE - EXPOZICE ARCHEOLOGIE

 Expozice odhaluje tajemství 
pravěkého osídlení jihozápadních Čech 
od nejstarších dob do raného 
středověku. Představeny jsou zde 
artefakty získané do sbírek muzea 
během více jak 130 let terénních 
archeologických výzkumů. Mezi 
vystavenými exponáty jsou takové 

unikáty jako bronzový štít z  Plzně-Jíkalky, hliněná 
neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité 
spony z  Kyšic a  Dýšiny, zlaté předměty z  mohylových 
pohřebišť střední doby bronzové a  mnoho dalších 
výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. 
Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, 
dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z  Vladaře 
a  kamennou slovanskou pecí. Samostatně je 
prezentována metodika archeologické práce. K oživení 
jistě přispívají i figuríny s rekonstrukcí pravěkých oděvů 
zdobených replikami bronzových předmětů, model 
neolitického dlouhého domu, model odkrývané pravěké 
mohyly a opevnění hradiště na Černém vrchu u Svržna. 

Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně vtáhne 
do tajů odkrývání archeologických lokalit a  ukáže 
krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí s metodou 
archeologické a  muzejní práce, ale také s  pravěkými 
výrobními technikami – výrobou kamenných štípaných 
a  broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky, 
tavením a odléváním bronzu a hutněním železa. 

Malí i  velcí návštěvníci si mohou na replikách 
prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení 
obilí kamennými drtidly a žernovem. 

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem 
a  spolufinancován Evropskou unií z  Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad.

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO 
KRAJE - EXPOZICE HISTORIE 

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

Připraveny jsou i  doplňkové programy pro děti 
a  řada dalších informací je k  dohledání v  dotykových 
infopointech.

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem 
a  spolufinancován Evropskou unií z  Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad.

Národopisné muzeum Plzeňska 

JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU

 Expozice je umístěna v  historických 
prostorách Chotěšovského, 
Gerlachovského a Bartlovského domu na 
náměstí Republiky. Návštěvníky čeká 
mimořádně rozsáhlá prohlídka, která čítá 
dvacet místností se zajímavými 
historickými interiéry.

První část představuje vývojovou řadu 
měšťanských interiérů, tj. nábytek a interiérové doplňky, 
portréty a  drobný inventář z  údobí gotiky, renesance, 
baroka, empiru, biedermeieru a  první třetiny 20. 
století. Exponáty jsou velmi cennou kolekcí předmětů 
denní potřeby, dokreslující všední život v  plzeňských 
měšťanských domácnostech. 

Druhá část je věnována životu lidu na venkově 
a  tvoří ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem 
charakteristickým pro oblast Plzeňska, expozice krojů 
z  plzeňského regionu, ukázky lidového stavitelství 
a expozice prezentující zvyky a tradice venkovského lidu 
v 19. a na počátku 20. století. Zpestřením pak mohou být 
dvě menší expozice ukazující městskou černou kuchyni 
z první třetiny 19. století a secesní lékárnu s ukázkami 
nejen profesionálního, ale také lidového lékařství.

Muzeum loutek

PŘÍBĚH NA NITI

Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté 
loutkoherecké tradice a  mapuje činnost 
loutkových divadel hrajících v  Plzni a  jejím 
nejbližším okolí. 

Příběh loutek, který muzeum vypráví, 
začíná již na počátku 19. století, kdy 
se Plzeňané mohli těšit z  divadelních 

představení kočovných lidových loutkářů. Část expozice 
je věnována vývoji plzeňského loutkářství na konci 
19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo 
- Škodovo divadlo, které je v  expozici představeno 
unikátním oživeným modelem, který je zhotoven podle 

dochovaného negativu. Příběh loutkových divadel 
pokračuje ve druhém patře, kde se na pomyslné časové 
ose novým fenoménem stávají rodinná divadélka, ve 
kterých se při hře setkával svět dětí a dospělých. 

Významná část expozice je věnována Loutkovému 
divadlu feriálních osad, v  němž působili umělci Karel 
Novák, Josef Skupa a  Jiří Trnka. Na jeho jevišti také 
poprvé stanuly loutky Spejbla a  Hurvínka. Atmosféru 
divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje 
nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami 
z  původního fundusu. O  tom, že bohatá loutkářská 
tradice Plzně neskončila, se můžete přesvědčit 
v místnosti věnované nejen amatérským souborům. Ve 
třetím patře se vám představí současné profesionální 
Divadlo Alfa a  jeho loutky z  mnoha oceňovaných 
autorských inscenací. Vedle tradičně pojatých 
výstavních prostor je v  muzeu multifunkční sál, kde je 
možné s loutkami manipulovat a seznámit se s různými 
technikami vodění.

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 církevního umění plzeňské diecéze

PO STOPÁCH VÍRY FRANTIŠKÁNSKÝM KLÁŠTEREM 

 Muzeum se nachází v  objektu původ-
ně minoritského a  posléze františkán-
ského kláštera v  Plzni, jedné 
z  nejvýznamnějších a  nejstarších stře-
dověkých památek města. Vystavena 
jsou zde významná výtvarná díla přib-
ližující historické a svaté osoby, některé 

události ze života svatých a  dějin spásy člověka. 
Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i  život 
Krista.

Další část expozice je věnována plzeňské diecézi, 
jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám 
křesťanské víry na jejím území, samotnému klášteru 
a františkánskému řádu. Rovněž přibližuje liturgický rok 
a  svátosti. Vrcholem prohlídky muzea je „klenotnice“ 
vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského 
významu, liturgické předměty a  roucha z  farností 
Biskupství plzeňského a  depozitářů Západočeského 
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muzea v Plzni.
Z  nejvýznamnějších interiérů kláštera je veřejnosti 

zpřístupněna kapitulní síň s  původními gotickými 
nástěnnými malbami a  kaple sv. Barbory. Návštěvník 
může obdivovat i  zachovalé klášterní ambity, letní 
refektář, sloužící jako výstavní síň nebo mobiliář 
původní historické klášterní knihovny. 

Muzeum Dr. Šimona Adlera

ŽIVOT ŽIDOVSKÉ MENŠINY 
V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ

 Muzeum je věnováno 
památce 110-ti zaniklých komu-
nit 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 návštěvník-
ovi 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, dokumen-
tující každodenní život Židů v daném regionu na přelo-
mu 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 jed-
notnou sídelní komunitu, pokud se nestanou před-
mětem politické manipulace. Muzeum je umístěno 
v rekonstruovaném rodném domě židovského historika 
a rabína Dr. Šimona Adlera.

Výstavy

Oddělení výstavnictví

Práce výstavního oddělení stejně jako jiné 
roky spočívá v  přípravě a  vypracování výtvarného 
a  technického řešení každé výstavy podle obdrženého 
scénáře, které je následně, většinou svépomocí, 
realizováno v  konkrétní podobě. Výtvarné řešení 
výstavy kromě výsledné vizuální stránky výstavy 
zahrnuje i  praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, 
obrazových materiálů na panelech, kapách, volných 
i  velkoformátových tiscích, tj. grafickou úpravu textů, 
skenování, pořizování a  úpravu fotografií a  zpracování 
dalších doprovodných informací a  stále častěji 
využívání audiovizuální techniky. Podstatnou částí 
je také příprava propagačních materiálů -pozvánka, 
plakát, skládanka, transparent, baner, infopanely..., 
podle požadavků k  jednotlivé akci. Technické řešení 
obsahuje nejen hledání technických možností instalace 
a zajišťování vhodných materiálů a služeb, ale i samotné 
praktické 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.

Výstava v Bruselu Evropský parlament:

 » Šumava – zelená střecha Evropy 7. 1. – 10. 1. 2014

Výstavy instalované v roce 2013, 
které přešly do roku 2014, pracovníci 
výstavnictví provedli deinstalaci:

 »  Komiksová Plzeň (8x) 14. 11. 2013 – 2. 2. 2014 – 
Výstavní sál 1

 »  Angličáci Matchbox 28. 11. 2013 – 2. 2. 2014 – Výstavní 
sál 2

 »  Kuchyně naší prababičky 12. 12. 2013 – 2. 2. 2014 – 
Výstavní sál NMP

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

 » Mezi nouzí a blahobytem – Sociální otázka v Plzni 19. 
století 1. 3. – 6. 4. 2014

 » Šangrli–la (Nepál – Tibet – Bhútán – Indie) 13. 5. 2014 
– 1. 2. 2015

 » Prize volumes – 2. mezinárodní výstava uměleckých 
knižních vazeb 28. 2. – 6. 4. 2014

 »  Poklady z hlubin země 8. 5. – 31. 8. 2014
 »  První světová válka očima pětatřicátníků Ladislava 

Lábka a Bohumila Krse 18. 9. - 23. 11. 2014 
 »  Keramika z Bechyně 1884 – 1948, – Výstava ke 130. 

výročí založení Státní odborné školy keramické 
v Bechyni 5. 12. 2014 – 15. 2. 2015 

Výstavy v Národopisném muzeu 
Plzeňska na náměstí Republiky 13: 

 »  Trapulky do bulky – Zapomenutá karetní hra 14. 2. – 
13. 4. 2014

 »  Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“ 29. 4. – 13. 7. 
2014

 »  Malé známé i neznámé tváře – Výstava ke 200. výročí 
narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta 
24. 7. – 12. 10. 2014

 »  Umění umírat aneb O posledních věcech člověka 30. 
10. 2014 – 5. 4. 2015 

 »  150 let českého dobrovolného hasičstva 29. 5. – 30. 
6. 2014

 »  Dívám se a  vidím – Eva Roučka: keramika, bronzy, 
kresba 4. 7. – 30. 9. 2014

 »  Nevšední tvář radosti 2. 12. – 31. 12. 2014 

Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze, Františkánská 11: 

 »  Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji 1. 4. – 1. 6. 
2014

 »  Víra která hřeje – Náboženské motivy na gotických 
a  renesančních kachlích ze sbírek Západočeského 
muzea v Plzni 11. 6. – 2. 11. 2014 
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Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá voda 5: 

 »  Zapomenutí hrdinové 23. 4. – 31. 5. 2014
 »  Pohledy 1989: dvacet let po pádu železné opony 10. 

7. – 30. 8. 2014
 »  Zkouška odvahy – Příběhy nezletilých politických 

vězňů padesátých let 8. 9. – 3. 10. 2014
 »  Židovské komunity na Sušicku 13. 11. 2014 – 28. 2. 

2015

Instalace příležitostných výstav v prostorách 
kavárny Západočeského muzea v Plzni:

 »  Eva Hubatová – fotoinformel
 »  Plakáty muzejních výstav
 »  Indie krabička na koníčka
 » Předmět měsíce – doprovodné instalace ve vitríně 

k cyklu přednášek 

Menší akce:

Drobnější práce pro chod muzea, např. různé 
grafické úpravy – loga, razítka, vizitky, plakáty, 
pozvánky, skládanky, tisky, laminování, hlavičkový 
papír.. k příležitostným akcím, doplňky pro školní dílny, 
přípravy pro muzejní noc, vyplňování svatebních listin..
vyvjášení vlajek a banerů, zimní kontroly a uvedení do 
provozu diecézního muzea, různé technické opravy 
a stěhování po budově apod.

Ředitelství

Vlastní výstavy 

 » Mergl - Malé známé i neznámé tváře, 24. 7. – 12. 10, 
Západočeské muzeum.

 » Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů 
v muzeu i mimo muzeum

 » Mergl – Mezi nouzí a  blahobytem – sociální otázka 
v  Plzni 19. století, 1. 3. – 27. 4.; kurátor výstavy, 
spoluautoři T. Bernhadt, M. Hus, M. Chmelenský, L. 
Krčmář, J. Slámová, I. Tománková

 » Mergl – kurátorská příprava výstavy Trapulky do 
bulky – zapomenutá karetní hra, s Clubem sběratelů 
hracích karet, Praha, 13.2.-13.4.

 » Mergl – kurátorská příprava výstavy Eva Roučka – 
Dívám se a vidím, 3.7 – 7.9.

 » Mergl – příprava výstavy Keramika z Bechyně 1884-
1947, autorka L. Merglová Pánková, 5. 12. 2014 - 15. 
2. 2015

 » Mergl – výběr exponátů pro výstavu Alfons Mucha: 
Théâtredéco, Muzeum Radnice 

Příprava výstav a expozic: 

 » Mergl – příprava stálé expozice Umělecké řemeslo 
a užité umění – scénář, odborná příprava exponátů

 » Mergl – příprava výstavního projektu Ladislav Sutnar 
– návrat – ve spolupráci s Fakultou designu a umění 
Ladislava Sutnara ZČU a Galerií města Plzně

 » Mergl – příprava expozice západočeského skla pro 
instalaci Země fantazie v  interiéru expozice krajů 
v pavilonu České republiky na EXPO 2015 v Miláně 

Oddělení prehistorie

Výstavy 

 »  Pro nově otevřené informační středisko 
v Bezdružicích byla instalována výstava o pravěkém 
osídlení regionu. Pro výstavu bylo zhotoveno 36 
kopií archeologických předmětů ze sbírek ZČM 
a  Městského muzea ve Stříbře (M. Metlička, P. 
Peterková, J. Tycová).

 »  Pro výstavu o  raně vrcholném osídlení Českého 
lesa v Geschichtspark Bärnau byly zhotoveny kopie 
a  poskytnuty fotografické a  textové podklady (M. 
Metlička, P. Peterková).

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).

 » „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).

 » Od Alexandra k  Tamerlánovi. Válečná tažení na 
Hedvábné cestě, Muzeum Ostrava 18.12. 2014 – 
28.2. 2015. (zapůjčení nálezů, zpracování popisů 
a datování předmětů – P. Břicháček),

 » Obrazový svět pozdního středověku, RM Český 
Krumlov, 1.1 – 15.5. 2014 (zapůjčení kachlů z Milevska 
na výstavu – P. Břicháček)

Oddělení starších dějin

V předloňském roce skončily 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, 
ale práce dílčím způsobem pokračují – zejm. obrazové, 
mapové a textové náplně do infopointů atd. 

Vlastní výstavy byly 4 plus 1 putovní přecházející 
z  let 2013/14 (a  2x realizovaná); naše výstavy byly jak 
autorské, tak společné celého ZČM, rsp. i  jiných muzeí 
- podíleli jsme se tu nejen zápůjčkou exponátů, ale 
i spoluprací na scénáři. Podíleli jsme se i na 2 výstavách 
v ZČM, které ovšem realizoval jiný subjekt.

Průběžně jsme řešili zápůjčky i  do jiných muzeí 
a  památkových objektů (12 nových a  14 přetrvávalo 
z  minula), tak jak během roku přišly žádosti (téměř 
by bylo lépe napsat „požadavky“ – velká část muzeí 
se zcela samozřejmě spoléhá na benevolenci ZČM, 
naplánuje si výstavu, ač nemají vlastní exponáty 
a  jsme pak postaveni často i  pouhých několik týdnů 
před plánovanou vernisáží před hotovou věc a  máme 
tak půjčit – a  nejen půjčit, i  vyčistit, nakonzervovat 
a připravit - často i desítky předmětů, vzhledem k různým 
výročím byl loni velký zájem). Autorsky (dr. M. Hus) jsme 
se podíleli jen na jedné výstavě jiných subjektů, tj. nejen 
zápůjčkou exponátů, ale i  sepsáním dílčího scénáře či 
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libreta, rešeršemi, poskytnutím obrazové dokumentace, 
recenzí, opravami atd. Neplánovali a  neprovedli jsme 
žádnou vlastní výstavu v zahraničí, ale zapůjčili věci na 
jednu do ciziny (Jižní Korea). 

Celkem tak bylo realizováno námi nebo s  naší 
pomocí 20 a  z  minula přecházelo 14 výstav a  expozic 
a jedna naše vlastní expozice.

VLASTNÍ VÝSTAVY V ZČM, tj. autorské 
nebo s autorským podílem: 

 » Vlastní samostatná výstava (pouze naše oddělení) 
v  prostorách ZČM – „Víra která hřeje“ v  prostorách 
MCUPD, červen až listopad 2014 (mgr. J.Orna, 30 
předmětů)

 »  Spoluúčast na společné výstavě ZČM ke 
Smetanovským dnům 2014: „Mezi nouzí 
a  blahobytem. Sociální otázka v  Plzni v  19.století“, 
únor až duben 2014 (podíl na scénáři aj. dr. M. Hus 
a mgr. T. Bernhardt, 54 ks a 40 kopií)

 »  Spoluúčast na společné výstavě ZČM s  podílem 
Archivu Plzeňského Prazdroje a  AmP „Velká válka 
očima Pětatřicátníků L. Lábka a  B. Krse“, září až 
listopad 2014, (podíl na scénáři aj. dr. M. Hus, 145ks)

 »  Spoluúčast na společné výstavě ZČM a PeF ZČU „Jak 
se žilo v Plzni za císaře,Procházky´ “, duben až srpen 
2014 (podíl na scénáři aj. dr. M. Hus, 34 ks)

VÝSTAVY JINÉ V ZČM, tj. bez autorského 
podílu, jen zápůjčky předmětů: 

 » Výstava odd. novověku, realizováno v  MCUPD 
„Poustevny a poustevníci Plzeňského kraje“, duben 
až červen 2014, zapůjčeny 4 ks z fondu numismatiky

 » Výstava odd.národopisu, realizována tamtéž 
„Umění umírat…“, od října 2014 dosud, zapůjčeno 7 
exponátů z fondu historické archeologie.  

SPOLEČNÁ VÝSTAVA MUZEÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Jde o  výstavu „Češi a  Němci ve 20.století ve stínu 
dvou totalit“. Autorský podíl na scénáři aj. za ZČM dr. 
M. Hus, zapůjčeno mnoho desítek exemplářů. Výstava 
putovní, v roce 2014 realizována 2x:

 »  Muzeum Českého lesa v  Tachově, duben až červen 
2014, 135 předmětů

 »  Obec Svojšín u  Stříbra, zámek, červen až listopad 
2014, 112 předmětů

PŘEHLED VÝSTAV A EXPOZIC JINÝCH SUBJEKTŮ 
MIMO ZČM, KAM BYLY ZAPŮJČENY SBÍRKY:

 » Okresní muzeum Sokolov, výstava „100. výročí 1. sv. 
války“, od března do října 2014, 79 předmětů

 » Národní galerie Praha, výstava „Otevři zahradu 
rajskou“, od října 2014 dosud, 8 předmětů

 » Okresní muzeum Blovice, výstava „Za císaře pána 
a  jeho rodinu“, od května do listopadu 2014, 15 
předmětů

 » Pivovarské muzeum Plzeň, výstava „Vzpomínka na 
c.k. vojáky…“, od května do října 2014, 9 předmětů

 » Dům historie Přešticka, výstava „Přeštice před 100 
lety“, od července 2014 do ledna 2015, 5 předmětů

 » Okresní muzeum Mariánská Týnice, výstava „1. Sv. 
válka na severním Plzeňsku“, od srpna do listopadu 
2014, 50 předmětů

 » Národní muzeum v  Praze, výstava „Příběh českého 
skla“, od září 2014 dosud, 5 předmětů – výstava bude 
realizována v zahraničí (Soul, Korejská republika)

 » Okresní muzeum Blovice, výstava „Připijme si 
vesele…“, od října 2014 dosud, 18 předmětů

 » Okresní muzeum Český Krumlov, výstava „Gotické 
a  renesanční kachle“, od února do března 2014, 7 
předmětů

 » Federace židovských náboženských obcí – expozice 
ve Staré synagoze Plzeň, od března 2014 stále, 7 
předmětů

 » Město Ostrov n.Ohří – expozice zámek, od července 
2014 stále, 31 předmětů

 » NPÚ České Budějovice – expozice státní hrad 
Velhartice, od listopadu 2014 stále, 11 předmětů

Přesah zápůjček do stálých expozic z minulých let: 

 » NPÚ České Budějovice – expozice státní hrad 
Velhartice, obnoveno od listopadu 2014, ale 
zapůjčeno již dříve, 11 předmětů

 » Okresní muzeum Mariánská Týnice, expozice, 1 
předmět od 2013

 » Muzeum Králíky, pevnostní muzeum U  Cihelny, 
expozice, 4 předměty od 2010

 » Věznice Plzeň-Bory, síň tradic, 1 předmět od 2012
 » MKS Habartov, Muzeum bezpečnostních sborů, 

expozice, 6 předmětů od 2012
 » Celnické muzeum Plzeň, expozice, 7 předmětů od 

2009
 » Okresní muzeum Louny, expozice, 3 předměty od 

2013
 » Karlovarské muzeum – mincovna Jáchymov, 

expozice, 41 předmětů od 2008
 » Karlovarské muzeum – pobočka Žlutice, expozice, 4 

předměty od 2013
 » Karlovarské muzeum, hlavní expozice, 12 předmětů 

od 2010
 » Plzeňský Prazdroj – Plzeňské historické podzemí, 

expozice, 58 předmětů od 2009
 » Plzeňský Prazdroj - Pivovarské muzeum Plzeň, 

expozice, 3 předměty od 2008
 » Husitské muzeum Tábor, expozice, 2 předměty od 

2010
 » Město Kašperské Hory – hrad Kašperk, expozice, 32 

předmětů od 2013
 » Gastro Žofín – zámek Zbiroh, expozice, 5 předmětů 

od 2005

ZÁPŮJČKY Z JINÝCH DŮVODŮ

 » Studijní účely: 1 zápůjčka (KAR FF ZČU, 6 ks mincí) 
 » Reprezentace a propagace: 1 inv.číslo (1 ks) – přechází 

z  roku 2001 - Město Plzeň, zapůjčen historický 
primátorský řetěz na reprezentaci primátora

 » Kreativní a  pedagogické účely: 1 zápůjčka, projekt 
„Archeologická dílna ZČM“, 5 střv. nádob a 11 kopií
Za výstavy a  půjčování exponátů na výstavy jiných 
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subjektů z  oboru Historické archeologie zodpovídal 
především mgr. J. Orna, příp. mgr. V.Dudková a  mgr. 
J. Šneberger (samozřejmě i  obě dokumentátorky), za 
výstavy a  výpůjčky z  oboru Numismatiky odpovídal 
dr. M.Hus, za výstavy a  výpůjčky v  oboru militárií 
zodpovídal zbrojíř B.Diviš, příp. i  vedoucí oddělení, 
za výstavy a  výpůjčky z  oboru historie, map, plánů 
a  grafiky odpovídal mgr. T. Bernhardt, ovšem jen po 
dobu působení na oddělení. 

Oddělení novějších dějin

Vlastní výstavy oddělení

 » Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji. Muzeum 
církevního umění plzeňské diecéze, letní refektář 
1.4. – 1.6. 2014 (Krčmář).

 » Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním 
Plzeňsku. Muzeum a  galerie severního Plzeňska 
v  Mariánské Týnici, kostel Zvěstování Panny Marie 
29.4. – 15.6. 2014 (Krčmář).

 » Poustevníci a  poustevny v  Plzeňském kraji. Zámek 
Svojšín, 2 zámecké místnosti 12.6. – 2.11. 2014 
(Krčmář).

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM

 » Mezi nouzí a  blahobytem. Sociální otázka v  Plzni 
19. století. Západočeské muzeum v Plzni – výstavní 
sál Přírodověda, 28. 2. – 6. 4. 2014, zpracována 
část „Sociální otázka a  působení církve“ (Krčmář) 
a  „Chudinství, dobročinné a  blahodějné ústavy, 
Mecenáši plzeňští, Sociální otázka 19. století“ 
(Tománková).

Spoluúčast na výstavách jiných 
organizátorů v muzeu i mimo muzeum

 » Jak se žilo v  Plzni za císaře „Procházky“, 
Národopisné muzeum Plzeňska, květen 2014 - 
výstava Západočeské univerzity v  Plzni, Fakulta 
pedagogická, PhDr. J. Stočes, Mgr. E. Mušková 
(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

 » Muzeum jižního Plzeňska v  Blovicích – výstava „Za 
císaře pána a jeho rodinu“, červen – říjen 2014, 50 ks

 » Jak se žilo v  Plzni za císaře „Procházky“, 
Národopisné muzeum Plzeňska, květen 2014 - 
výstava Západočeské univerzity v  Plzni, Fakulta 
pedagogická, 39 ks

Příprava výstav a expozic 

 » Příprava výstavy Poutní místa a  místa zvláštní 
zbožnosti na Tachovsku, Muzeum Českého lesa 
v Tachově (Krčmář).

 » Příprava výstavy o  zvonech a  zvonařství v  Plzni, 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

(Krčmář).
 » Přípravy výstavy – Plzeňané a II.sv válka (Tománková, 

Morgensternová).

Počty zapůjčených sbírkových předmětů 
mimo Západočeské muzeum v roce 2014

celkem 178 ks, z toho: 
 » výstavy tuzemské: 94
 » vědecké zpracování: 89 

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

 » 218 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové

Expozice

 » Porcelán ve znamení zkřížených mečů – míšeňský 
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni

 » Zapůjčení předmětů do expozice Muzea církevního 
umění plzeňské diecéze a  do historické expozice 
Západočeského muzea v Plzni.

Vlastní výstavy

 » Keramika z  Bechyně 1884 – 1948. Výstava k  130. 
výročí založení Státní odborné školy keramické 
v Bechyni (dnes SUPŠ Bechyně), autorka L. Merglová 
Pánková (ZČM, 5. 12. 2014 – 15. 2. 2015)

Spoluúčast na výstavách jiných 
organizátorů v muzeu i mimo muzeum. 

 » Malé známé i neznámé tváře (ZČM, 25. 7. – 2. 6. 2013)
 » V  srdci Hedvábné stezky (Muzeum Českého ráje 

v Turnově, 12. 6. 2014 – 18. 1. 2015)
 » Umění umírat aneb O  posledních věcech člověka 

(ZČM, 31. 10. 2014 – 1. 2. 2015)

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 v Sušici, Kašperské Hory (Ikony) – 

20 inv. č.
 » Muzeum Šumavy v  Sušici, Kašperské Hory (Umění 

gotiky v krajích Otavy a Úhlavy) – 3 inv. č.
 » Západočeská galerie v Plzni (Obrazy krásy a spásy) – 

3 inv. č.
 » Západočeská galerie v Plzni (Na okraji davu) – 1 inv. 

č.
 » Západočeská galerie v  Plzni (Karikatura a  její 

příbuzní. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století) 
– 1 inv. č.
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 » Národní galerie (Obrazy krásy a spásy) – 2 inv. č.
 » Národní galerie (Japonismus v  českém umění) – 6 

inv. č. 
 » Národní galerie (Otevři zahradu rajskou) – 1 inv. č.
 » Muzeum východních Čech v  Hradci Králové 

(Zámečnická škola. Řemeslo je umění) – 4 inv. č.
 » Západočeská univerzita v Plzni (Jak se žilo v Plzni za 

císaře ´Procházky´) – 11 inv. č.
 » Prácheňské muzeum v  Písku (Velmi křehké obrazy. 

Život a dílo Jana Zachariáše Quasta 1814 - 1891) – 44 
inv. č.

 » Národní muzeum (Rituály smrti) – 1 inv. č.
 » Město Radnice (Alfons Mucha) – 8 inv. č. 
 » Bergbau- und Gotikmuseum Leogang (Gotische 

Löwenmadonen) – 1 inv. č.
 » Celkem: 160 inv. č.

Počty zapůjčených sbírkových předmětů 
mimo Západočeské muzeum v roce 2014

celkem: 167, z toho: 
 » výstavy tuzemské 159
 » výstavy zahraniční 1
 » restaurování /konzervace 4
 » prezentační (včetně reprezentace) 3

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

 » 10

Příprava výstav a expozic: 

Z  důvodu technické nepřipravenosti expozičních 
prostor ve II. poschodí hlavní budovy ZČM a  závad na 
mobiliárním vybavení byla i v roce 2014 instalace stálé 
expozice Užité umění a  umělecké řemeslo opětovně 
odložena.

Odborná a  konzervátorská příprava exponátů 
pokračovala průběžně, pokračovalo rovněž detailní 
propracování scénaře expozice, opět v  návaznosti na 
technické možnosti instalace. 

Oddělení národopisné

Expozice 

Národopisné oddělení Západočeského muzea 
v  Plzni, p. o. mimo svou odbornou činnost zajišťuje 
provoz stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska 
s  názvem „Jak se žilo na Plzeňsku“. Jednotliví 
pracovníci oddělení jsou také odbornými garanty její 
náplně. Stálá expozice je umístěna ve dvou památkově 
chráněných objektech v samotném centru Plzně, v tzv. 
Chotěšovském domě a domě Gerlachovském. Expozice 
je tematicky rozdělena na několik samostatných celků, 
dokumentujících každodenní život obyvatel městských 
i venkovských oblastí širšího Plzeňska. 

V  roce 2014 byla realizována částečná revitalizace 
prostor a úprava stálé expozice Národopisného muzea 
Plzeňska v prvním nadzemním podlaží Gerlachovského 

domu. V  průběhu rekonstrukčních prací, při kterých 
došlo k  částečnému znepřístupnění expozic muzea, 
byla provedena také reinstalace sbírkových předmětů 
a úprava dosavadního scénáře stálé expozice. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
stálých expozic jiných organizací

 »  Stálá expozice „Staré“ synagogy v Plzni (Smetanovy 
sady 5, Plzeň), realizátor: Federace židovských obcí 
v ČR. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 7 inv. č.

 »  Vybavení reprezentačních prostor Obecního 
úřadu Dýšina, realizátor: Obec Dýšina. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 4 inv. č. (18 jednotlivin).

 »  Stálá expozice Pivovarského muzea v  Plzni, 
realizátor: Plzeňský prazdroj, a. s. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 18 inv. č.

 »  Stálé expozice SZ Kozel, SZ Nebílovy, SZ Manětín 
a  NKP Klášter Kladruby, realizátor: Národní 
památkový ústav / Územní památková správa 
v  Českých Budějovicích. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 30 inv. č. (41 jednotlivin).

 »  Stálá expozice v Domě historie Přešticka, realizátor: 
Město Přeštice. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 
24 inv. č. 

 »  Stálá expozice Městského muzea a galerie Nepomuk, 
realizátor: Město Nepomuk. Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 45 inv. č. (70 jednotlivin).

 »  Stálá expozice Muzea středního Pootaví Strakonice, 
p. o. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 2 inv. č.

 »  Stálá expozice Muzea Českého lesa v Tachově, p. o. 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 1 inv. č.

 »  Stálá expozice Muzea a  galerie severního Plzeňska 
v  Mariánské Týnici, p. o. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 1 inv. č.

 »  Stálá expozice Městského muzea Františkovy Lázně, 
realizátor: Město Františkovy Lázně. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 101 inv. č. (126 jednotlivin).

 »  Vybavení reprezentačních prostor Obecního 
úřadu Úterý, realizátor: Obec Úterý. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 4 inv. č. (13 jednotlivin).

 »  Vybavení reprezentačních prostor Dvora Gigant 
v Záluží. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 5 inv. č.

 »  Vybavení reprezentačních prostor Magistrátu města 
Plzně, realizátor: Magistrát města Plzně Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 14 inv. č.

 »  Stálá expozice Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. 
o. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 5 inv. č.

 »  Stálá expozice Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v  Rokycanech, p. o. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 6 inv. č.

 »  Stálé expozice zámku Zbiroh, realizátor: Chateau 
Zbiroh, s. r. o. Z  podsbírky etnografické zapůjčeno: 
28 inv. č.

 »  Stálá expozice Muzea Cheb, realizátor: Krajské 
muzeum Karlovarského kraje, p. o. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 11 inv. č

 »  Stálá expozice Muzea Lamberské stezky, realizátor: 
Obec Žihobce. Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 
1 inv. č. (4 jednotliviny).
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 »  Stálá expozice Šlikovského zámku v  Ostrově, 
realizátor: Město Ostrov. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 8 inv. č.

 »  Stálá expozice Třebechovického muzea betlémů, 
realizátor: Město Třebechovice. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 59 inv. č.

Autorské výstavy instalované v objektech organizace

 » „Kuchyně naší prababičky“, výstavní sál 
Národopisného muzea Plzeňska, autorky scénáře: 
Tamara Hájková, Jana Slámová (13. 12. 2013 – 2. 2. 
2014). Instalované sbírkové předměty: 156 inv. č. 
(158 jednotlivin)

 » „Židovské komunity na Sušicku“, výstavní sál 
Muzea Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě, autor 
scénáře: Michal Chmelenský (13. 11. – 31. 12. 2014). 
Instalované sbírkové předměty: 0 inv. č.

 »  „Umění umírat aneb O posledních věcech člověka“, 
výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autor 
scénáře: Michal Chmelenský (31. 10. – 31. 12. 2014).
Instalované sbírkové předměty: 204 inv. č.

Autorské výstavy instalované 
mimo objekty organizace

 » „Židovské komunity na Sušicku“, Galerie Sirkus - 
Sušice, autor scénáře: Michal Chmelenský (20. 11. 
2013 – 17. 1. 2014).

 »  „Židovské komunity na Sušicku“, Zámek Hrádek 
u Sušice, autor scénáře: Michal Chmelenský (14. 2. – 
16. 3. 2014).

 »  „Židovské komunity na Sušicku“, Městský úřad 
Kašperské Hory, autor scénáře: Michal Chmelenský 
(1. 6. – 30. 6. 2014).

 »  „Židovské komunity na Sušicku“, Informační 
centrum Strašín, autor scénáře: Michal Chmelenský 
(3. 7. – 19. 7. 2014).

 »  „Židovské komunity na Sušicku“, Muzeum řemeslné 
výroby v Nezdicích na Šumavě, autor scénáře: Michal 
Chmelenský (21. 7. – 1. 8. 2014).

 »  „Lékař a  fotograf MUDr. Karel Kafka (1811 – 1983)“, 
Muzeum řemeslné výroby v  Nezdicích na Šumavě, 
autor scénáře: Michal Chmelenský (21. 7. – 1. 8. 
2014).

 »  „Židovské komunity na Sušicku“, Kulturní 
dům Podmokly u  Sušice, autor scénáře: Michal 
Chmelenský (23. 9. – 12. 10. 2014).

Autorská spolupráce na výstavách 
v rámci organizace

 »  „Šumava, zelená střecha Evropy / Šumava, Green 
Roof of Europe“, Evropský Parlament – Brusel, autoři 
scénáře: Michal Chmelenský, Jan Mergl (6. 1. – 10. 1. 
2014). Instalované sbírkové předměty: 53 inv. č.

 »  „Mezi nouzí a  blahobytem: sociální otázka v  Plzni 
19. století“, výstavní sál hlavní budovy ZČM v Plzni, 
p. o., kolektiv autorů (1. 3. – 6. 4. 2014). Instalované 
sbírkové předměty: 84 inv. č.

 »  „První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava 
Lábka a Bohumila Krse“, výstavní sál hlavní budovy 

ZČM v Plzni, p. o., autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, 
Miroslav Hus, Adam Skála, Anna Peřinová (18. 9. – 23. 
11. 2014). Instalované sbírkové předměty: 51 inv. č.

Výpůjčky sbírkových předmětů pro 
přípravu výstav v rámci organizace

 »  „Trapulky do bulky: zapomenutá karetní hra“, 
Národopisné muzeum Plzeňska, autoři scénáře: 
Club sběratelů hracích karet, Jan Mergl (14. 2. – 13. 
4. 2014). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 12 inv. 
č.

 »  „Poustevníci a  poustevny v  Plzeňském kraji“, 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, autor 
scénáře: Luděk Krčmář (2. 4. – 1. 6. 2014). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 4 inv. č.

 »  „Malé známé i neznámé tváře: Výstava ke 200. výročí 
narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta“, 
Národopisné muzeum Plzeňska, autor scénáře: Jan 
Mergl (25. 7. – 12. 10. 2014). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 4 inv. č.

Výpůjčky sbírkových předmětů pro 
přípravu výstav jiných organizací

 »  Tematická vánoční výstava v  mázhauzu plzeňské 
radnice, realizátor: RLA Stallion, s. r. o. (7. 12. 2013 
– 10. 1. 2014). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 2 
inv. č.

 »  „Jak se v  Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 
s  hracími stroji“, Vlastivědné muzeum v  Šumperku 
(10. 12. 2013 – 16. 2. 2014). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 1 inv. č.

 »  „Jak se žilo v Plzni za císaře Procházky“, Národopisné 
muzeum Plzeňska, autorka scénáře: Eva Mušková (3. 
4. – 13. 7. 2014). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 
108 inv. č.

 »  „150 let dobrovolné požární ochrany v  Čechách“, 
Národopisné muzeum Plzeňska, autoři scénáře: 
členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
/ Městského sdružení hasičů Plzeň (29. 5. – 30. 6. 
2014). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 17 inv. č.

 »  „Svět mechanické hudby aneb Zlaté časy 
automatofonů“, Muzeum Českého krasu v Berouně, 
p. o. (12. 11. 2014 – 12. 4. 2015). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 1 inv. č.

 »  „Karikatura a  její příbuzní“, Západočeské galerie 
v Plzni, p. o. (8. 10. 2014 – 18. 1. 2015). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno: 2 inv. č.

Výpůjčky sbírkových předmětů 
z jiných než výstavních důvodů

 » Projekt digitalizace sbírkových fondů českých 
a  moravských paměťových institucí a  jejich využití 
při tvorbě digitálních databází Digitales Forum 
Mittel- und Osteuropa e. V., Marin-Opitz-Bibliothek 
v  Herne, Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) 
a  Europeana 1989. Realizátor: Digitales Forum 
Mittel- und Osteuropa e. V. Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 58 inv. č.

 »  Digitalizace skleněných negativů z  pomocných 
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fondů etnografické podsbírky, realizátor: Jan 
Schýbal, Fotografika, Letkovská 33, 326 00 Plzeň - 
Božkov. Z pomocného fondu podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 25 inv. č.

 »  Restaurování olejomaleb plzeňského malíře 
Gottfrieda Lindauera za účelem přípravy výstavy 
„Gottfried Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů“, realizátor: Západočeská 
galerie v  Plzni, p. o. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno: 10 inv. č.

Počet vystavených sbírkových 
předmětů v rámci organizace

autorské výstavy oddělení:360 inv. č. (362 jednotlivin)
výpůjčky mimo národopisné oddělení: 208 inv. č. 
celkem: 568 inv. č. (570 jednotlivin)

Počet zapůjčených sbírkových 
předmětů mimo organizaci

výstavy a stálé expozice: 505 inv. č. (592 jednotlivin)
za jiným účelem: 68 inv. č.
celkem: 573 inv. č. (660 jednotlivin)
předměty z pomocných fondů podsbírky: 25

Oddělení paleontologie

Výstavy 

Výstava “Poklady z  hlubin Země” (8. dubna - 31- 
srpna 2014) - Výstava představovala unikátní nálezy 
Českých vědců a  sběratelů ze Západočeského muzea 
v  Plzni, společností GEOSVĚT a  PALAIA. Na výstavě 
byly vystavené unikátní minerály a  zkameněliny, nebo 
jejich odlitky, z  celého světa. Za zmínku stojí replika 
1,5 m dlouhého Ichtyosaura z  Holzmadenu, meteority 
pocházející z  Argentiny, Švédska nebo Ruska, nálezy 
pyritů z Elby. Neméně významné byly i unikátní nálezy 
z okolí Plzně, odkud byly vystavené jak největší vzorek 
kordaitové větve na světě nebo největší nalezenou 
vážku z území Česka. Návštěvníka určitě potěšili pohledy 
na úžasné krystaly fluoritů ze Španělska nebo největší 
evropský krystal berylu z  Portugalska. Další exponáty 
pocházely třeba z  Číny, Polska, Kanady, Francie, Mali 
nebo Ukrajiny. 

mediální výstupy:
 » http://www.zcm.cz/vystava/

poklady-z-hlubin-zeme
 » http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/240/
 » http://www.kdykde.cz/

calendakdykde/295231-poklady-z-hlubin-zeme

Oddělení botanické

Vlastní výstavy oddělení 

 » Gloria musealis – Zvláštní ocenění v  kategorii 
Výstava roku 2013 pro výstavu „Džungle za plotem“– 
vyhlášení Praha, Obecní dům, 15. 5. 2014. 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů 
mimo Západočeské muzeum v roce 2014

celkem: 654, z toho: studijní: 654

Oddělení zoologické

Spoluúčast na výstavách jiných oddělení 
a organizátorů v muzeu i mimo muzeum: 

 » Mezi nouzí a  blahobytem (výstava národopisného 
oddělení) – zápůjčka 2 sbírkových předmětů.

 » Umění umírat (výstava národopisného oddělení) – 
zápůjčka 3 sbírkových předmětů.

 » Zápůjčky na výstavy jiných organizací: 4 zápůjčky, 22 
sbírkových předmětů

Počty zapůjčených sbírkových předmětů 
mimo Západočeské muzeum v roce 2014

celkem: 22, z toho: výstavy tuzemské: 22

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

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 
„Trapulky do bulky“. Vybrány a  zapůjčeny celkem 2 
svazky vzácných tisků ze sbírkového fondu. Na výstavu 
„Mezi nouzí a  blahobytem“ byly vybrány a  zapůjčeny 
celkem 2 ks vzácných tisků opět ze studijního fondu. 
Na výstavu „Ladislav Sutnar“ bylo zapůjčeno celkem 21 
svazků a  na výstavu „Keramika z  Bechyně 1884-1948“ 
byly zapůjčeny 3 svazky.

Spoluúčast na výstavách jiných organizací

Na výstavu „Na okraji davu“, kterou instalovala 
Západočeská galerie byl vybrán a  zapůjčen 1 ks ze 
vzácných tisků. Na výstavu NG v  Praze „Japonismus 
v českém umění“ byly zapůjčeny 4 ks vzácných svazků. 
Na výstavu Domu historie v  Přešticích „Přeštice 
před 100 lety“ byly zapůjčeno 5 svazků. Na výstavu 
v  Klatovech v  Městském kulturním středisku „Seifert“ 
bylo zapůjčeno 10 svazků.

Celkem se knihovna podílela na 8 výstavách

Muzeum loutek

Výstava fotografií Paměť loutky – Plzeňský kraj
V  červnu 2014 proběhla výstava velkoformátových 

fotografií z cyklu Paměť loutky, ve které Muzeum loutek 
prostřednictvím loutek představilo zajímavá místa 
Plzeňského kraje – například Rabštejn nad Střelou, 
Velhartice, Švihov, Mariánskou Týnici, Konstantinovy 
Lázně a  další. Loutky, které se staly průvodci cestou 
po kraji, pocházejí ze sbírek Muzea loutek a z  fundusu 



  Výroční zpráva 2014| 49

Divadla Alfa.  Fotografem projektu byl Jan Pohribný, 
který vystavuje a  přednáší nejen v  České republice, 
ale i  po celé Evropě. Výstava proběhla při příležitosti 
jubilejního 30. ročníku festivalu Skupova Plzeň ve 
Smetanových sadech.

Paměť loutky III.- Loutky na cestě / Les Marionnettes 
en voyage

Po projektech Paměť loutky – Příběh města Plzně 
a  Paměť loutky – Plzeňský kraj, ze kterých vznikly 
výstavy (Plzeň, Regensburg, Mariánská Týnice, Praha, 
Schonsee), presentační sady, kalendáře, webové 
presentace, promítání a  výukový program jsme v  roce 
2015 pokračovali třetím dílem cyklu – Loutky na cestě 
/ Les Marionnettes en voyage, který spojil dvě města 
kultury 2015 Plzeň a  Mons. Princip zůstal zachován 
– průvodcem je loutka, tentokrát zástupce Plzně – 
Kašpárek, který provádí po městě Mons. Ve spolupráci 
s Mons 2015 Fondation byly vybrány nejzajímavější místa 
města, na kterých dělala průvodce originální a typická 
loutka z  Plzně. Výhodou je, že loutky jsou společným 
kulturním fenoménem v Plzni a v Mons a téma je blízké 
na obou stranách. Dalším pozitivem je, že princip je 
úspěšně vyzkoušen a že třetí část doplnila a uzavřela již 
existující velký projekt. Výsledkem projektu je cyklus, 
který bude presentovat Mons v Plzni a Plzeň v Mons. 

V roce 2014 se nám podařilo ještě přidat nový projekt 
a to ve spolupráci s českými školami v zahraničí. Školám 
posíláme Kašpárka a  děti se s  ním fotografují a  sami 
vyrábějí průvodce městem, ve kterém žijí. Do jara 2015 
takto bude popsáno více než 20 měst světa. 

Celý projekt bude završen publikací Paměť loutky, 
která byla v  roce 2014 připravena a  na počátku roku 
2015 bude vytištěna.

Výstava historických koloběžek  
Čechy jsou zemí koloběžek. Na koloběžce jezdil nejen 

Hurvínek či Werichova moudrá Zdenička (Královna 
koloběžka první), ale také Josef Čapek či Václav Havel. 
Navíc dnes je Česká republika světovou velmocí ve 
výrobě koloběžek pro dospělé. Výrobci navazují na 
bohatou historii, kterou se snaží zmapovat Jakub Bostl, 
šéfkonstruktér značky Yedoo. Jeho sbírka již čítá na 
50 modelů, některé z nich byly v srpnu 2014 vystaveny 
v Muzeu loutek. 

Kinetický dvorek 2015
V  roce 2014 jsme se intenzivně věnovali přípravě 

projektu Kinetický dvorek 2015, konkrétně výběru 
vhodného umělce/zhotovitele. Jako vhodná kandidátka 
byla vybrána Marianna Stránská, která spolupracuje 
např. s Petrem Niklem. Za plzeňské umělce byl vybrán 
Vladimír Sosna, s tím, že možná spolupráce těchto dvou 
umělců bude diskutována v roce 2015.  

Návštěvnost v roce 2014: 21 875 osob

Knihovna Západočeského 
muzea v Plzni
Čtenáři

Ke konci roku je v  evidenci 1.020 čtenářů, z  toho 
50 zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 17 nových 
čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 601 čtenářů, 110 
účastníků exkurzí a ca 1000 návštěvníků při akci Muzejní 
noc, celkem tedy 1 229 návštěvníků. 

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2014 
celkem 1.600,- Kč. Rozmnožovací služby v  knihovně 
přinesly finanční úhradu v  hodnotě 994,- Kč a  kopie, 
zasílané na fakturu 781,- Kč. Celkem byly tržby za 
knihovnu 3.375,- Kč. 

Opět upozorňuji na nevyhovující otevírací dobou 
knihovny. Její žádoucí změna je ovšem podmíněna 
podstatnou změnou personálního obsazení knihovny.

Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 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 1363 
kusů nových publikací v  celkové hodnotě 117.828,- Kč 
a  76 starých publikací v  hodnotě 1.166,- Kč, tržby 
prodej celkem byly 118.994,- Kč. Výměnou, povinnými 
a  pracovními výtisky a  pro účely propagace bylo 
rozesláno 2.333 kusů nových publikací a 5 starých titulů. 
Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2014 celkem 3.777 
kusů publikací.

Metodická činnost
V  rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 

1 setkání regionálních knihovníků muzeí a  galerií 
na počátku prosince. Na schůzce byli seznámeni 
s  novinkami v  oboru a  seminářem ve Frýdku-Místku. 
V průběhu roku byla poskytována metodická pomoc na 
základě vyžádání všemi technickými prostředky.
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Fotoateliér
Oddělení vnějších vztahů

 » foto pracovníků a  pracoven na WEB, hl. budova 
a Tylova ul. – 199 obr.

 » Muzejní noc – 348 obr.
 » delegace z Číny – 65 obr.
 » předání obrazu Madony po restaurování do 

Diecézního muzea -33 obr.

Vernisáže

 » Mezi nouzí a blahobytem – 92obr.
 » Trapulky do bulky – 86 obr.
 » Knižní vazba, tisková konference – 104 obr.
 » Poutníci a poutní místa – 125 obr.
 » Jak se žilo za císaře Procházky -41 obr.
 » Poklady z hlubin země -60 obr.
 » Šangri-la 264obr.
 » Víra která zahřeje -39 obr.
 » Keramický dvoreček – 119 obr.
 » Malé známé i neznámé tváře -39 obr.
 » První světová válka – 105 obr.
 » Umění umírat – 61 obr.
 » Keramika z Bechyně – 75 obr.

Výstavy 

 » Trapulky do bulky, tisková konference -147 obr.
 » Knižní vazba – 39 obr.
 » Mezi nouzí a blahobytem – 30 obr.
 » Poutníci a poutní místa – 57 obr.
 » Jak se žilo za císaře Procházky – 55 obr.
 » Poklady z hlubin země – 94 obr.
 » Šangri-la – 159 obr.
 » Víra která zahřeje – 19 obr.
 » Dobrovolní hasiči – 35 obr.
 » Keramický dvoreček – 28 obr.

Oddělení novějších dějin
 » plakáty ISO – 244 obr.,TISK
 » rekonstrukce Wilsonova mostu na Americké tř. – 20 

obr.
 » práce u Vekého a Nového divadla – 29 obr.
 » výstavba a  rekonstrukce Jateční ul. a  jezírka na 

Košutce – 74 obr.
 » přivezení a vyložení zvonu Hroznata – 125 obr.
 » sbírkové předměty na zapůjčení – 34 obr.,TISK
 » výstavba a  přestavba Plzně, rekonstrukce 

tramvajových tratí – 163 obr.
 » pochod Vendelín při otevření Nového divadla – 305 

obr.
 » kolotoč z Francie na nám. Republiky – 24 obr.
 » pavlačový dům na Jateční ul., 
 » rekonstrukce železniční trasy a mostu v Bolevci – 54 

obr
 » cvičení záchranářů a  hasičů v  Novém divadle – 30 

obr.
 » přivezení a  vyložení zvonů Prokop a  Bartoloměj, 

vyzvednutí zvonu na věž -142 obr.

Oddělení botanické
 » herbářové položky, zápůjčka – 460 obr., TISK

 

Knihovna 
 » reprodukce vzorníku pro tisk na textil – 21 obr.,TISK 
 » reprodukce obrázku Plzně – 4 obr.,TISK

Národopis 
 » sbírkové předměty na zapůjčení – 4 obr.,TISK

Výstavnictví 
 » pozvánka, plakát na výstavu Mezi nouzí 

a blahobytem – 58 obr.

Paleontologie 
 » kapradina po konzervaci – 4 obr.,TISK
 » pařez po konzervaci – 21 obr.

Muzejní pedagog 
 » Letní příměstský tábor - 119 obr.

Oddělení uměleckoprůmyslové
 » dokumentace prostoru a vitrin pro novou expozici – 

64 obr.
 » grafika a vitráže – 17 obr.,TISK
 » grafika – 2 obr.,TISK
 » socha a kování + detaily – 10 obr.,TISK 
 » orientální nádoby+ detaily – 25 obr.,TISK
 » reprodukce knihy o kovech a předlohy – 41 obr.TISK
 » miniatury před restaurováním Quasi- 7 obr.,TISK
 » miniatury a detaily Quasi – 43 obr.,TISK
 » vitráže+detaily Quasi – 17 obr.,TISK
 » Google Art – 134 obr.,TISK
 » keramika,grafika a  plakáty pro výstavu Bechyně – 

445 obr.,TISK
 
Zajištění ostatních prací spojených s fotografováním.
Digitální fotografie na ISO a TISK – 1 591obr.
Digitální fotografie dokumentární – 3 603obr. 
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Muzejní pedagog 
Nabídka programů pro školy se v roce 2014 rozšířila: 

1. 4. 2014 proběhla v  rámci výstavy Poustevníci 
a poustevny výtvarná soutěž pro školy Plzeňského kraje 
s  názvem Těžký život poustevníka. Výsledkem soutěže 
byly výtvarné třírozměrné objekty na dané téma, které 
tvořily součást výstavy v  Muzeu církevního umění 
Plzeňské diecéze. Výstava spolu s  dětskými pracemi 
dále pokračovala na zámku ve Svojšíně, kde byla až 
do konce září 2014. soutěže se zúčastnilo 128 dětí ze 7 
plzeňských i mimoplzeňských škol.

V dubnu a květnu 2014 se uskutečnily komentované 
vycházky s  názvem Na kupecké stezce ve Starém 
Plzenci. Vycházky kopírovaly naučnou stezku Stará 
Plzeň a  kupci a  byla zaměřena na období raného 
středověku, na obchodní stezky, které tímto územím 
procházely – Řezenskou a  Norimberskou a  na význam 
tohoto přemyslovského hradiště v  počátcích vzniku 
Českého státu. Součástí výukového programu byla 
návštěva kostela Narození Panny Marie, kterým 
provázel plzenecký kronikář K. Kilberger a  farář P. 
Franta a prohlídka interiéru rotundy Sv. Petra a Pavla na 
vrchu Hůrka. Celkem se zúčastnilo cca 400 dětí a jejich 
pedagogů.

V  červenci proběhl pětidenní příměstský tábor 
s  názvem Dobrodružství archeologie. Celkem bylo 
přijato 23 dětí, více nebylo z  kapacitních důvodů 
možno. Tábor byl zaměřen na archeologii, na její 
metody a způsoby výzkumu. Bhem týdne děti navštívily 
depozitáře ZČM, konzervační oddělení, fotografické 
oddělení, expozice Západočeského muzea, stezku Stará 
Plzeň a kupci ve Starém Plzenci a zoologickou zahradu 
Plzeň, zejména část věnovanou pravěku.

V  říjnu a  listopadu 2014 se uskutečnily dva 
dvoutýdenní workshopy s názvy: Pravěk, pravěk, pravěk 
a  Zažij středověk… Oba workshopy měly obrovský 
ohlas a  zúčastnilo se jich přes 1400 dětí ze základních 
škol a  víceletých gymnázií. V  obou programech si děti 
zkoušely pravěká a  středověká řemesla a  činnosti 
(výroba záušnic, odlévání pečetí, mletí obilí na 
pravěkých mlýncích) i práci archeologů a konzervátorů 
(zakreslování kostry, datace nádob, rekonstrukce 
nádob).

Od června do prosince probíhal doprovodný 
program k výstavě Víra, která hřeje s názvem Přijďte se 
ohřát. Výstava byla věnována středověkému souboru 
kachlů z  Plzně. Celkem se zúčastnilo přes 400 dětí ze 
základních a středních škol. 

Celoročně probíhají programy pro mateřské, základní 
a střední školy s názvy Cesta do pravěku Plzeňského kraje 
a  Ať žije středověk ve stálých expozicích Archeologie 
a  Historie. Oba edukační programy jsou připraveny 
dle zásad moderního neformálního vzdělávání a  jsou 
plně v souladu s ŠVP a RVP. Během roku navštívilo tyto 
programy celkem přes 1600 dětí.

Muzejní pedagog je členem Komise pro práci 

s  veřejností a  muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí 
a  galerií ČR a  členem a  ambasadorem mezinárodní 
asociace Hands On International Association Children 
in museum se sídlem v Gratzu.
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Ostatní činnost muzea
Odborné konference 
a semináře pořádané ZČM

Oddělení prehistorie

V  rámci projektu Partnerství pro archeologii… byl 
ve dnech 17. a 18. dubna uskutečněn v přednáškovém 
sále ZČM workshop „Muzejní činnost a  zpracování 
archeologického materiálu“. V  jeho rámci proběhla 
prohlídka pracovišť, nově otevřených stálých expozic 
a  exkurze na rekonstruovanou mohylu střední doby 
bronzové u Stříbra (celé oddělení).

Uspořádáno bylo zasedání Západočeské pobočky 
České archeologické společnosti, které se konalo 25. 
ledna v  přednáškovém sále Západočeského muzea 
v  Plzni. V  rámci zasedání proběhly komentované 
prohlídky archeologických expozic (A. Zelenka).

Ve dnech 4. - 6. 6. jsme uspořádali ve spolupráci 
s Městským muzeem ve Stříbře 42. setkání archeologů 
z  muzeí a  institucí památkové péče. Seminář byl 
zaměřen na uzavírání nových smluv oprávněných 
organizací s  Akademií věd ČR a  na přípravu nového 
památkového zákona. V rámci semináře byly předneseny 
přednášky o  pravěkém osídlení Stříbrska (M. Metlička) 
a o historii města Stříbra (P. Břicháček). Proběhla také 
prohlídka muzea ve Stříbře, na exkurzi byly navštíveny 
nejvýznamnější lokality v  regionu a  pro zájemce byla 
zajištěna v  ZČM prohlídka nových expozic a  návštěva 
stříbrných dolů ve Stříbře (M. Metlička, J. Metličková, A. 
Junková, A. Zelenka, A. Novotná, L. Šmolíková).

Oddělení botanické

 » III. čs. lichenologické konference, 12.–14. 2., terénní 
stanice BÚ AVČR Lužnice (organizátor O. Peksa). 
Založen web konference v rámci www.zcm.cz.

 » Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS 
Nečtiny 10.–13. 4. (organizátor O. Peksa).

Účast na odborných 
a vědeckých konferencí

Ředitelství

 » Mergl - Sympozium k  uměleckému kovářství, 
Muzeum východních Čech, Hradec Králové, 5. 9., 
přednáška Firma Michálek a Jaroš z Plzně 

 » Mergl - seminář k  současnému českému designu 
sanitární keramiky - Severočeské muzeum v Liberci, 
17. 9.

 » Mergl - sympozium Design Meeting, Fakulta designu 
a  umění Ladislava Sutnara ZČU, 4. 11., přednáška 
Ladislav Sutnar – plzeňská stopa

 » Mergl – studijní seminář k  problematice 
evropských fajánsí 17.- 19. století – Germanisches 
Nationalmuseum, Norimberk – 27. – 29. 10. 

Oddělení prehistorie

Zúčastnili jsme se celostátního kolokvia 
Archeologické výzkumy v  Čechách 2012 v  Národním 
muzeu v  Praze, kde A. Novotná přednesla referát 
o  výzkumu neolitického sídliště v  Křimicích-Pod 
Rozvodnou (A. Novotná, A. Zelenka). 

Ve dnech 13. a  14. března jsme se zúčastnili 
konference „Neolitizace aneb setkání generací“, 
konané na půdě FF UK v  Praze. Přednesen byl referát 
o neolitickém osídlení jihozápadních Čech (M. Metlička, 
A. Novotná). 

Účastnili jsme se workshopu (20. - 21. 3.), který 
hodnotil výsledky společného projektu KAR ZČU v Plzni, 
ZČM, AC Olomouc a  UJEP v  Olomouci „Partnerství pro 
archeologii…“. (A. Novotná, M. Metlička). 

Ve dnech 18.-21. června jsem se účastnil 24. 
konference ARGE (Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich), 
které se tentokrát konalo v Lázních Bechyně. Tématem 
zasedání byly depoty a deponování (M. Metlička). 

Dne 9. - 11. září se konzervátorka I. Kolmanová 
účastnila každoroční Konference konzervátorů-
restaurátorů konané v Ústí nad Labem. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

 » Dějiny staveb 2014, Nečtiny, 21. – 23. 3. 2014 (M. 
Čechura; účast s  referátem Archeologický výzkum 
středověkého mostu v Kaznějově).

 » 33. Niederbayerischer Archäologentag“, Deggendorf 
(SRN), 25. – 27. dubna 2014 (P. Hereit – účast).

 » „Konference konzervátorů a restaurátorů“, Ústí nad 
Labem, 9. – 11.září 2014 (A.Kordíková, M. Sochorová 
– účast).

 » Workshop „Muzejní činnost a  zpracování 
archeologického materiálu“, ZČM v Plzni, 17. - 18. 4. 
2014 (A. Kordíková, M. Sochorová – účast).

 » XLII. semináři archeologů muzeí a  institucí 
památkové péče, Městské muzeum Stříbro, 4. 6. 
2014 (P.Břicháček – referát o středověku Stříbrska; T. 
Matějková, M. Sochorová – účast).

 » X. Letní škola medievistických studií Sázavský 
klášter, Sázava, 7.-9.9.2014 (M. Čechura).

 » 46. Mezinárodní konference archeologie středověku, 
Prešov, Slovenská republika, 15. – 19.9.2014, (M. 
Čechura - účast s  příspěvkem Torzální církevní 
architektura - stav odborného poznání a památkové 
ochrany).

 » Mezinárodní sympozium „100. výročí studie 
Jaroslava Palliardiho o relativní chronologii neolitu 
a neolitu“, Moravské Budějovice, 15. – 18. září 2014 
(A.Kordíková, M. Sochorová – účast).

 » Odborná konference „Záchranné archeologické 
výzkumy“, NPÚ v  Plzni, 30.9.2014 (A. Kordíková, M. 
Sochorová – účast s referátem Přeštice (PJ), Rybova 
ul. záchranný archeologický výzkum polokulturní 
lokality).

 » Seminář „Prezentace a rekonstrukce archeologických 
objektů“, Deštné v Orlických horách, 14. -16. 11. 2014 
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(M. Sochorová – účast s referátem Realizace výstavby 
tábořiště lovců a sběračů včetně obydlí). 

Oddělení starších dějin

 » XXXIII. Smetanovské dny – „Útisk – charita – 
vyloučení..“, FF UK + SVK Plzeň, 25. – 28. 2. 2014 

 » „Textil v  muzeu – stejnokroje, vlajky, prapory“, 
Technické muzeum Brno, 10. – 11. 6. 2014 (účast dr. 
M. Hus, přednesen referát)

 » „Nové nálezy mincí ve střední Evropě“, poř. AV ČR + 
UK Praze, jednání v Bechyni, 11. - 12. 9. 2014. (dr. M. 
Hus, účast bez přednášky)

 » Seminář k 125.výročí vzniku muzea Louny, Louny 2. 
10. 2014 (dr. M. Hus, účast bez přednášky)

 » IX. Konference policejní historie, Policejní muzeum 
Praha, 16. – 19. 10. 2014 (dr. M. Hus, účast bez 
přednášky)

 » Veřejná schůze Západočeské pobočky České 
archeologické společnosti, ZČM v  Plzni, 25. ledna 
2014 (mgr. J. Orna, bez příspěvku)

 » 1. kolokvium o  vrcholně a  pozdně středověké 
keramice, KAR FF ZČU v Plzni, 3. – 4. března 2014, bez 
příspěvku)

 » „The meaning of things: artefacts and narratives, 
Theoretical Archaeology Group“ (TAG Czech 
RepublicZČU v  Plzni, 3. – 4. března 2014 (mgr. J. 
Šneberger, bez příspěvku)

 » „Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis“, téma 
Duchovní svět a hmotná kultura novověku, ARCHAIA 
Praha o.p.s., palác Unitaria Praha, 29. – 30. dubna 
2014 (mgr. J. Orna a  mgr. V. Dudková, přednesen 
referát)

 » Mezinárodní seminář „Veřejné prostory ve 
středověku“, NPÚ, ú. o. p. v  Olomouci a  KHistArch 
FF UP v  Olomouci a  Muzeum umění Olomouc 
a  Arcidiecézní muzeum Olomouc, 4. – 5. 6. 2014, 
(mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, přednesen referát.)

 » 46. Medzinárodná konferencia archeológie 
stredoveku - Výskum a obnova torzálnej architektury, 
PÚ Slovenskej republiky - KPÚ Prešov, Evanjelické 
kolegium Prešov, 16. - 19. září 2014, (mgr. J. Orna, 
mgr. V. Dudková, přednes. referát) 

 » Seminář pro učitele základních a  středních škol 
s  názvem „Představujeme Západočeské muzeum 
v  Plzni“, pořad. KPÚ Plzeň, 3. 10. 2014 (dr. M. Hus, 
mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, předneseny referáty)

 » 5. mezinárodní studentská vědecká konference 
s  podtitulem „Krajina v  minulosti, minulost 
v krajině“, KAR FF ZČU v Plzni, přednáškový sál ZČM 
v  Plzni, 15. – 16. 10. 2014 (účast mgr. J. Šneberger, 
bez příspěvku)

 » 42. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové 
péče s  tématem „Nové dohody oprávněných 
organizací s  archeologickými ústavy o  provádění 
výzkumů“, (Stříbro, červen 2014(mgr. J. Orna, mgr. V. 
Dudková, bez referátu). 

Oddělení novějších dějin

 » Pouť do Santiaga de Compostela: duchovní, 

kulturní a  historické souvislosti. Egon Schiele Art 
Centrum, Český Krumlov 23. 1. 2014, přednesen 
příspěvek Plzeň a  západní Čechy v  souvislosti se 
svatojakubskou cestou a  poutnictvím všeobecně 
(Krčmář).

 » Dějiny staveb 2014, Klub Augusta Sedláčka 
a Sdružení pro stavebně historický průzkum, Nečtiny 
21. – 23. 3. 2014 (Krčmář).

 » Vzpomínky na 1. světovou válku, Jihočeské muzeum 
v  Českých Budějovicích, České Budějovice 16. 10. 
2014 (Krčmář).

 » Možnosti a trendy cestovního ruchu (nejen v Českém 
lese), Škola obnovy venkova Šumava – Český 
les, město Hartmanice a  společnost AgAkcent, 
s.r.o., Babylon 20. 11. 2014, přednesen příspěvek 
Poustevníci a poustevny v Českém lese (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové

 » seminář restaurátorů pracovní skupiny Textil 
spojeném s prezentací restaurovaných předmětů na 
výstavě Secese. Vitální umění 1900. v Obecním domě 
v Praze (Kotorová).

 » sympozium k výstavě Zámečnická škola. Řemeslo je 
umění v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové, 5. 
9., (Kotorová)

 » seminář k  současnému českému designu sanitární 
keramiky Severočeské muzeum v  Liberci, 17. 9. 
(Merglová Pánková)

 » Orientalia Antiqua Nova, XIV. ročník, KBS FF ZČU 
v  Plzni, 2. – 3. 4.; příspěvek Blízkovýchodní kovové 
nádoby a  jejich materiálové určení pomocí nových 
metod – sbírka Západočeského muzea v  Plzni 
(Mleziva)

 » seminář Orientální koberce ve sbírkách hradů 
a  zámků. Inventarizace, preventivní péče, 
restaurování, Národní památkový ústav ÚPS v Praze 
a Státní hrad Karlštejn, 30. 7. (Kotorová, Mleziva).

Oddělení národopisné

 » Jana Slámová. „Předměty léčebné magie ve sbírkách 
ZČM“. V rámci Jarního semináře Etnografické komise 
Asociace muzeí a  galerií v  ČR. Hlinsko v  Čechách – 
SLS Vysočina (23. – 24. 4. 2014).

 »  Michal Chmelenský. „Židovské komunity na Sušicku, 
aneb oživení dávno ztracené paměti“. V  rámci 
Jarního semináře Etnografické komise Asociace 
muzeí a  galerií v  ČR“. Hlinsko v  Čechách – SLS 
Vysočina (23. – 24. 4. 2014).

 »  Michal Chmelenský: „Judaikum či běžně užívané 
kuchyňské náčiní?“. V  rámci Jarního semináře 
Etnografické komise Asociace muzeí a galerií v ČR“. 
Hlinsko v Čechách – SLS Vysočina (23. – 24. 4. 2014).

Oddělení paleontologické

 » XIII. Hornsteinterffen in Chemnitz – Workshop, 
Museum für Naturkunde Chemnitz, 2.5.-4.5..2014; 
účastníci: RnDr. Josef Pšenička, Ph.D.

 » 9th European Palaeobotany - Palynology 
Conference, Padova, Sardinie - 25. srpna - 9. září 
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2014 - příspěvky: 1) Bek, J., Opluštil, S., Pšenička, 
J. 2014. Reconstruction of plant assemblages on 
miospore record using conversion factors (R-values) 
from the Pennsylvanian of Czech Republic: 
Preliminary results. Abstract book of 9th European 
Palaeobotany - Palynology, printed by CLEUP sc, 
Padova, 15-16; 2) Pšenička, J., Frojdová, J. 2014. 
Sporangia of leptosporangiate ferns. Abstract book 
of 9th European Palaeobotany - Palynology, printed 
by CLEUP sc, Padova, 68. 

 » Management a  obnova travinných ekosystémů, 
Praha, 29. – 30. listopadu 2014. Ing. Jan Bureš.

 » Seminář SCOPUS Praha - 18.11. 2014. RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D. 

 » Konference RaD Evaluation Methodology and 
Funding Principles - Praha, 29.10. 2014. RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D., RNDr. Ondřej Peksa. 

Oddělení botanické

 » 15. výjezdní interdisciplinární seminář pořádaný 
NTC ZČU Plzeň – Nečtiny: Život je boj? Nezbytnost 
konfliktů v přírodě, společnosti a vědě, 20.–23. 1. (O. 
Peksa, S. Pecháčková).

 » Mezinárodního lichenologický workshop v  lužních 
lesích na soutoku Dyje a Moravy, 29.–31. 3. (O. Peksa).

 » Seminář o herbářích (P. Mráz) – PřF UK Praha, 15. 4. 
(S. Pecháčková).

 » Seminář muzejních botaniků AMG ČR – Varín, M. 
Fatra, 2.–6. 6. (O. Peksa, S. Pecháčková). 

 » Floristický kurs České botanické společnosti – 
Podbořany, 29. 6. – 4. 7. (S. Pecháčková).

 » Seminář PřF JU o kapradinách (L. Ekrt, J. Košnar) – 
PřF JU Č. Budějovice, 3.11. (S. Pecháčková).

 » Konference ČBS Praha – Management a  obnova 
travinných ekosystémů, 29.–30. 11., Praha (I. 
Matějková – prezentace posteru „Uplatnění lučních 
a  vzácných druhů rostlin na výsypkách po těžbě 
černého uhlí na Plzeňsku“).

 » Série seminářů „Lichenological journal club“ na 
katedře botaniky PřF UK v Praze (O. Peksa). 

 » Zaškolení k  programu JUICE – PřF UK Praha (S. 
Pecháčková, O. Peksa)

 » Úvodní seminář k projektu MŠMT IPN Metodika; 29. 
10. (O. Peksa).

Oddělení zoologické

 » 4. Setkání přátel a  příznivců Českého lesa 
(přednáškový seminář), 6. 11. 2014, Holýšov (R. 
Vacík)

 » 113. seminář České arachnologické společnosti, 8. 
11. 2014, Praha (I. Hradská)

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

 » Inforum 2014, 20. ročník konference o profesionálních 
informačních zdrojích, Praha VŠE, 27. – 28. května (I. 
Šedo)

 » 39. celostátní seminář knihovníků muzeí a  galerií, 
Frýdek-Místek 4.-6. září (I. Šedo – přednáška 
Regionální literatura v muzejních knihovnách)

 » Knihovny současnosti 2014, Olomouc 10.-12. září (I. 
Šedo)

 » VI. mezinárodní interdisciplinární konference Knihy 
v proměnách času v Českém Krumlově 23.-26. října 
(I. Šedo)

 » 23. ročník konference Bibliotheca Antiqua: 
problematika historických a  vzácných knižních 
fondů, Olomouc, říjen, (I. Šedo)

Muzeum loutek

 » Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, 23. – 24. 4. 2014 
Olomouc, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 » NEMO - výroční konference 6-8.listopadu 2014, 
Bologna 

 » Muzeo 50 – Mezinárodní muzeologická konference, 
25.11.2014—26.11.2014 Brno, Filozofická fakulta MU

Oddělení konzervace

 » Seminář Brno TMB – textil – čištění stejnokrojů 10.-
11.6.2014 (G. Šmolíková)

 » Seminář Konzervátorů a  restaurátorů AMG 8.9.-
11.9.2014 Ústí nad Labem nad Labem (M. Nauš, E. 
Podzemná, V. Vondrovský)

 » Seminář ústav makromolekulární chemie AV ČR - 
Nové nedestruktivní metody diagnostiky a  sanace 
dřevěných konstrukcí. 24.-25.9.2014 (M. Nauš)

 » Čištění maleb – Národní galerie Praha listopad 2014 
(J.Špinka, E. Podzemná)

Přednášková činnost 
pracovníků a exkurze

Ředitelství

Přednášky v muzeu: 

 » Mergl – 5. 2. – přednáška o ZČM, Vernetzungstreffen – 
Deutsches Kulturforum östliches Europa, Postupim

 » Mergl - 18. 3. Mischkovy taroky, v  cyklu Příběhy 
předmětů 

 » Mergl - 26. 9. – prohlídka hlavní budovy ZČM pro 
německé žurnalisty - akce Deutsches Kulturforum 
östliches Europa, Postupim

 » Mergl - 7. 10. Jan Zachariáš Quast – poslední český 
miniaturista, v cyklu Příběhy předmětů 

Přednášková činnost ve spolupráci 
se FFUK Praha a ZČU v Plzni:

 » Mergl - Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky 
Umělecké řemeslo 1, Umělecké řemeslo 2

 » Mergl – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
ZČU, přednášky Dějiny keramiky, Dějiny šperku 
a  umělekořemeslného zpracování kovu; seminář 
Vybrané kapitoly z dějin umění

 » Mergl – Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, 
přednášky v  cyklech Významné osobnosti českého 
výtvarného umění a Osobnosti světového designu 
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Přednášková činnost mimo muzeum:

 » Mergl – 30. 8.. přednáška Eduard Stellmacher – 
sochař a  keramik, v  cyklu Den architektury 2014 
- Zmizelé Trnovany a jejich tvůrci, Teplice

Oddělení prehistorie

 »  Na výroční schůzi Západočeské pobočky ČAS byla 
přednesena přednáška Nově objevený rondeloid 
v Plzni-Křimicích (A. Novotná).

 »  V  sále budovy základní školy v  Horní Bříze 
prezentována přednáška Doba železná v západních 
Čechách pořádaná občanským sdružením Betula 
Viridis (A. Zelenka).

 »  Na konferenci Neolitizace aneb setkání generací, byl 
přednesen referát Neolitické osídlení jihozápadních 
Čech (M. Metlička, A. Novotná).

 »  Na kolokviu Archeologické výzkumy v  Čechách 
v  Praze, přednesla A. Novotná příspěvek Nově 
objevený rondeloid v Plzni-Křimicích – ZAV v poloze 
„Pod elektrickou rozvodnou“.

 »  V  rámci projektu Partnerství pro archeologii 
bylo na workshop „Muzejní činnost a  zpracování 
archeologického materiálu“ předneseno 6 příspěvků 
(M. Metlička, P. Peterková, J. Metličková, A. Zelenka, 
L. Šmolíková, A. Novotná, A. Junková).

 »  V rámci cyklu Příběhy předmětů proběhla přednáška 
Zlato v  mohylách střední doby bronzové (A. 
Junková).

 »  Na 42. setkání archeologů z  muzeí a  institucí 
památkové péče ve Stříbře přednesl M. Metlička 
referát Pravěké osídlení Stříbrska.

 »  V rámci cyklu Příběhy předmětů přednesl M. Metlička 
referát Keltský zlatý poklad z  Podmokel a  nejstarší 
mince u nás.

 »  V  listopadu proběhla na oddělení přednáška 
pro amatérské spolupracovníky ZČM, kde byly 
prezentovány možnosti další spolupráce (M. 
Metlička).

 »  Pro sdružení Betula Viridis v  Horní Bříze se konala 
přednáška A. Zelenky Doba římská, stěhování 
národů a příchod Slovanů v západních Čechách. 

 » Přednáška o  archeologii pro žáky na 18. základní 
školy v Plzni-Bolevci (A. Junková).

 »  Pro pracovníky Archeologického ústavu v  Praze 
proběhla exkurze na pracoviště, do depozitářů a do 
nově otevřených expozic pravěku a  středověku (M. 
Metlička).

 »  V  dubnu proběhla exkurze na pracoviště a  do 
expozic pro studenty archeologie FF UK Praha 
vedené Z. Bláhovou, které se účastnilo 21 studentů 
(M. Metlička). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Přednášky v muzeu:

 » Příběh železné koule a  pohanské urny – Počátky 
archeologických výzkumů na Plzeňsku. Přednáška 
z cyklu: Příběhy předmětů, 11. 11. 2014 (M. Čechura).

Přednášková činnost v rámci 
spolupráce s vysokými školami:

 » Jihočeská univerzita České Budějovice: výuka 
období raného středověku, historie opevněných 
sídel a sakrální architektury (P.Břicháček).

 » FF UK Praha, Ústav pro archeologii: Kostel 
jako archeologický pramen: Odraz liturgických 
a  neliturgických funkcí v  archeologických 
a  stavebně-historických pramenech. 11.12.2014, 
v  cyklu semináře Svět středověkých artefaktů (M. 
Čechura).

Ostatní:

 » Historie a  historické pozadí svatomouřenecké 
kostnice. Kostel sv. Mouřence, Annín, 
9. 8. 2014 (M. Čechura). Text přednášky 
zveřejněn na http://www.pratelemourence.
cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-
sommer-texty-prednasek-vortragetexte/
historie-mourenecke-kostnice-/.

 » Přednáška o  pravěké a  středověké keramice na 
„akci pro děti“ u hrádku Milkov u Domaslavy (okres 
Tachov), 12. září 2014 (T. Matějková). 

 » Pravěk západních Čech, Základní škola Dolní Bělá, 
31.3 (P. Břicháček).

odborné exkurze 

 » Pravěk západních Čech (Domažlicko, Stříbrsko), pro 
U Linec, 31.8 (P.Břicháček).

Oddělení starších dějin

Přednášky v muzeu:

 » mgr. J. Orna – mgr. V. Dudková, 6. 5. 2014, 
„Archeologické doklady obléhání Plzně husity“, cca 
28 posluchačů

 » dr. M. Hus, mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, „Pohledy 
do dějin západních Čech“ a  „Mincovní historie 
západních Čech“ 3. 10. 2014, seminář pro učitele 
základních a středních škol s názvem „Představujeme 
Západočeské muzeum v Plzni“, pořadatel KPÚ Plzeň, 
cca 30 posluchačů 

Přednášky mimo muzeum: 

 » mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková + mgr. M. Omelka + dr. 
O. Řebounová (oba AHl.m.P), 29. 4. 2014, přednáška 
„ Hrobové nálezy z novověkého pohřebiště u kostela 
sv. Máří Magdaleny v  Plzni“ v  rámci konference 
Forum Archaeologiae Post-Medaevalis v  Praze, cca 
52 posluchačů

 » dr. M. Hus, 13. 3. 2014, přednáška „Věčná a  stále 
jiná. 25 podob československé a české koruny 1918 
– 1993“ v  rámci cyklu Mistrovská dílna, PeF ZČU 
v Plzni, cca 20 posluchačů

 » mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková, 4. 6. 2014, 
přednáška „ Archeologické výzkumy na nám. 
Republiky v  Horšovském Týně“ v  rámci semináře 
Veřejné prostory ve středověku, Muzeum umění 
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a Arcidiecézní muzeum v Olomouci, cca 28 posl. 
 » dr. M. Hus, 5. 6. 2014, přednáška „Čeští vojáci 

v  rakousko-uherské armádě během 1. Světové 
války“, vernisáž výstavy, Pivovarské muzeum v Plzni, 
cca 25 posluchačů

 » dr. M. Hus, 11. 6. 2014, přednáška „Sbírka uniforem 
ZČM v  Plzni a  vzácnější uniformy bezpečnostních 
sborů“ v  rámci semináře Textil v  muzeu, Technické 
muzeum v Brně, cca 40 posluchačů

 » dr. M. Hus, 7. 10. 2014, přednáška „1. Světová válka 
1914 – 18“, cyklus přednášek Archivu m. Plzně, klub 
ÚmP, cca 40 posluchačů

 » mgr. J.Orna, 21. 11. 2014, přednáška „ Archeologické 
výzkumy ve Staríém Plzenci v  letech 2012 - 14“ 
v rámci výroční schůze Občanského sdružení Hůrka 
a Hradiště, hasičská zbrojnice Starý Plzenec, cca 55 
posluchačů

 » mgr. V. Dudková, 17. 12. 2014, přednáška „Zaniklé 
sídelní struktury v  regionu v  období středověku 
a  novověku“, cyklus Univerzita Třetího věku, SOA 
Plasy, cca 44 posluch.

 » dr. M. Hus, 13. 3. 2014, „I, a  II. národní odboj“, ZŠ 
nám. Míru Rokycany, cca 30 posl.

 » dr. M. Hus, 21. 3. 2014, „I, a II. národní odboj“, ZŠ TGM 
Rokycany, cca 30 posluchačů

 » dr. M. Hus, 16. 4. 2014, „I, a II. národní odboj“, ZŠ Jižní 
předměstí Rokycany, cca 30 posluchačů (7. třída)

 » dr. M. Hus, 25. 4. 2014, „I, a II. národní odboj“, ZŠ Jižní 
předměstí Rokycany, cca 30 posluchačů (8.třída)

Přednášky v zahraničí - Slovensko: 

 » mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková, 17. 9. 2014, přednáška 
„ Nové poznatky k  osídlení levobřežního suburbia 
Staré Plzně“ v  rámci 46. Mezinárodní konference 
archeologie středověku, Evanjelické kolegium a NPÚ 
Prešov, cca 17 posluchačů

 » mgr. J.Orna + mgr. V. Dudková + mgr. M. 
Waldmannová (NPÚ Plzeň), 19. 9. 2014, přednáška 
„ Torzální architektura v  historickém jádru Plzně 
na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny“ 
v  rámci 46. Mezinárodní konference archeologie 
středověku, Evanjelické kolegium a NPÚ Prešov, cca 
26 posluchačů

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni: 

V  roce 2014 probíhala obvyklá výuka předmětu 
„Základy numismatiky“, kterou dlouhodobě vyučuje dr. 
M. Hus, tentokrát byla přesunuta do letního semestru 

Oddělení novějších dějin

Přednášky v muzeu:

 » Krčmář, Fotografický pramen k  úpravě hradu 
Buben Klubem československých turistů. Cyklus 
Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v  Plzni – 
přednáškový sál. Plzeň 15. 4. 2014.

 » Krčmář, Poustevníci a poustevny v Plzni. Přednáška 
v  rámci doprovodného programu k  výstavě 
Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji, projekční 

místnost Muzea církevního umění plzeňské diecéze, 
Plzeň 17. 4. 2014.

 » Krčmář, Po stopách poustevníka sv. Vintíře. 
Přednáška v  rámci doprovodného programu 
k  výstavě Poustevníci a  poustevny v  Plzeňském 
kraji, projekční místnost Muzea církevního umění 
plzeňské diecéze, Plzeň 15. 5. 2014.

 » Krčmář, Plzeňské kostely a  kláštery. Přednáška pro 
Gymnázium Plzeň – Mikulášské náměstí, Muzeum 
církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 24. 6. 2014. 

 » Krčmář, Poustevníci a  poustevny na Tachovsku. 
Přednáška v  rámci doprovodného programu 
k výstavě Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji 
ve Svojšíně, projekční místnost Muzea církevního 
umění plzeňské diecéze, Plzeň 2. 10. 2014.

 » Krčmář, Ikonografický pramen k  poustevnám 
v  Radnicích a  na Vršíčku u  Rokycan. Cyklus 
Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v  Plzni – 
přednáškový sál. Plzeň 14. 10. 2014.

 » Krčmář, Poutní místa a  místa zvláštní zbožnosti na 
severním Plzeňsku. Západočeské muzeum v  Plzni - 
přednáškový sál, 18. 12. 2014.

Přednášky mimo muzeum:

 » Krčmář, Epifanie, slavnost Zjevení Páně a svátek Tří 
Králů. Arcibiskupské gymnázium, Praha 8. 1. 2014.

 » Krčmář, Plzeň a  západní Čechy v  souvislosti se 
svatojakubskou cestou a  poutnictvím všeobecně. 
V  rámci série přednášek Pouť do Santiaga de 
Compostela: duchovní, kulturní a  historické 
souvislosti. Egon Schiele Art Centrum, Český 
Krumlov 23. 1. 2014.

 » Krčmář, Poutní místa Zelená Hora a  Nepomuk – 
„Svaté“ místo jižního Plzeňska. Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, Nepomuk 24. 4. 2014.

 » Krčmář, Poustevníci a  poustevny v  Plzni. Klub 
Augusta Sedláčka, Riegrova 3. Plzeň 7. 5. 2014.

 » Krčmář, „Putování je IN“ / „Pilgern ist „in““. Fara 
Neukirchen beim Heiligen Blut, Neukirchen beim 
Heiligen Blut (Německo) 12. 5. 2014.

 » Krčmář, Božkovem po „stopách Jiráska a  Prahy“. 
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Plzeň 
14. 5. 2014

 » Krčmář, Poutní místo Klášter Teplá a  další místa 
s ním spjatá. Muzeum a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice 10. 6. 2014.

 » Krčmář, Poustevníci a  poustevny na Tachovsku. 
Svojšín, zámek, 2. 8. 2014.

 » Krčmář, Poustevníci a  poustevny na hradech 
v  Plzeňském kraji. Klub Augusta Sedláčka – A.C.W. 
Saloon, Plzeň 3. 9. 2014.

 » Krčmář, O dolanském poustevníkovi, poutním místu 
a okolních poustevnách. Akce Dolany ozdobou české 
krajiny, Dolany, kostel sv. Petra a Pavla 21. 9. 2014.

 » Krčmář, Obrazy z dějin Božkova aneb Božkov není jen 
rum. Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, 
Plzeň 1. 10. 2014.

 » Krčmář, Historie a geografie Českého lesa. Vzdělávací 
kurz Objevujeme Český les, Horšovský Týn, 30. 10. 
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2014.
 » Krčmář, Poustevny a  poustevníci na Nepomucku 

a  Blovicku. Městské muzeum a  galerie Nepomuk, 
Nepomuk, 13. 11. 2014.

 » Krčmář, Poustevníci a  poustevny v  Českém lese. 
V  rámci semináře Možnosti a  trendy cestovního 
ruchu (nejen v Českém lese) Babylon, 20. 11. 2014.

 » Krčmář, Poutní místa a  místa zvláštní zbožnosti na 
severním Plzeňsku. Městská knihovna Kralovice, 
Kralovice 11. 12. 2014.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Přednášky v muzeu:

 » Blízkovýchodní kovové nádoby a jejich materiálové 
určení pomocí nových metod – sbírka Západočeského 
muzea v Plzni, Orientalia Antiqua Nova, ZČU v Plzni, 
3. 4. (Mleziva)

 » Slon z Persie, Příběhy předmětů – cyklus ZČM v Plzni, 
3. 6. (Mleziva)

 » Keramika z Bechyně, Příběhy předmětů – cyklus ZČM 
v Plzni, 25. 11. (Merglová Pánková)

 » komentovaná prohlídka výstavy Keramika z Bechyně 
1884 – 1948 pro veřejnost 9. 12. (Merglová Pánková)

 » komentované prohlídky výstavy Keramika z Bechyně 
1884 – 1948 pro studenty ZČU, 11. 12., 16. 12., 17. 12. 
(Merglová Pánková)

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni:

 » Fakulta designu a  umění Ladislava Sutnara 
ZČU, přednášky Dějiny umění – Evropské umění 
renesanční, České a  evropské umění 19. století 
(Merglová Pánková)

 » Ústav umění a designu ZČU, přednášky Dějiny umění 
– Evropské umění barokní; zimní semestr (Merglová 
Pánková)

 » Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, přednášky 
z  cyklu Osobnosti českého výtvarného života 
(Merglová Pánková)

 » Pedagogická fakulta ZČU, přednášky Dějiny 
umění – Evropské umění renesanční a  barokní pro 
pedagogické pracovníky (Merglová Pánková)

Oddělení národopisné

Přednášky v muzeu:

 » Jana Slámová. „Perpetuum mobile - smělý plán 
Jana Rychtáříka“. V  rámci cyklu Příběhy předmětů 
aneb Co skrývají sbírky ZČM. Přednáškový sál ZČM 
v Plzni, p. o. (21. 10. 2014).

 »  Tomáš Bernhardt. „Kalsrova panoramatická 
fotografie Plzně z  r. 1893“. V  rámci cyklu Příběhy 
předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM. Přednáškový 
sál ZČM v Plzni, p. o. (26. 2. 2014).

 »  Tomáš Bernhardt. komentované prohlídky výstavy 
„První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava 
Lábka a Bohumila Krse“. (listopad – prosinec 2014).

Přednášky realizované mimo muzeum

 »  Michal Chmelenský. „Oběti holocaustu ze školních 
lavic“. V rámci Dne památky šoa a hrdinství. Muzeum 
Šumavy Sušice (28. 4. 2014).

Oddělení paleontologické

Přednášky mimo muzeum 

 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. - 18.1.. 2014. - Čína - 
Setkání důchodců, hasičský dům Břasy

 » RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. - 17.9. - Exkurze do 
pravějého tropického pralesa - Science café Plzeň

 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. - 12.11.. 2014. - Putování 
po Itálii a  Švýcarských Alpách - Setkání důchodců, 
hasičský dům Radnice

 » Ing. Jan Bureš - 2014 - Paleontologické zajímavosti 
Nýřanska ve světle aktuálních výzkumů. Přenáška 
proběhla v únoru společně se spisovatelm J. Drnkem 
v Městské knihovně v Nýřanech. 

 » Ing. Jan Bureš - 2014 - Paleobotanické výzkumy 
v karbonu Plzeňské pánve. Předneseno v dubnu na 
katedře botaniky Jihočeské univerzity. 1)

 » Ing. Jan Bureš - 2014 - Zkřemenělá dřeva Plzeňské 
pánve. Předneseno v  listopadu na katedře 
paleontologie Karlovy univerzity.

Oddělení botanické

Přednášky mimo muzeum:

 » Přednáška na III. čs. lichenologické konferenci 
„Lišejníky borů a  vřesovišť Plzeňska“, 13. 2. (O. 
Peksa).

 » Přednáška „Jak vyrobit džungli“ – botanická komise 
AMG, 3. 6. 2014, Varín, Slovensko (S. Pecháčková).

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

 » Kurz Metody studia kořenových systémů – podíl na 
výuce, PřF JčU (S. Pecháčková)

 » Praktikum „Fotobionti“ v  rámci kurzu Cvičení 
z protistologie na katedře botaniky PřF UK v Praze, 
14. 4. (O. Peksa).

 » Vedení přednášky/praktika „Rod Stereocaulon“ 
v rámci Vybraných kapitol z lichenologie na katedře 
botaniky PřF UK v Praze, 24. 4. (O. Peksa).

 » Spoluúčast na vedení Speciální lichenologické 
exkurze katedry botaniky PřF UK v Praze, 23.–25. 9., 
Capartice (O. Peksa).

 » Přednáška a  spoluúčast na vedení Bryologicko-
lichenologické exkurze CBG PF ZČU, 10.–11. 10. (O. 
Peksa).

 » Přednáška pro studenty geobotaniky PřF UK 
Praha: „C-S-R model v muzejní botanice“, 21. 11. (S. 
Pecháčková)

Oddělení zoologické

Přednášky v muzeu:

 » Za kolihami do Srbska, 1. 4. 2014, přednáška v rámci 
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cyklu Příběhy předmětů (R. Vacík)

Přednášky mimo muzeum:

 » Pavouci Plzeňského kraje, 29. 5. 2014, Gymnázium 
Blovice (I. Hradská)

 » Městský balkón – nečekaný entomologický 
hotspot centra Plzně, 30. 6. 2014, Roubanálie 2014, 
Chudenice (I. Těťál)

 » Ochrana ptáků, 19. 11. 2014, pedagogický seminář, 
Krajské centrum vzdělávání (KCVJŠ) Plzeň (R. Vacík)

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Přednášky v muzeu 

V  průběhu roku bylo v  prostorách knihovny 
uspořádáno 13 přednášek, doprovázených výstavkami 
s ukázkami starých a vzácných tisků, případně ukázkami 
ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny 
pro školní exkurze ze všech typů škol (od základních 
přes učňovské a střední až po univerzitu). 

V  rámci pravidelného cyklu muzejních přednášek 
byla v  červnu provedena jedna přednáška na téma 
Rukopisná kultura v  Knihovně Západočeského muzea 
v Plzni.

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

Ředitelství

Poradní sbory a profesní sdružení:

 » Frýda – člen Senátu Asociace muzeí a galérií České 
republiky

 » Frýda – místopředseda Odborné komise pro dějiny 
skla ČAS při AV ČR

 » Frýda – Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 
Oblastního muzea v Lounech

 » Frýda – Komise pro depozitární prostory MM v Žatci.
 » Frýda – člen Redakční rady Časopisu přítel 

starožitností.
 » 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 zkušebních komisí státních závěrečných 
zkoušek na ZČU – FF, katedra archeologie

 » Frýda – člen zkušební komise Muzejní školy AMG
 » Mergl – člen zkušebních komisí teoretických 

předmětů státních závěrečných zkoušek 
a  klauzurních zkoušek na Fakultě designu a  umění 
Ladislava Sutnara ZČU

 » Mergl – člen Akademie designu ČR

Oddělení prehistorie

Práce v profesních sdruženích:

 » v  předsednictvu Oborové komise muzejních 
archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a  galerií ČR 
(M. Metlička – člen výboru).

 » ve výboru západočeské pobočky České archeologické 
společnosti (A. Zelenka - předseda pobočky, M. 
Strnad - jednatel pobočky). 

Práce v odborných komisích:

 »  Krajská archeologická komise při Národním 
památkovém ústavu, územním odborném pracovišti 
v Plzni (M. Metlička - předseda).

 »  člen odborné komise pro realizaci a  výstavbu 
archeologického skanzenu „Geschichtspark 
Bärnau-Tachov“, 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“. Během roku vyšlo 7. 
a  8. číslo časopisu a  1 monografická supplementa 
časopisu. Další číslo časopisu je 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 

 » Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 
Městského muzea ve Stříbře (Čechura)

 » Člen koreferentské komise archeologického 
výzkumu v  areálu hospodářského dvora kláštera 
v Plasích, výzkum společnosti ZIP o.p.s. (Čechura)

 » Oborová komise muzejních archeologů při AMG (P. 
Hereit)

 » Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 
(všichni členové oddělení)

 » Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček)

Členství v redakčních a edičních 
radách odborných periodik 

 » 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
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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:

 » Poradní sbor pro akv.činnost MaG Severního 
Plzeňska, Mar. Týnice (dr. M. Hus)

 » Poradní sbor pro akviziční činnost VM dr. Hostaše 
v Klatovech (mgr. J. Orna)

 »  Západočeská regionální archeologická komise (mgr. 
J. Orna, mgr. V. Dudková)

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

Členství v edičních a redakčních radách:

 » 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 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).

 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

Vědecké a odborné komise 

 » Merglová Pánková – členka zkušebních komisí 
teoretických předmětů státních závěrečných 
zkoušek a  klauzurních zkoušek na Fakultě designu 
a umění Ladislava Sutnara ZČU

Oddělení národopisné

 » Michal Chmelenský - Etnografická komise Asociace 
muzeí a galerií České republiky

 » Jana Slámová - Etnografická komise Asociace muzeí 
a galerií České republiky

 » Jana Slámová - Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost Muzea a  galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici

 » Jana Slámová - Komise pro ochranu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje

 » Tomáš Bernhardt - Redakční rada sborníku Minulostí 
západočeského kraje

 » Tomáš Bernhardt - Redakční rada sborníku 
Archeologie západních Čech

 » Tomáš Bernhardt - Redakční rada monografie Dějiny 
Plzně

 » Tomáš Bernhardt - Nákupní komise Archivu města 
Plzně

Oddělení paleontologické

Členství v poradních sborech?

 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen Rady pro centrální 
evidenci sbírek MK ČR

Členství v edičních a redakčních radách:

 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen ediční rady 
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Západočeského muzea v Plzni
 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen redakční rady 

mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of 
Geosciences

 » RNDr. Josef Pšenička, PhD. šéfredaktor 
recenzovaného časopisu Západočeské muzea 
v  Plzni Folia musei rerum naturalium bohemiae 
occidentalis: geologica et paleobiologica

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

Oddělení botanické

Práce v profesních sdruženích:

 » Výbor Bryologicko-lichenologické sekce České 
botanické společnosti (O. Peksa).

 » Výbor Západočeské pobočky ČBS (S. Pecháčková).

Členství v edičních a redakčních radách

 » Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; I. 
Matějková, výkonná a  technická redaktorka; S. 
Pecháčková, redaktorka.

 » Redakční rada časopisu Bryonora (vydává 
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – O. Peksa, 
redaktor.

 » Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka ČBS) 
– S. Pecháčková, vedoucí redaktorka.

 » Redakční rada Sborníku Západočeského muzea, 
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.

Oddělení zoologické

Poradní sbory:

 » Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Dr. 
Bohuslava Horáka v Rokycanech (R. Vacík – člen).

Profesní sdružení:

 » Západočeská pobočka České společnosti 
ornitologické při Západočeském muzeu v  Plzni (R. 
Vacík – předseda)

 » Česká společnost ornitologická (R. Vacík – člen)
 » Česká zoologická společnost (R. Vacík – člen)
 » Česká společnost pro ochranu netopýrů (I. Hradská, 

Říšová – členky)
 » Česká arachnologická společnost (I. Hradská 

– členka)
 » Česká společnost entomologická (I. Těťál – člen)

Ediční a redakční rady

 » Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (R. Vacík 
– člen)

 » Sborník ZČM – Příroda (R. Vacík – vedoucí redaktor, I. 
Hradská – členka redakční rady časopisu)

 » Erica (R. Vacík – člen redakční rady časopisu)
 » Západočeské entomologické listy (I. Těťál – člen 

redakční rady internetového časopisu)

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Profesní sdružení:

 » vedoucí knihovny je členem Spolku českých 
bibliofilů, na jehož činnosti se podílí organizačně 
i jako konzultant.

 »  vedoucí knihovny je členem a  byl zvolen do Rady 
Společenstva českých knihařů

Členství v edičních radách:

 » vedoucí knihovny 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 – účast na zasedáních komise, Exekutivy, 
Senátu a jednání s příslušnými ministerstvy.

Oddělení konzervace

Práce v profesních sdružení:

 » 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 29 badatelských 
návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 161 
sbírkových předmětů. 

Počet odborných badatelských návštěv celkem   29
 z toho studentů      20
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny 14

 » Na oddělení byl zpracováván materiál pro 
bakalářskou práci E. Hojdanové: Broušené nástroje 
z  Vochova a  Plzně-Křimic (KAR ZČU v  Plzni), jejímž 
cílem bylo kompletní zpracování broušených 
nástrojů z obou lokalit (M. Metlička). 

 » Pro bakalářskou práci M. Kalmaninové Neolitická 
drtidla ze sídelního areálu v  Plzni-Křimicích (KAR 
ZČU v  Plzni) byl poskytnut soubor drtidel z  této 
lokality (M. Mašková). 

 » V  rámci společného projektu „Partnerství pro 
archeologii…“ byly poskytovány informace 
a archeologický materiál pro doktorandy ZČU v Plzni 
– M. Augustýnovou, D. Hláska, V. Schöningerovou 
a P. Menšíka. 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů

 » Celkem 22 badatelských návštěv odborných 
a  vědeckých pracovníků (10 na výzkumech a  12 na 
pracovišti), z  toho 5 zahraničních (na výzkumech 
a na pracovišti).

Oddělení starších dějin

V roce bylo 13 badatelských návštěv (tj. s vypsaným 
badatelským listem) 

Počet předmětů, ke kterým byla 
poskytnuta práva reprodukce:

 » Během roku byla poskytnuta 3 práva k  reprodukci 
k celkem 101 předmětům, rsp. fotografiím 

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

 » Oddělení zpracovalo celkem 225 různých dotazů, 
rešerší, konsultací, určování a  rad na různá témata 
z  různých oborů dějin, konkrétně vlastní historie 
(12), archeologie a protohistorie (43), militárií (143, 
z toho 42 přímo od ved.oddělení) a z numismatiky, 
faleristiky a uniformologie apod. (27). 

 » Z  badatelských úkonů byl 1 do zahraničí (mgr. 
Monika Broszko, Instytut archeologii, Uniwersytet 
Rzeszowski, Polsko. Téma střv. kachle, vyřizoval 
mgr. Orna) a  4 pro studenty (vesměs archeologie, 
vyřizoval mgr. Orna) 

 » celkem badatelské návštěvy a  drobné konsultace, 
rešerše a dotazy = 238 bez svolení k reprodukci

Oddělení novějších dějin

Počet odborných badatelských návštěv celkem: 33
 z toho studentů:  3 
Počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 

reprodukce: 218 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové

počet odborných badatelských návštěv celkem: 6
z toho studentů: 3
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 

reprodukce: 10
žádosti o rešerše: 19

Oddělení národopisné

V  důsledku zahájení generální inventarizace 
podsbírky etnografické, nařízené rozhodnutím ředitele 
č. 8/203 (č. j. 99/2013), došlo v  roce 2014 k  omezení 
vyřizování žádostí o  badatelské zpřístupňování 
doposud nezinventarizovaných sbírkových předmětů. 
Aktuální informace o  zpřístupňování etnografické 
podsbírky externím badatelům byly zveřejněny na 
profilu národopisného oddělení webového portálu 
Západočeského muzea v Plzni, p. o. 

S  platností od 1. 1. 2014 byl pro vyřizování 
badatelských dotazů zaveden nový systém badatelských 
listů a ohlašování badatelských návštěv, specifikovaný 
v příloze č. 1 Badatelského řádu Západočeského muzea 

v Plzni, p. o.
V  roce 2014 bylo národopisné oddělení jediným 

odborným oddělením muzea s  pevně stanoveným 
badatelským dnem pro veřejnost. Obdobně jako 
v  minulých letech byla oficiálním badatelským dnem 
každá středa v měsíci (vyjma státem uznaných svátků). 
Návštěvnické hodiny byly nově upraveny na 09:00 – 
15:00 hod. 

I přes částečné omezení v poskytování badatelských 
služeb, zodpověděli pracovníci oddělení písemnou 
formou několik desítek odborných badatelských dotazů. 
Při osobních návštěvách badatelů byly zájemcům 
předkládány jednotliviny zejména z pomocných fondů 
etnografické podsbírky (sign. RA1-2, PA1-2 a MA1). 

 
 » počet fyzicky obsloužených badatelů:  45
 » počet odborných badatelských návštěv:  82
 » počet korespondenčních badatelských dotazů: 76
 » počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního 

práva:     28
 » počet poskytnutých digitalizátů sbírkových 

předmětů:     138
 » počet poskytnutých digitalizátů předmětů 

pomocného fondu podsbírky:    361

Oddělení paleontologické

 » počet odborných badatelských návštěv celkem: 36
 » z toho zahraničních: 5

Oddělení botanické

 » počet odborných badatelských návštěv celkem: 10
 » žádosti o rešerše: 3

Oddělení zoologické

 » počet počet odborných badatelských návštěv 
celkem:   31

 » žádosti o rešerše:  7

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Za rok 2014 bylo v knihovně muzea evidováno celkem 
5 badatelských návštěv. Badatelům bylo zpřístupněno 
celkem 24 svazky ze sbírky Starých tisků.

Spolupráce s jinými organizacemi

Ředitelství

Spolupráce s muzei, galeriemi a archívy

 » Mergl – Západočeská galerie v  Plzni – odborná 
spolupráce na výstavě Obrazy krásy a spásy. Gotika 
v jihozápadních Čechách

 » Mergl – Muzeum severního Plzeňska, Mariánská 
Týnice – odborná spolupráce při zpracování sbírek

 » Mergl – Prácheňské muzeum, Písek – odborná 
spolupráce při přípravě výstavy k  200. výročí 
narození J. Z. Quasta

 » Mergl – příprava výstavy Ladislav Sutnar – knižní 
tvorba – pro Galerii Ladislava Sutnara ZČU
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Oddělení prehistorie 

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). 

a územním odborným pracovištěm v Lokti: 

 » na konzervaci archeologických nálezů. 
 » na zpracování materiálu pozdní doby bronzové 

z horního Poohří (lokality Drahovice, Jakubov). 

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

 » s  M. Chytráčkem na muzejním zpracování 
halštatského materiálu z  jihozápadních Čech, na 
zpracování jantarových nálezů z  doby halštatské 
a při konzervaci dřevěných konstrukcí z rybníčku na 
předhradí hradiště Vladař u Žlutic. 

 » s M. Dobešem na zpracování materiálu z chamského 
výšinného sídliště v Městě Touškově. 

 » 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 2014 byly zpracovány vzorky 
z  výzkumů na stavbě železničního koridoru 
Rokycany-Plzeň.

 s Národním muzeem v Praze: 

 » s oddělením archeologie (M. Tisuckou) na zpracování 
jantarů z  doby bronzové 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 a na výstavní činnosti. 

se Západočeskou univerzitou v Plzni, 
katedrou archeologie: 

 » vydávání časopisu Archeologie západních Čech (P. 
Vařeka, J. John).

 » s  L. Šmejdou a  P. Krištufem spolupráce v  rámci 
projektu „Partnerství pro archeologii“ – výzkum 
opevnění v Plzni-Hradišti

 » konzultace při určování nálezových souborů, pomoc 
studentům při bakalářských a  magisterských 

pracích.

 s Muzeem Chodska v Domažlicích: 

 » spolupráce při provádění záchranného výzkumu na 
hradě Rýzmberk a při evidenci sbírkového fondu.

s Krajským muzeem Karlovarského 
kraje v Karlových Varech:

 » výstavy, prospekce archeologických lokalit, 
zpracovávání výzkumu z  Drahovic a  Jakubova a  na 
konzervaci sbírkových předmětů.

s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech: 

 » s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových a železných 
nálezů, určování nálezů.

s Oblastním muzeem v Chomutově a ÚAPP 
severozápadních Čech v Mostě: 

 » s  L. Ondráčkovou a  M. Půlpánem 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 a z bojiště třicetileté války u Rakovníka. 

s Muzeem Královského hvozdu Nýrsko:

 » konzervace archeologických nálezů, určování 
a zpracovávání nálezů štípané industrie.

s Muzeem Středních Brd ve Strašicích: 

 » určování a evidence archeologických nálezů.

s Městským muzeem ve Stříbře: 

 » konzervace starého sbírkového fondu, zpracování 
nálezů z mohyly u Stříbra a Strahova a rekonstrukce 
mohyly v Petrském lese. 

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) 

 » 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.
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 » Národní památkový ústav Praha, spolupráce na 
tvorbě SAS a ochraně archeologických památek.

 » Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště Plzeň a  České Budějovice, ochrana 
a evidence archeologického kulturního dědictví.

 » Referáty kultury obcí s  rozšířenou působností 
památek (Domažlice, Kralovice, Stříbro, Písek, Č. 
Budějovice, Tábor ad.; včetně účastí na památkových 
komisích) a  stavební úřady Plzeňského kraje – 
ochrana archeologických památek.

Oddělení starších dějin

 » Celní ředitelství Plzeň – revitalizace stálé expozice 
Celnického muzea, průběžné konsultace, pomoc při 
zpracování koncepce sbírkové činnosti atd. (dr. M. 
Hus, po celý rok průběžně)

 » Česká numismatická společnost – různé konsultace 
k  regionálním jetonům, českým denárům, 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 
po dobu působení na oddělení, průběžně)

 » Archiv m. Plzně – vzájemné konsultace, podíl 
na přípravě výstav, spolupráce na přednáškách, 
studium kronik IR 35 atd. (dr. M. Hus, celoročně)

 » Archeologický ústav v Praze – celoroční 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, spolupráce na prohlášení 
kulturních památek (např. býv. kostel sv. Máří 
Magdaleny v Plzni, zde mgr. J. Orna + mgr. V. Dudková) 

 » 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 archeologických výzkumů (dr. M. Hus, 
mgr. J. Orna, mgr. T. Bernhardt, mgr. J. Šneberger)

 » Muzeum dr. B.Horáka v Rokycanech – určování střv. 
a  antických mincí, upřesnění evidence, konsultace, 
rešerše, recenze aj. (dr. M.Hus)

 » Muzeum již. Plzeňska v  Blovicích – celoroční 
spolupráce při provádění ZAV a  koordinace 
archeologické činnosti (mgr. J. Orna)

 » Pivovarské muzeum v Plzni (a.s. plzeňský Prazdroj) 
– revitalizace expozice prohlídkového okruhu PHP 
a  býv. Vodárenské věži (celá archeologická divize) 
a  poskytování obrazové dokumentace pro expozici 
tamtéž (mgr. T. Bernhardt).

 » Policie ČR – Krajské ředitelství, odbor OKTE, 
spolupráce při evidenci sbírkových zbraní PČR, 
konsultace, poskytování literatury, zápůjčky 
technického materiálu atd. (B. Diviš)

 » 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

 » Společnost pro studium nábojů – vzájemné 
konsultace a rešerše při určování nábojů, průběžně 
během roku (B. Diviš)

 » Muzeum gen. Pattona v  Plzni- Patton memorial 
Pilsen, vzájemné konsultace a  rešerše při určování 
militarií, bojové cesty US Army aj., (dr. M. Hus, B. 
Diviš, průběžně během roku)

 » Muzeum Sokolov, spolupráce na výstavách, 
soupisových pracích o  vojenských památkách 
regionu, numismatické a  historické konsultace, 
pomoc při odborných vyjádřeních a  odhadech atd. 
(dr. M. Hus, B. Diviš, celoročně)

 » Plzeň – EHMK 2015, spolupráce na programu „Skryté 
město“ – konsultace, umožnění skenů bankovek, 
rešerše aj., (dr. M. Hus, srpen až říjen 2014)

Oddělení novějších dějin

 » Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního 
umění Plzeňské diecéze, příprava publikace 
(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).

 » Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU – 
konzultace, příprava publikace, přednáška (Krčmář).

 » Katedra archeologie Filozofické fakulty ZČU – 
příprava publikace a přednášek (Krčmář).

 » Klub Augusta Sedláčka – členská činnost, přednášky 
(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).
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 » Spolupráce s  Národním památkovým ústavem, 
územní pracoviště Plzeň, zámek Nebílovy 
(Tománková). 

 » Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky, vyhledávání 
předmětů (Morgensternová, Tománková).

 » Spolupráce s  klubem Balon – klub Praha – 
Pragobalon (Tománková).

 » Policie ČR – odborná vyjádření (Krčmář).
 » Muzeum a  galerie severního Plzeňska – příprava 

výstavy, publikace, přednášky (Krčmář).
 » Hvězdárna a  planetárium Plzeň – příspěvky, 

konzultace (Krčmář).
 » Maják Plzně – konzultace, vyhledávání předmětů, 

přednášky (Krčmář).
 » Městské muzeum a  galerie Nepomuk – přednášky 

(Krčmář).
 » Obec Svojšín – přednáška, výstava (Krčmář).
 » Základní škola Plzeň – Božkov – přednášky, exkurze 

(Krčmář).
 » Základní škola Nezvěstice – besedy (Krčmář).
 » Gymnázium Plzeň – Mikulášské náměstí – přednáška, 

exkurze (Krčmář).
 » Archiv města Plzně – příprava publikace Dějiny Plzně 

II (Krčmář).
 » Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání materiálů 

(Tománková), recenze (Krčmář).
 » Společnost AgAkcent, s.r.o. – přednášky (Krčmář).
 » Plzeň 2015, o.p.s. – umožnění badatelské činnosti, 

příprava sbírkových předmětů, příprava exkurzí, 
konzultace (Krčmář, Morgensternová, Tománková).

 » Dům historie Přešticka – materiál pro výstavu 
(Tománková, Krčmář).

 » Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – materiál pro 
výstavu, konzultace (Morgensternová, Tománková).

 » Pedagogická fakulta ZČU – spolupráce na výstavě 
(Tománková, Morgensternová).

 » Památník obětem nacismu v  Drážďanech 
„Gedenkstätte Münchner Platz“ (Německo) - 
příprava didaktické činnosti, vyhledávání předmětů 
(Krčmář, Morgensternová).

 » MF Dnes – podklady k  článkům, krátké historické 
rešerše (Krčmář, Morgensternová).

 » Spolupráce s  Poliklinikou Denisovo nábřeží, 
spol.s.r.o (Tománková).

Oddělení národopisné

 » Ústav českého jazyka a  teorie komunikace FF 
UK v  Praze - Spolupráce na realizaci grantového 
projektu Příprava a  vydání Repertoria rukopisů 17. 
a  18. století z  muzejních sbírek v  Čechách III (P–S) 
(GA ČR P406/11/0782, 2011–2015, řešitelka A. A. 
Fidlerová, spoluřešitel T. Bernhardt).

 » Katedra německého jazyka PF ZČU v  Plzni - 
Spolupráce s  PhDr. Jiřím Stočesem, Ph.D. a  Mgr. 
Evou Muškovou, Ph.D. na přípravě výstavy „Jak 
se žilo v  Plzni za císaře Procházky“, Národopisné 
muzeum Plzeňska, autorka scénáře: Eva Mušková (3. 
4. – 13. 7. 2014).

 »  Česká národopisná společnost, o. s. - Spolupráce při 

pořádání konference ČNS s názvem „Válka pohledem 
etnografie“ (16. – 18. září 2014).

 »  Centrum judaistických studií Kurta a  Ursuly 
Schubertových, FF UPOL - Spolupráce na výzkumu 
věnovaného historii zaniklých židovských komunit 
v Plzeňském kraji. 

 »  Západočeská galerie v  Plzni, p. o. - Spolupráce na 
přípravě výstavy „Gottfried Lindauer (1839–1926), 
plzeňský malíř novozélandských Maorů“ (termín 
realizace: 2015). 

 »  Archiv města Plzně - Spolupráce na přípravě výstavy 
„První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava 
Lábka a Bohumila Krse“ (18. 9. – 23. 11. 2014).

 »  Plzeňský prazdroj, a. s. (Pivovarské muzeum v Plzni) - 
Spolupráce na přípravě výstavy „První světová válka 
očima Pětatřicátníků Ladislava Lábka a  Bohumila 
Krse“ (18. 9. – 23. 11. 2014).

 »  United States Holocaust Memorial Museum 
Washington (USA) - Spolupráce na projektu 
dokumentace svědectví o holocaustu v nežidovském 
prostředí.

 »  Muzeum Šumavy Sušice, p. o. - Spolupráce na 
přípravě tematických výstav a vědeckovýzkumných 
aktivitách pracovníků národopisného odd. 

 »  Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska / Městské 
sdružení hasičů Plzeň - Volná spolupráce na 
přípravách doprovodných aktivizačních programů 
v Národopisném muzeu Plzeňska.

 »  Střední průmyslová škola strojnická a  Střední 
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň - Spolupráce 
při získávání odborné praxe studentů studijních 
oborů Veřejnosprávní činnost a  Informační služby 
– Knihovnictví.

 »  Ledovec, o. s. - Volná spolupráce na přípravách 
doprovodných aktivizačních programů 
v Národopisném muzeu Plzeňska.

 »  Sdružení boleveckých rodáků - Volná spolupráce na 
přípravách doprovodných aktivizačních programů 
v Národopisném muzeu Plzeňska.

 »  Rašelina – Kulturní spolek - Spolupráce na přípravách 
a organizaci vzpomínkové akce s názvem Jom ha-šoa 
v Sušici. 

Oddělení uměleckoprůmyslové

Kovolijectví a  kovotepectví v  zemích Blízkého 
východu a v Indii (DKRVO Národní muzeum, 00023272) 
– spolupráce na monografii pojednávající o zpracování 
kovů na Blízkém východě a  v  Indii se zaměřením na 
blízkovýchodní kovy ve sbírce Náprstkova muzea 
asijských, afrických a  amerických kultur, Národního 
muzea a  kovy ve sbírce uměleckoprůmyslového 
oddělení ZČM v Plzni. 

Oddělení paleontologické

 » National Museum Wales, Cardiff; Institute of Geology 
and Palaeontology, UK. 

 » Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
 » Národní muzeum, Praha; 
 » Geologický ústav AV ČR; Institute of Geology and 
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Palaeontology,
 » Česká geologická služba, Praha;
 » 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

 » Firma HEMA

Oddělení botanické

 » Vedení bakal. práce: P. Steierová (O. Peksa), L. Vlk a K. 
Troppová (S. Pecháčková) z  CBG ZČU; A. Hrdinová 
z PřF UK v Praze (O. Peksa).

 » Školitelský posudek a oponentský posudek Bc prací 
CBG ZČU, účast na obhajobách 

 » (S. Pecháčková); školitelský posudek na práci A. 
Hrdinové z PřF UK (O. Peksa).

 » Oponentský posudek Bc práce CBG ZČU (I. Matějková)
 » Školitelský posudek na práci A. Hrdinové z  PřF UK; 

oponentský posudek Bc práce ČZU Praha, PřF UK 
v Praze; účast na obhajobách 9. 6., 8. 8. (O. Peksa).

 » Konzultace k diplomovým a disertačním pracím na 
PřF UK (O. Peksa, S. Pecháčková).

 » BÚ AV ČR Průhonice – konzultace metodiky 
studia kořenových systémů, výzkum v  terénu (S. 
Pecháčková).

 » Západočeská pobočka ČBS – spolupráce s členy při 
floristickém průzkumu; organizace výroční schůze 
a  přednášek přístupných veřejnosti – zajištění 
zázemí v ZČM (S. Pecháčková).

 » Připomínky k  návrhu Evaluation Methodology 
v rámci projektu MŠMT IPN Metodika (S. Pecháčková, 
O. Peksa).

Oddělení zoologické

 » Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – 
výuka (Praktická cvičení ze zoologie bezobratlých), 
vedení bakalářských a  diplomových prací, 
konzultace (I. Hradská)

 » Ústav geologie a  paleontologie Přírodovědecké 
fakulty UK Praha – spolupráce při zpracování tématu 
disertační práce (I. Hradská)

 » Katedra ekologie FŽP ČZU Praha – spolupráce při 
monitoringu zimujících vodních ptáků v ČR (R. Vacík).

 » Národní muzeum Praha – spolupráce při kroužkování 
ptáků (R. Vacík), spolupráce při výzkumu pavouků 
Šumavy (I. Hradská) 

 » Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce při 
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

 » Muzeum Chodska v  Domažlicích – spolupráce při 
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

 » Muzeum Vysočiny v  Jihlavě – spolupráce při 
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

 » Národní park Šumava – spolupráce při kontrole 
zimovišť netopýrů (R. Vacík, I. Hradská).

 » Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
(RP SCHKO Český les) – spolupráce při kontrole 
zimovišť netopýrů (R. Vacík, I. Hradská).

Muzeum loutek 

 » Plzeň 2015 o.p.s. – spolupráce na projektech roku 
2014 a přípravě roku 2015.

 » Divadlo Alfa p.o. – spolupráce na festivalu Skupova 
Plzeň 2014.

Oddělení konzervace

 » Centrum nových technologií při ZČU Plzeň.
 » VŠCHT Praha
 » Metodické centrum Brno při MTB.
 » Muzeum Jižního Plzeň Bílovice - metodické pomoc – 

technologické postupy
 » Muzeum Radnice - metodická pomoc
 » Fara Nepomuk - restaurování, konzervace
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Publicita muzea
Přehled zpráv 1.1.2014 - 1.2.2014 

5plus2

 » Letošní zima? Zlatý déšť a bláto 24.1.2014 5plus2 str. 
3 Křížem krážem Lucie Sýkorová

 »  Letošní zima? Zlatý déšť a bláto 24.1.2014 5plus2 str. 
5 Zaostřeno Lucie Sýkorová 

Glanc

 » KAM A ZA KÝM příštích 14 dní 2.1.2014 Glanc str. 83 
Zábava & Cesty – diář ADÉLA VEDRALOVÁ 

Haló noviny

 » Šumava v  Bruselu 31.1.2014 Haló noviny str. 11 
Píšete nám    

Chebský deník

 » Nahlédněte do kuchyně prababiček 6.1.2014 Chebský 
deník str. 4 Region MIROSLAVA VEJVODOVÁ 

IN magazín

 » Pá 8.1.2014 IN magazín str. 4 Tento týden v  česku 
-NIŠ 

Klatovský deník

 » Začala výstava o  židovských obcích 23.1.2014 
Klatovský deník str. 3 Klatovsko (dl) 

Lidové noviny

 » Plzeň už vyhlíží Modrého jezdce 3.1.2014 Lidové 
noviny str. 6 Kultura VILÉM FALTÝNEK

 » Komiksový příběh Plzně 1.2.2014 Lidové noviny str. 
32 Orientace/výběr JUDITA MATYÁŠOVÁ 

Magazín Víkend DNES

 » Vzpomínky na angličáky 4.1.2014 Magazín Víkend 
DNES str. 18 Inspirace PETR ČERMÁK

 »  PŘÍŠTÍ VÍKEND 25.1.2014 Magazín Víkend DNES str. 4 

Mladá fronta DNES

 » Víkendové tipy Zábava pro děti, tříkrálové akce, 
výstavy, filmy 4.1.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský 

 » Legendární bašta opět stojí. Ale jen v malém modelu 
9.1.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
Barbora Němcová

 »  Cyklus cestopisů nabídne přednášku o  Petrohradu 
14.1.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský 
(jis) 

Moje rodina

 » tipy na víkend 11.1.2014 Moje rodina str. 3  

Plzeňský deník

 » O  putování po Ekvádoru a  Galapágách 3.1.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (her)

 »  Nahlédněte do kuchyně prababiček 4.1.2014 
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana MIROSLAVA 
VEJVODOVÁ

 »  Muzeum opět pořádá Výpravy za poznáním 8.1.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Dobrá zpráva pro Plzeň 10.1.2014 Plzeňský deník str. 
1 Titulní strana 

 » Výpravy za poznáním pokračují 14.1.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her)

 »  Výpravy za poznáním zvou do Petrohradu 16.1.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Plzeň bude mít nové Dějiny. Už v  dubnu 18.1.2014 
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (ez, čtk) 

 » Ve výstavní síni 13 zítra besedují Jan Hosnedl 
a  Vladimír Prokop 22.1.2014 Plzeňský deník str. 5 
Region (jš) 

 » O Aljašce v Západočeském muzeu 23.1.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her)

 »  Burianovy písně v novém kabátě 27.1.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Smetanovské dny startují 27.1.2014 Plzeňský deník 
str. 61 Příloha – Kultura (haj) 

 » Tradice české známkové tvorby 27.1.2014 Plzeňský 
deník str. 82 Příloha – Kultura – programy (jo)

 »  Výpravy za poznáním pokračují 28.1.2014 Plzeňský 
deník str. 16 Kultura Region – inzerce  

 » O  cestě po poutních stezkách 29.1.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Muzeum prodloužilo výstavu Angličáci Matchbox 
29.1.2014 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj)

 »  Angličáci jsou prodlouženi 31.1.2014 Plzeňský deník 
str. 2 Plzeňsko (her) 

Víkend HN

 » Tipy 17.1.2014 Víkend HN str. 34 Chutě / Vůně 

Vlasta

 » SEDM SUPER TIPŮ PRO TENTO TÝDEN 15.1.2014 
Vlasta str. 6 aktuálně KAREL ČERNÝ, JITKA MUSILOVÁ 
A DANIEL FOLDESSI

Přehled zpráv 4.2.2014 - 1.3.2014

5plus2

 » Hra obrozenců válku přežít nedokázala 28.2.2014 
5plus2 str. 4 Křížem krážem Ladislav Vaindl 

Blesk pro ženy

 » TÝDEN si užít 24.2.2014 Blesk pro ženy str. 54 
Sezona 

Domažlický deník

 » Trappolu milovali Neruda i  Smetana 15.2.2014 
Domažlický deník str. 4 Region MIROSLAVA 
VEJVODOVÁ

 »  Výpravy za poznáním zvou do Norska 26.2.2014 
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu (haj) 
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Haló noviny

 » Smetanovské dny 24.2.2014 Haló noviny str. 10 
Servis – TV programy (the) 

Chebský deník

 » Smetanovské dny nabídnou program tisícovkám 
posluchačů 24.2.2014 Chebský deník str. 8 Kultura 
regionu HANA JOSEFOVÁ 

Klatovský deník

 » Na zámku připomenou život Židů 13.2.2014 
Klatovský deník str. 3 Klatovsko (dl) 

Mladá fronta DNES

 » Tipy na víkend Divadlo, sport, výstavy i  zábava pro 
děti 7.2.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský 
(tr)

 »  Mariáš? Žolíky? Ne. České hráče po staletí vzrušovala 
trappola 13.2.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj 
Plzeňský Barbora Němcová

 »  V muzeu zažijete cestu do Namibie 13.2.2014 Mladá 
fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (tr)

 »  Rok 2015: Nový cirkus, Trnka i  baroko 19.2.2014 
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Barbora 
Němcová 

 » Smetanovské dny hledají sociální témata 19. století 
24.2.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský 
Gabriela Špalková 

 » Smetanovské dny: Hudba také ve výstavních síních 
27.2.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský 
Gabriela Špalková 

 » Plzní projdou radikálové, do centra míří i  jejich 
odpůrci 28.2.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský Petr Ježek 

Plzeňský deník

 » Muzeum zve do Oregonu 4.2.2014 Plzeňský deník str. 
8 Kultura regionu (haj) 

 » V muzeu o cestování po Oregonu 6.2.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Putování po Namibii 12.2.2014 Plzeňský deník str. 2 
Plzeňsko (her) 

 » Trappolu milovali Neruda i  Smetana 14.2.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MIROSLAVA 
VEJVODOVÁ 

 » Pro cestovatele večer v  muzeu 18.2.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Muzeum zve na výlet po cestě Via Carolina 19.2.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Smetanovské dny nabídnou program tisícovkám 
posluchačů 20.2.2014 Plzeňský deník str. 8 Kultura 
regionu HANA JOSEFOVÁ 

 » Hudebníci dnes pogratulují Jaroslavu Fialovi 
k  narozeninám 24.2.2014 Plzeňský deník str. 8 
Kultura regionu DANIELA MANDYSOVÁ 

 » Sojka s Třískou dali vzniknout krásné knize 24.2.2014 
Plzeňský deník str. 67 Příloha – Kultura VLADIMÍR 
GARDAVSKÝ 

 » Smetana zve na víkend do Plzně 28.2.2014 Plzeňský 
deník str. 6 Tipy na víkend 

 » Historický snímek Plzně bude hlavním motivem 
přednášky v  muzeu 28.2.2014 Plzeňský deník str. 8 
Kultura regionu (haj) 

 » Dobrá zpráva pro Plzeň 1.3.2014 Plzeňský deník str. 1 
Titulní strana 
   

Plzeňský deník – Plzeň-jih, sever

 » Nýřany se vrátí do života v  prvohorách 25.2.2014 
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 4 Plzeňsko 
(mš) 

Právo

 » Muzeum představuje trapulky na bulku 14.2.2014 
Právo str. 13 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Smetanovské dny: filharmonici i Cimrman 20.2.2014 
Právo str. 15 JIhozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Čeští umělci na okraji davu 27.2.2014 Právo str. 15 
Kultura Peter Kováč 

 » Trapulky do bulky aneb Výstava zapomenuté karetní 
hry 28.2.2014 Právo str. 7 Příloha – Víkend Věnceslava 
Dezortová 

Týdeník školství

 » EXOD 2014 5.2.2014 Týdeník školství str. 2  

Veřejná správa

 » Aktivní komunikace mezi samosprávou a  policií 
13.2.2014 Veřejná správa str. 18 Dobrá praxe Jiří 
Reichl

Přehled zpráv 4.3.2014 - 29.3.2014

5plus2

 » Muzeum oživuje zapomenutou hru 7.3.2014 5plus2 
str. 22 Servis Ladislav Vaindl 

 » Bývalá hejtmanka uháčkuje Hurvínka i  draka 
21.3.2014 5plus2 str. 2 Stalo se (lus)
 

Haló noviny

 » Evropský parlament měl zelenou střechu 24.3.2014 
Haló noviny str. 12 Mozaika (eh) 

Mladá fronta DNES

 » Tipy na víkend Pořady pro děti, vítání jara, volné 
bruslení 7.3.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj 
Plzeňský 

 » Knihvazače inspiroval Shakespeare, muzeum 
ukazuje jejich práce 10.3.2014 Mladá fronta DNES str. 
5 Kraj Plzeňský (ČTK) 

 » Příběhy předmětů v Západočeském muzeu 17.3.2014 
Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (ban) 

 » Vydejte se stopem až do Šanghaje 25.3.2014 Mladá 
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (jis) 

 » Setkání Karlováků bude mít tentokrát slavnostní ráz  
27.3.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
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(ned) 
 » Víkendové tipy Nabízí se divadlo, výstavy i přednáška 

29.3.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský 
(tr) 

Plzeňský deník

 » Přijďte do muzea na projížďku Paříží 6.3.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Krásné knihy vystavuje muzeum 6.3.2014 Plzeňský 
deník str. 10 Kultura Regionu HANA JOSEFOVÁ 

 » Doprovodný pořad k výstavě v ZČM 7.3.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » Hudební blahopřání k narozeninám docenta J. Fialy 
7.3.2014 Plzeňský deník str. 10 U  nás doma Vlasta 
Bokůvková 

 » Portugalský večírek s  Burianem 11.3.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (her) 

 » V  muzeu se bude vyprávět o  zdolání pákistánské 
osmitisícovky 12.3.2014 Plzeňský deník str. 8 Kultura 
regionu (haj) 

 » Muzeum představí Mischkovy taroty 18.3.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura (haj) 

 » Z muzea mizely knihy 19.3.2014 Plzeňský deník str. 1 
Titulní strana (řím) 

 » Dnes o Brazílii v muzeu 20.3.2014 Plzeňský deník str. 
2 Plzeňsko (her) 

 » Muzeum uzavře na týden zbrojnici 21.3.2014 
Plzeňský deník str. 12 Kultura regionu (haj) 

 » Západočeské muzeum zve tento týden na 
komentovanou prohlídku i  přednášku 25.3.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Karlováci chystají slavnostní sešlost 26.3.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (ez) 

 » Památky zvou k prohlídkám 28.3.2014 Plzeňský deník 
str. 6 Tipy na víkend OD NAŠICH ZPRAVODAJŮ 

Právo

 » Plzeň představuje mistrovské knižní vazby 4.3.2014 
Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Z muzea v Plzni někdo čtyři roky kradl knihy 
18.3.2014 Právo str. 5 Zpravodajství Patrik Biskup

Přehled zpráv 4.4.2014 – 30.4.2014

5plus2

 » Domy na prodej v centru došly 18.4.2014 5plus2 str. 4 
LUCIE SÝKOROVÁ 

Domažlický deník

 » Západočeské muzeum zve na dvě přednášky 
15.4.2014 Domažlický deník str. 8 Kultura regionu 
(haj) 

 » Nová kniha představuje i poustevníky z Domažlicka 
16.4.2014 Domažlický deník str. 2 Domažlicko 
STANISLAV ŠEBEK 

 » Koloběžky jsou opět k půjčení v ulicích. Zatím díky 
Majálesu 25.4.2014 Domažlický deník str. 4 Region 
MIROSLAVA TOLAROVÁ 

Chebský deník

 » Postava z  Matrixu navštívila galerii 22.4.2014 
Chebský deník str. 5 Region   
(haj) 

Chvilka pro tebe

 » Krutý konec paličských bratrů 30.4.2014 Chvilka pro 
tebe str. 38 Krimi příběh Vladimír Šindelář 

Klatovský deník

 » FARMÁŘI NA NÁMĚSTÍ V  PLZNI 14.4.2014 Klatovský 
deník str. 1 Titulní strana (pra) 

KOKTEJL

 » AKCE 30.4.2014 KOKTEJL str. 98 Tipy pro vás 

Kroměřížský deník

 » Muzejní noc má představit pokladnice muzeí 
25.4.2014 Kroměřížský deník str. 2 Zlínský kraj 
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU 

Metro

 » Plzeň se promění v  létě v  Benátky 16.4.2014 Metro 
str. 14 Plzeň XXL MARTIN ŠTĚRBA 

Mladá fronta DNES

 » Kraj byl protkaný poustevnami, představuje je 
unikátní výstava 4.4.2014 Mladá fronta DNES str. 4 
Kraj Plzeňský Barbora Němcová 

 » Smetanovské dny zakončil strhující koncert 
Slovenské filharmonie 7.4.2014 Mladá fronta DNES 
str. 4 Kraj Plzeňský Gabriela Špalková 

 » UNIKÁTNÍ OBJEV Paleontologové našli cenné kusy 
starých zkamenělých rostlin 12.4.2014 Mladá fronta 
DNES str. 1 Kraj Plzeňský 

 »  Pod popelem z vulkánu ležel poklad 12.4.2014 Mladá 
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský  (ČTK) 

 » Novozélanďan se vydal po plzeňské stopě malíře 
Lindauera 17.4.2014 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj 
Plzeňský Barbora Němcová 

 » Po Plzni na koloběžce z  automatické půjčovny 
24.4.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
(ČTK) 

Plzeňský deník

 » Badatelé a  děti vystavují spolu 7.4.2014 Plzeňský 
deník str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ 

 » Zříceniny hradu Buben 8.4.2014 Plzeňský deník str. 7 
Servis LUDĚK KRČMÁŘ 

 » FARMÁŘI PRODÁVALI NA NÁMĚSTÍ 14.4.2014 Plzeňský 
deník str. 1 Titulní strana (pra) 

 » MUZEUM OŽILO TRADICEMI 16.4.2014 Plzeňský deník 
str. 1 Titulní strana 

 »  Postava z  Matrixu navštívila galerii 16.4.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Národopisné muzeum bude zavřeno 23.4.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu  

 » Koloběžky jsou ve městě opět k půjčení  24.4.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MIROSLAVA 
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TOLAROVÁ 
 » Letnice spojují v  Plzni umění i  křesťanské poselství 

28.4.2014 Plzeňský deník str. 68 Příloha – Kultura 
(haj) 

 » Mariánská Týnice představí poutní místa 
29.4.2014 Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu 
(haj) 

 » VÝSTAVA UKÁŽE ŽIVOT ZA CÍSAŘE PROCHÁZKY 
30.4.2014 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (pra) 

 » Při oslavách počítejte s omezeními v dopravě 
30.4.2014 Plzeňský deník str. 5 Region 

Právo

 » Nalezené fosilie paleontologové preparují 22.4.2014 
Právo str. 16 Jihozápadní Čechy (ČTK) 

 » Do Plzně míří půjčovny koloběžek 24.4.2014 Právo 
str. 13 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

Týdeník Domažlicko

 » Nová kniha představuje i poustevníky z Domažlicka 
23.4.2014 Týdeník Domažlicko str. 3 STANISLAV 
ŠEBEK

Přehled zpráv 2.5.2014 - 2.6.2014

5plus2

 » Kraj ušetří, Němci litují 16.5.2014 5plus2 str. 1 Titulní 
strana LUCIE SÝKOROVÁ 

 » Záhada: proč zanikla vesnice? 16.5.2014 5plus2 str. 6 
LUCIE SÝKOROVÁ 

Českobudějovický deník

 » Trpaslík má v  hlavě Trnkovu Zahradu 7.5.2014 
Českobudějovický deník str. 7 Jižní Čechy VÁCLAV 
KOBLENC 

Domažlický deník

 » VÝSTAVA UKÁŽE ŽIVOT ZA CÍSAŘE PROCHÁZKY 
2.5.2014 Domažlický deník str. 4 Region (pra)

 » Muzejní noc: Šance zdarma vidět zajímavé výstavy 
a expozice 28.5.2014 Domažlický deník str. 8 Kultura 
regionu HANA JOSEFOVÁ 

Havlíčkobrodský deník

 » Ožije Zahrada Jiřího Trnky 2.6.2014 Havlíčkobrodský 
deník str. 12 Kultura (čtk) 

Hospodářské noviny

 » Hravá Zahrada Jiřího Trnky ožije v  Plzni v  podobě 
interaktivní výstavy 6.5.2014 Hospodářské noviny 
str. 4 Česko ČTK 

Hradecký deník

 » Ožije Zahrada Jiřího Trnky 2.6.2014 Hradecký deník 
str. 17 Kultura / Zábava (čtk) 

KOKTEJL

 » TIPY pro vás 30.5.2014 KOKTEJL str. 98 Tipy pro vás

Krkonošský deník

 » Muzeum Českého ráje chce přiblížit Hedvábnou 
stezku 22.5.2014 Krkonošský deník str. 2 Krkonoše 
a Český ráj (njt) 

Liberecký deník

 » Ožije Zahrada Jiřího Trnky 2.6.2014 Liberecký deník 
str. 17 Kultura (čtk) 

Metro

 » Vnuk Trnky. Chce oživit knihu svého dědy Zahrada 
2.6.2014 Metro str. 13 Kultura ČTK 

Mladá fronta DNES

 » Trnka, jeho syn a vnuk 5.5.2014 Mladá fronta DNES 
str. 8 Kultura Václav Hnátek 

 » ZÁPADOČESKÉ MUZEUM Objevujte Poklady z hlubin 
Země 10.5.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský (ČTK) 

 » Muzeum se změnilo v mystickou svatyni 
26.5.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský 
Barbora Němcová 

 » Krátce 28.5.2014 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj 
Plzeňský (ban) 

 » Muzejní noc už zítra 29.5.2014 Mladá fronta DNES str. 
2 Kraj Plzeňský (ban) 

 » Tipy Plzeňská muzejní noc 30.5.2014 Mladá fronta 
DNES str. 3 Kraj Plzeňský (tr) 

Plzeňský deník

Dobrá zpráva
 »  21.5.2014 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana 
 »  MUZEUM SE PROMĚNILO V  BÁJNOU ŠANGRI–LA 

23.5.2014 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (mš) 
 » Džungle za plotem Západočeského muzea získala 

ocenění 23.5.2014 Plzeňský deník str. 12 Kultura 
(haj) 

 » výročí 26.5.2014 Plzeňský deník str. 72 Příloha – 
Kultura  

 »  Muzeum ukazuje život za císaře Procházky i poklady 
z  hlubin Země 26.5.2014 Plzeňský deník str. 78 
Příloha – Kultura (haj) 

 » 30. SKUPOVA PLZEŇ • 15. – 19. 6. 26.5.2014 Plzeňský 
deník str. 80 Příloha – Kultura  

 » ZÁBAVNÉ POŘADY a JINÉ AKCE 26.5.2014 Plzeňský 
deník str. 81 Příloha – Kultura  

 » MUZEA 26.5.2014 Plzeňský deník str. 85 Příloha – 
Kultura  

Právo

 » Vítejte v časech Františka Josefa I. 6.5.2014 Právo str. 
10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » V Plzni ožije Zahrada Jiřího Trnky 7.5.2014 Právo str. 
10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Chcete okusit Nepál? Jeďte do Plzně 24.5.2014 Právo 
str. 12 Region Čechy Ivan Blažek 
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Tachovský deník

 » Svojšín vystaví poustevny 17.5.2014 Tachovský 
deník str. 4 Tachovsko (jk)

Přehled zpráv 3.6.2014 - 1.7.2014

5plus2

 » Velká válka je v muzeu 13.6.2014 5plus2 str. 6 Plzeň 
a Plzeňsko LADISLAV VAINDL 

 » Muzeum připomíná válku 13.6.2014 5plus2 str. 8 
(pep) 

 » Indie všemi smysly 20.6.2014 5plus2 str. 30 Plzeň 
a Plzeňsko (luc) 

 » Na Tachovsku žila poustevnice 27.6.2014 5plus2 str. 
2 LUCIE SÝKOROVÁ 

Art + antiques

 » Sláva muzejní 4.6.2014 Art + antiques str. 34 Téma 
Jana Jebavá 

Českobudějovický deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
28.6.2014 Českobudějovický deník str. 14 Česká 
republika IVO CHRÁSTECKÝ 

Domažlický deník

 » LOUTKY ZVOU NA PROCHÁZKU KRAJEM 5.6.2014 
Domažlický deník str. 4 Region 

 »  DĚTI ZAUJALA PARNÍ LOKOMOTIVA I  MLETÍ MOUKY 
6.6.2014 Domažlický deník str. 2 Domažlicko 

 »  Principův úmrtní list je v Plzni 28.6.2014 Domažlický 
deník str. 1 Titulní strana DAVID RŮŽIČKA 

Hradecký deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
28.6.2014 Hradecký deník str. 14 Česká republika IVO 
CHRÁSTECKÝ 

Hudební rozhledy

 » SMETANOVSKÉ DNY 3.6.2014 Hudební rozhledy str. 
12 Festivaly, koncerty Tomáš Kuhn 

Jablonecký deník

 » Na hedvábnou stezku do Turnova 9.6.2014 
Jablonecký deník str. 8 U nás doma (rud) 

Kladenský deník

 » Muzeum láká na výstavu o  pytlácích 3.6.2014 
Kladenský deník str. 3 Kladensko (dan) 

Klatovský deník

 » Atentátník navždy změnil světové dějiny, Plzeň má 
jeho úmrtní list 28.6.2014 Klatovský deník str. 5 
Region DAVID RŮŽIČKA 

KOKTEJL

 » TIPY pro vás 27.6.2014 KOKTEJL str. 98 Tipy pro vás 
  

Mladá fronta DNES

 » Skupova Plzeň. To nejlepší z  loutkových divadel 
10.6.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
Gabriela Špalková 

 » Indický večer doprovodí výstavu v muzeu 25.6.2014 
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský (pol) 

Moravskoslezský deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 28.6.2014 
Moravskoslezský deník str. 12 Zpravodajství IVO 
CHRÁSTECKÝ 

Olomoucký deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
28.6.2014 Olomoucký deník str. 12 Česká republika 
IVO CHRÁSTECKÝ 

Plzeňský deník

 » LOUTKY ZVOU NA PROCHÁZKU KRAJEM 4.6.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko   

 » Žáci z Trnky vystavují 5.6.2014 Plzeňský deník str. 8 
Kultura regionu (haj) 

 » Projděte si město s  průvodcem 7.6.2014 Plzeňský 
deník str. 3 Plzeňsko (pra) 

 » TŘICET PLZNÍ, ALE SKUPOVÝCH 10.6.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko 

 »  Skupova Plzeň začíná 11.6.2014 Plzeňský deník str. 8 
Kultura (haj) 

 » Pětatřicátníci u slavných vítězství i porážek 
17.6.2014 Plzeňský deník str. 9 Publicistika (mh) 

 » Rozhovor s  autorem výstavy Šangri la 20.6.2014 
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana 

 »  Výstava Šangri la: Himálaj – krásné hory i krásní lidé 
20.6.2014 Plzeňský deník str. 19 Zábava (haj) 

 » Plzeňská muzejní noc 23.6.2014 Plzeňský deník str. 
10 U nás doma Vladimír Křivka 

 » Indický večer v Šangri la 24.6.2014 Plzeňský deník str. 
2 Plzeňsko (red) 

 » Sladké časy vydržely půl století 24.6.2014 Plzeňský 
deník str. 9 Publicistika (mh) 

 » Atentátník změnil světové dějiny, Plzeň má jeho 
úmrtní list 28.6.2014 Plzeňský deník str. 1 Titulní 
strana DAVID RŮŽIČKA 

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
28.6.2014 Plzeňský deník str. 14 Zpravodajství IVO 
CHRÁSTECKÝ 

 » Keramický dvoreček Evy Roučky 30.6.2014 Plzeňský 
deník str. 68 Příloha - Kultura – výtvarné umění 
(haj) 

 » Pětatřicátníci ve válečných zákopech 1.7.2014 
Plzeňský deník str. 8 Publicistika

Pražský deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
28.6.2014 Pražský deník str. 14 Zpravodajství IVO 
CHRÁSTECKÝ 

Ústecký deník

 » Udělal jsem správnou věc, opakoval střelec 
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28.6.2014 Ústecký deník str. 12 Česká republika IVO 
CHRÁSTECKÝ

Přehled zpráv 2.7.2014 - 31.7.2014

5plus2

 » Na stezce najdete i  staré střepy nádob 18.7.2014 
5plus2 str. 9 Plzeňský kraj LUCIE SICHINGEROVÁ 

Haló noviny

 » Rozbor paleopůd v  Turecku 21.7.2014 Haló noviny 
str. 11 Věda, příroda (čtk) 

Chebský deník

 » TÁBOR PLNÝ ARCHEOLOGIE 24.7.2014 Chebský deník 
str. 4 Region 
 

Mladá fronta DNES

 » Eva Roučka: Macatky aneb Dívám se a vidím 7.7.2014 
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (ČTK) 

 » Tip: Výlet po nové naučné stezce 12.7.2014 Mladá 
fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský (ls) 

 » Muzejní knihovna má zavřeno do 15. září 12.7.2014 
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský   
( jis) 

 » Výstava Malé známé i  neznámé tváře 25.7.2014 
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský (tr) 

 » Portrétní miniatury jsou svědectvím života 
v předminulém století 26.7.2014 Mladá fronta DNES 
str. 2 Kraj Plzeňský (ČTK) 

Plzeňský deník

 » Západočeské muzeum v  Plzni se rozveselilo 
dětskými písněmi 2.7.2014 Plzeňský deník str. 10 
U nás ve škole Kateřina Nováková 

 » Pětatřicátníci na nové frontě 8.7.2014 Plzeňský deník 
str. 8 Region (ke, are, mh)p 

 » Srbsko poraženo, ale už v květnu začala válka v Itálii 
(7) 15.7.2014 Plzeňský deník str. 8 Publicistika (ke, 
are) 

 » Našim čtenářům 21.7.2014 Plzeňský deník str. 7 
Servis 

 » Pětatřicátníci v bojích s Italy na frontě u Tolminu (8)  
22.7.2014 Plzeňský deník str. 8 Region (ke, are) 

 » Plzeňany zahřívala víra i kamna 22.7.2014 Plzeňský 
deník str. 15 Kultura regionu (haj) 

 » TÁBOR PLNÝ ARCHEOLOGIE 23.7.2014 Plzeňský 
deník str. 3 Prázdniny 

 » Yetti navštíví výstavu Šangri la 24.7.2014 Plzeňský 
deník str. 10 Kultura (red) 

 » Eva Roučka vystavuje na dvorku 28.7.2014 Plzeňský 
deník str. 61 Příloha – Kultura (haj) 

 » Pětatřicátníci se v bojích osvědčili jako nejstatečnější 
(9) 29.7.2014 Plzeňský deník str. 8 Publicistika (ke, 
are) 

 » DÍVÁM SE A  VIDÍM 31.7.2014 Plzeňský deník str. 10 
U nás doma Vladimír Křivka 

Právo

 » Těžbu uhlí mapuje nová stezka 17.7.2014 Právo str. 
10 Jihozápadní Čechy (ib) 

 » KRÁLOVSTVÍ MINIATUR. 25.7.2014 Právo str. 12 
Jihozápadní Čechy (ib) 

Rokycanský deník

 » Karbonský les včera ožil u Břas 14.7.2014 Rokycanský 
deník str. 1 Titulní strana VÁCLAV HAVRÁNEK 

 » Baštu obsadili znalci přírodních památek 15.7.2014 
Rokycanský deník str. 5 Region Václav Havránek 

 » STEZKA KOLEM BŘAS LÁKÁ PĚŠÍ I CYKLISTY 18.7.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 

 »  Strašičtí absolvovali první příměstský tábor 
30.7.2014 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
VÁCLAV HAVRÁNEK 

Sokolovský deník

 » Na výstavě si mohou zájemci vyzkoušet váhu velké 
polní 31.7.2014 Sokolovský deník str. 3 Sokolovsko 
ROMAN CICHOCKI 

Tachovský deník

 » Na Tachovsku bylo devět pousteven 26.7.2014 
Tachovský deník str. 2 Tachovsko (red) 

Přehled zpráv 1.8.2014 - 28.8.2014

5plus2

 » Hurá na tábor! 1.8.2014 5plus2 str. 3 (lsi) 

Chebský deník

 » Malé tváře na porcelánu 28.8.2014 Chebský deník 
str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ 

Mladá fronta DNES

 » HAGAR A  IZMAEL NA POUŠTI Plzeň ukázala jeden 
z nejrozměrnějších obrazů ze sbírek Západočeského 
muzea 7.8.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj 
Plzeňský 

 »  OPRAVA 8.8.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj 
Plzeňský (red) 

 » Do Kladrub dorazí Felix Slováček 9.8.2014 Mladá 
fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (tr) 

 » Vydejte se na Malé známé i neznámé tváře 26.8.2014 
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský   
(red) 

Plzeňský deník

 » CO DĚLÁM V  LÉTĚ 2.8.2014 Plzeňský deník str. 3 
Prázdniny (mrak) 

 » Bitva u  Caporetta byla největší porážkou italských 
vojsk (10) 5.8.2014 Plzeňský deník str. 8 Region (ke, 
are) 

 » Kde navěky odpočívá strýc Josef? 12.8.2014 Plzeňský 
deník str. 8 Region (ke) 

 » Co dělat, když venku prší? 13.8.2014 Plzeňský deník 
str. 3 Prázdniny MARTIN ŠVEC 
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 » Našim čtenářům 18.8.2014 Plzeňský deník str. 7 
Servis 

 »  Pětatřicátníci na frontě u  Tomašova a  na Dněstru 
(12) 19.8.2014 Plzeňský deník str. 8 Region 

 »  Padesátník Forman miluje překvapení 23.8.2014 
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana MIROSLAVA 
TOLAROVÁ 

 » Malé tváře na porcelánu 25.8.2014 Plzeňský deník 
str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ 

 » Vojáci se v zákopech těšili na jídlo a poštu z domova 
(13) 26.8.2014 Plzeňský deník str. 8 Publicistika (ke, 
amp)

Tachovský deník

 » Dívám se a vidím... 1.8.2014 Tachovský deník str. 10 
U nás doma Vladimír Křivka

Přehled zpráv 3.9.2014 - 1.10.2014

Berounský deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  České republice 
15.9.2014 Berounský deník str. 17 Kultura HANA 
JOSEFOVÁ 

Betynka

 » Kam vzít a kam zase kluky holky? 24.9.2014 Betynka 
str. 110 Rodina – Muzea Radka Wallerová 

Brněnský deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Brněnský deník str. 20 Kultura HANA JOSEFOVÁ 

COT business

 » Plzeň 2015 láká programem i  podnikatelskými 
příležitostmi 4.9.2014 COT business str. 82 Regiony 
– Plzeňský kraj Martina Vampulová 

 » Když se řekne Plzeň…  4.9.2014 COT business str. 86 
Regiony – Plzeňský kraj  

Českobudějovický deník

 » Obří kolotoč poprvé v  Česku 15.9.2014 
Českobudějovický deník str. 17 Zábava HANA 
JOSEFOVÁ 

Děčínský deník

 » Unikát. Obří kolotoč z  Paříže zavítal poprvé do 
Česka 15.9.2014 Děčínský deník str. 17 Kultura HANA 
JOSEFOVÁ 

Domažlický deník

 » MARIÁNSKÁ TÝNICE PŘIPOMÍNÁ 100 LET OD VÁLKY 
13.9.2014 Domažlický deník str. 4 Region 
   

Havlíčkobrodský deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Havlíčkobrodský deník str. 20 Kultura HANA 
JOSEFOVÁ 

Hradecký deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Hradecký deník str. 17 Kultura – zábava HANA 
JOSEFOVÁ 

Lidové noviny

 » Jak dva Pětatřicátníci viděli válku 22.9.2014 Lidové 
noviny str. 9 Kultura JINDŘICH ROSENDORF 

Mladá fronta DNES

 » Válka očima Pětatřicátníků 25.9.2014 Mladá fronta 
DNES str. 4 Kraj Plzeňský Barbora Němcová 

 » Podpořte nás, žádal lidi v  Plzni šéf sociální 
demokracie Sobotka 1.10.2014 Mladá fronta DNES 
str. 2 Kraj Plzeňský Jaroslav Nedvěd 

Moravskoslezský deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Moravskoslezský deník str. 12 Zábava HANA 
JOSEFOVÁ 

Olomoucký deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Olomoucký deník str. 21 Kultura / zábava HANA 
JOSEFOVÁ 

Plzeňský deník

 » Kolotoč je postaven, svezte se 5.9.2014 Plzeňský 
deník str. 9 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ 

 » 1. světová válka se vrací. Do muzea 8.9.2014 Plzeňský 
deník str. 2 Plzeňsko (mš) 

 » Plzní pochodovaly stovky oživlých mrtvol 8.9.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko LUKÁŠ MATOUŠEK 

 » MARIÁNSKÁ TÝNICE PŘIPOMÍNÁ 100 LET OD VÁLKY 
12.9.2014 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko 

 »  Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Plzeňský deník str. 19 Zábava HANA JOSEFOVÁ 

 » Jaroslav Hausner propojil starou a  novou Plzeň 
18.9.2014 Plzeňský deník str. 16 kultura regionu 
inzerce BEDŘIŠKA TEREZIE BRŮHOVÁ 

 » VOLEBNÍ SERVIS 24.9.2014 Plzeňský deník str. 3 
Plzeňsko (red) 

 » Dva Pětatřicátníci ve válce 29.9.2014 Plzeňský deník 
str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » PŘEDNÁŠKY BESEDY 29.9.2014 Plzeňský deník str. 71 
Příloha – kultura – programy 

 »  Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2014 
29.9.2014 Plzeňský deník str. 72 Příloha – kultura – 
programy  

 »  MUZEA 29.9.2014 Plzeňský deník str. 74 Příloha – 
kultura – programy  

 »  KNIHOVNY 29.9.2014 Plzeňský deník str. 79 Příloha – 
kultura – programy    

Právo

 » FOTO 25.9.2014 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy 
(ib) 
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Pražský deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Pražský deník str. 17 Kultura HANA JOSEFOVÁ 

Přerovský a hranický deník

 » Kolotoč obřích rozměrů z  Paříže se poprvé roztočil 
v Česku 15.9.2014 Přerovský a hranický deník str. 21 
Kultura / zábava HANA JOSEFOVÁ 

Rokycanský deník

 » Koho najdete na rokycanských kandidátkách 
23.9.2014 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
 

Tachovský deník

 » Půl století sledování přineslo plody, muzeum chystá 
výstavu o  ptácích 25.9.2014 Tachovský deník str. 2 
Tachovsko (př) 

Týdeník školství

 » Putování kašpárka Pimprlete aneb Jak lépe poznat 
vlastní město 3.9.2014 Týdeník školství str. 10 Helena 
SCHWARZOVÁ Simona KUBIKOVÁ 

Ústecký deník

 » Obří kolotoč z  Paříže poprvé v  Česku 15.9.2014 
Ústecký deník str. 17 Kultura HANA JOSEFOVÁ

Přehled zpráv 7.10.2014 - 3.11.2014

5plus2

 » Poutní místa lákají především Němce 10.10.2014 
5plus2 str. 1 Titulní strana LUCIE SÝKOROVÁ 

 » Pouť dnes znamená kolotoče, duchovní význam se 
vytratil 10.10.2014 5plus2 str. 6 LUCIE SÝKOROVÁ 

 » Ke kostelu sv. Štěpána v  Mýtě dříve jezdili poutníci 
na koních 10.10.2014 5plus2 str. 27 L. SÝKOROVÁ, L. 
SICHINGEROVÁ 

 » Dnes jsou poutě jen kolotoče 17.10.2014 5plus2 str. 8 
Plzeň a Plzeňsko LUCIE SÝKOROVÁ 

 » Tradice končí  24.10.2014 5plus2 str. 1 Titulní strana 
LUCIE SICHINGEROVÁ 

 » „Stačí ořezat, co kde překáží a  nová loutka je 
na světě“ 24.10.2014 5plus2 str. 4 Tachovsko M. 
SIHELSKÁ, L. VAINDL 

 » Lang: Proč ale celé muzeum? 31.10.2014 5plus2 str. 4 
Rokycansko (lsi) 

 » Rokycany o  nic nepřijdou 31.10.2014 5plus2 str. 4 
Rokycansko (lsi) 

 » Muzeum poučí o smrti 31.10.2014 5plus2 str. 5 Plzeň 
a Plzeňsko LADISLAV VAINDL 

 » O  svérázném bádání učitele nevěděli ani jeho 
sousedé 31.10.2014 5plus2 str. 7 Plzeňský kraj 
LADISLAV VAINDL 

Art + antiques

 » Lötz v  Klatovech 8.10.2014 Art + antiques str. 58 
Antiques Martina Lehmannová 

Domažlický deník

 » Plzeň nabídne v  příštím roce unikátní výstavy 
8.10.2014 Domažlický deník str. 8 Kultura regionu 
HANA PRAŽÁKOVÁ 

 » V  úterý 28. října bude v  Plzni otevřeno všude 
17.10.2014 Domažlický deník str. 4 Region DANA 
VESELÁ 

 » Jaroslav Hausner vidí Plzeň po svém, dnes nahlíží do 
příbytků bezdomovců 21.10.2014 Domažlický deník 
str. 4 Region JIŘÍ ŠANTORA 

 » Rokycanské muzeum se spojí s plzeňským 21.10.2014 
Domažlický deník str. 5 Region (tom) 

 » Státní svátek můžete strávit za 28 korun v plzeňské 
zoo 27.10.2014 Domažlický deník str. 6 Publicistika 
PAVEL KORELUS 

KOKTEJL

 » Výstavy 30.10.2014 KOKTEJL str. 97  
   

Metro

 » Trnka. Jeho syn a  vnuk chystají v  Plzni výstavy 
29.10.2014 Metro str. 9 Kultura ČTK 

Mladá fronta DNES

 » Do tunelu? Rok zpoždění 10.10.2014 Mladá fronta 
DNES str. 1 Kraj Plzeňský Petr Ježek 

 » Chtěl jsem umožnit lidem snít. Zrodil se výtvarný 
kolotoč 16.10.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský Barbora Němcová 

 » Chtěl umožnit lidem snít. Tak se zrodil výtvarný 
kolotoč 17.10.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Karlovarský Barbora Němcová 

 » Rokycany budou hlavním městem paleontologie 
23.10.2014 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský 
Lucie Sichingerová 

 » Plzeň oslaví vznik státu ohňostrojem 27.10.2014 
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský Petra 
Petříková 

 » Plzeňané slavili vznik republiky v muzeu i na ulici 
29.10.2014 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský 
(pp) 

 » Kauza Plán na sloučení muzeí vyvolává rozporné 
názory 30.10.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský Lucie Sichingerová 

 » Kauza Plán na sloučení muzeí vyvolává rozporné 
názory 30.10.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj 
Plzeňský Lucie Sichingerová 

 » Výstava v muzeu ukazuje, jak se lidé vyrovnávali se 
smrtí 1.11.2014 Mladá fronta DNES str. 3 Plzeňský 
kraj Barbora Němcová 

Písecký deník

 » Malíř miniatur, skla a porcelánu 10.10.2014 Písecký 
deník str. 9 Písecko (kol) 

Plzeňský deník

 » Muzeum zahajuje cyklus Příběhy předmětů 7.10.2014 
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Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 
 » Poustevna nad Radnicemi 8.10.2014 Plzeňský deník 

str. 7 Servis LUDĚK KRČMÁŘ 
 » Výstava ukázala um Františka Pečeného 11.10.2014 

Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko 
 »  Pokračuje cyklus Příběhy předmětů 14.10.2014 

Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (haj) 
 » 28. října bude otevřeno všude 16.10.2014 Plzeňský 

deník str. 2 Plzeňsko DANA VESELÁ 
 » Jaroslav Hausner vidí Plzeň po svém, dnes nahlíží do 

příbytků bezdomovců 20.10.2014 Plzeňský deník str. 
17 Zábava JIŘÍ ŠANTORA 

 » Dobrá zpráva pro Plzeň 21.10.2014 Plzeňský deník 
str. 1 Titulní strana 

 » Rokycanské muzeum se spojí s plzeňským 21.10.2014 
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (tom) 

 » Spisovatelka Jitka Prokšová bude číst z  knihy 
Odvážní a čekatelé 22.10.2014 Plzeňský deník str. 8 
Kultura Regionu   (haj) 

 » Geocachingové putování dějinami 23.10.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (pra) 

 » Dobrá zpráva pro Plzeň 24.10.2014 Plzeňský deník 
str. 1 Titulní strana 

 »  Státní svátek můžete strávit prohlídkami 
i  v  trolejbusu 27.10.2014 Plzeňský deník str. 3 
Plzeňsko PAVEL KORELUS 

 » Exotický večer na výstavě Šangri la 27.10.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (red) 

 » Plzeň slavila svátek za dvacet osm korun 29.10.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko PAVEL KORELUS 

 » Smrt je součást života, ukazuje nová výstava 
o  umírání 1.11.2014 Plzeňský deník str. 1 Titulní 
strana MIROSLAVA VEJVODOVÁ 

 » Nesýčkuj! aneb Když smrt klepe na dveře 1.11.2014 
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (mv) 

Právo

 » Město kultury přinese stovky akcí 7.10.2014 Právo 
str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Plzeňská Techmania nabízí nově Entropu i expozici 
pro mrňata 17.10.2014 Právo str. 16 Příloha - Víkend 
– tip na výlet Bohuslav Smítka 

 » Sloučení muzeí budí naděje i obavy 22.10.2014 Právo 
str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

 » Výstava v Plzni se věnuje umírání 3.11.2014 Právo str. 
16 Z regionů (ČTK) 

Rokycanský deník

 » Rokycanské muzeum řeší pozítří kraj 18.10.2014 
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana BOŽENA 
ŠOPEJSTALOVÁ 

 » Muzeum jako pobočka by byl barbarský čin 
20.10.2014 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
RNDr. Martin Lang 

 » Radní kraje odsouhlasili sloučení muzeí 21.10.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš) 

 » Rokycanští: Horáka zabili nyní úředníci 22.10.2014 
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana BOŽENA 
ŠOPEJSTALOVÁ

Přehled zpráv 4.11.2014 - 29.11.2014

5plus2

 » Muzeum ukazuje betlém z  Peru 14.11.2014 5plus2 
str. 3 JANA FUKSOVÁ 

 » Odmítl navrhovat paneláky, dal jako první zrušil 
Stavoprojekt 21.11.2014 5plus2 str. 2 LUCIE 
SÝKOROVÁ 

Domažlický deník

 » Bezdomovci odmítají pomoc 5.11.2014 Domažlický 
deník str. 4 Region KLÁRA MRÁZOVÁ 

 » Sutnar se vrátil zpět do Plzně 7.11.2014 Domažlický 
deník str. 4 Region HANA PRAŽÁKOVÁ 

 » Číňany zajímá lavička Havla, ale i Viktoria 14.11.2014 
Domažlický deník str. 4 Region (ez) 

Haló noviny

 » FOTO 27.11.2014 Haló noviny str. 3 Z domova 
   

Karlovarské radniční listy

 » Karlovy Vary fandí Plzni 20.11.2014 Karlovarské 
radniční listy str. 9 Naši sousedé/inzerce

Lidové noviny

 » Jiskření ve smutku Rudolfa Dzurka 29.11.2014 
Lidové noviny str. 12 Orientace – Výběr JUDITA 
MATYÁŠOVÁ 

Mladá fronta DNES

 » Rodáci zavzpomínají na zaniklou čtvrť Karlov 
11.11.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
(ned) 

 » Listopad 1989 Plzeň měla zpoždění, vzpomíná 
historik 12.11.2014 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj 
Plzeňský Petr Ježek 

 » Podzimní sklizeň veze díla Petra Nikla i  Trpaskop 
14.11.2014 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský 
Barbora Němcová 

 » Jak v minulosti vznikala keramika 21.11.2014 Mladá 
fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský (jis) 

 » Odmítal jsem projektovat paneláky 21.11.2014 Mladá 
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Lucie Sýkorová 

 » Velké stavby bez architektonické soutěže? Jedním 
z argumentů je cena 26.11.2014 Mladá fronta DNES 
str. 1 Kraj Plzeňský Jitka Šrámková 

 » Rodné Plzni zůstal jeho um utajen. Proslavil se na 
Novém Zélandu 26.11.2014 Mladá fronta DNES str. 2 
Kraj Plzeňský Barbora Němcová 

 » Rodné Plzni zůstal jeho um utajen. Proslavil se na 
Novém Zélandu 28.11.2014 Mladá fronta DNES str. 4 
Kraj Karlovarský Barbora Němcová 

 » Tipy, kam vyrazit v promrzlých předvánočních dnech 
28.11.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Jižní Čechy 

Plzeňský deník

 » Bezdomovci odmítají pomoc 4.11.2014 Plzeňský 
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deník str. 1 Titulní strana KLÁRA MRÁZOVÁ 
 » Pavel Horváth jako Malý princ s  růží 6.11.2014 

Plzeňský deník str. 1 Titulní strana KLÁRA 
FAISTOVÁ 

 » Sutnar se vrátil zpět do Plzně 6.11.2014 Plzeňský 
deník str. 3 Plzeňsko HANA PRAŽÁKOVÁ 

 » V  Radnicích vystaví díla Alfonse Muchy 10.11.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (pra) 

 » Muzeum zve na přednášku o archeolozích 10.11.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » V  Nepomuku je beseda o  poustevnách 12.11.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (mš) 

 » Poustevny a  poustevníci u  Nepomuku 13.11.2014 
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (pk) 

 » Číňany zajímá lavička Havla, ale i Viktoria 13.11.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko (dr, ez) 

 » Animánie zahajuje Podzimní sklizeň 14.11.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko HANA PRAŽÁKOVÁ 

 » OHLÉDNUTÍ – O  ČEM SE PSALO PŘED DESETI, 
DVACETI A  TŘICETI LETY 19.11.2014 Plzeňský deník 
str. 4 Plzeňsko 

 »  Galerie hledá díla Gottfrieda Lindauera 24.11.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu HANA 
JOSEFOVÁ 

 » Končí letošní cyklus přednášek v muzeu 24.11.2014 
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Smrt se připomíná i o Vánocích, upozorňuje výstava 
v  Národopisném muzeu Plzeňska 24.11.2014 
Plzeňský deník str. 58 Příloha – Kultura (haj) 

Právo

 » Opozice tentokrát slovo nedostala 24.11.2014 Právo 
str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek 

Překvapení 

 » KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co se kde děje 25.11.2014 
Překvapení str. 58   

Rokycanský deník

 » Bojovníci za svobodu řešili památníky 4.11.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA 
ŠOPEJSTALOVÁ 

 » Lang & spol. nevzdávají boj o rokycanské muzeum. 
Sepsali petici 5.11.2014 Rokycanský deník str. 2 
Rokycansko (naš) 

 » Muzeum dr. Horáka pořádá letošní finále 12.11.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko   
(naš) 

 » Muzeum Horáka dnes zve nejen na výstavu 
13.11.2014 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
(naš) 

 » Podpisy pro Muzeum Horáka přibývají 15.11.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš) 

 » Rokycansko dotační tituly zvládlo 21.11.2014 
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA 
ŠOPEJSTALOVÁ 

Tachovský deník

 » Pravěká mohyla je jako nová 29.11.2014 Tachovský 

deník str. 1 Titulní strana JIŘÍ KOHOUT

Přehled zpráv 2.12.2014 – 31.12.2014

5plus2

 » Paneláky projektovat nechtěl 5.12.2014 5plus2 str. 8 
LUCIE SÝKOROVÁ 

 » Návrh prošel. Muzeum je Plzně 12.12.2014 5plus2 
str. 1 Titulní strana LUCIE SICHINGEROVÁ 

 » Jiřího Trnku uctí dvě výstavy 12.12.2014 5plus2 str. 5 
LADISLAV VAINDL 

 » V kině ožije Trnkova velryba, v galerii pak jeho slavný 
ateliér 12.12.2014 5plus2 str. 6 LADISLAV VAINDL 

 » Plzeň uctí svého rodáka Trnku 12.12.2014 5plus2 str. 
8 LADISLAV VAINDL 

 » V kině ožije Trnkova velryba 12.12.2014 5plus2 str. 8 
LADISLAV VAINDL 

 » Malíř ztvárnil i svůj rodný dům 19.12.2014 5plus2 str. 
4 LUCIE SÝKOROVÁ 

Art + antiques

 » Sutnarovy návraty 10.12.2014 Art + antiques str. 75 
Staveniště (pl)

Domažlický deník

 » Muzea začnou přijímat dary 3.12.2014 Domažlický 
deník str. 4 Region MARTIN ŠVEC 

Chebský deník

 » Keramika v  muzeu 18.12.2014 Chebský deník str. 8 
Kultura regionu (haj) 

IN magazín

 » TENTO TÝDEN V ČESKU 17.12.2014 IN magazín str. 4 
V česku -NIŠ 

Mladá fronta DNES

 » Protesty nepomohly. Kraj sloučí muzea v  Plzni 
a  Rokycanech 10.12.2014 Mladá fronta DNES str. 2 
Kraj Plzeňský Lucie Sichingerová 

 » Kniha prozradí i to, jak kdysi vypadal malířův dům 
18.12.2014 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský 
Lucie Sýkorová 

 » Plzeňský klon slavného festivalu 18.12.2014 Mladá 
fronta DNES str. 65 Kraj Plzeňský - Jaroslav Nedvěd

Plzeňský deník

 » Muzea začnou přijímat dary 2.12.2014 Plzeňský 
deník str. 4 Plzeňsko MARTIN ŠVEC 

 » O  Vánocích můžete potěšit děti i  handicapované 
6.12.2014 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko HANA 
PRAŽÁKOVÁ 

 » Radní Šobr: Nikomu nic nebereme, sbírky patří kraji 
10.12.2014 Plzeňský deník str. 5 Region MIROSLAVA 
TOLAROVÁ 

 » Rokycanské muzeum přišlo o  samostatnost 
10.12.2014 Plzeňský deník str. 5 Region MIROSLAVA 
TOLAROVÁ 

 » Adventní dílny v  Národopisném muzeu 11.12.2014 
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Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj) 
 » Sdružení Já a Ty zve na vánoční koncert 12.12.2014 

Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (mrak) 
 » Třeťačka Terezka bude v úterý koncertovat v kostele 

sv. Martina a Prokopa v Lobzích 12.12.2014 Plzeňský 
deník str. 19 Zahraničí/u  nás doma MICHAL 
PIPTA 

 » Exotické Vánoce nabídne ve středu Šangri la 
15.12.2014 Plzeňský deník str. 8 Kultura Regionu 
(red) 

 » Úcta k  Černé Matce Boží v  Rabštejně 16.12.2014 
Plzeňský deník str. 7 Servis LUDĚK KRČMÁŘ 

 » Keramika z  Bechyně v  muzeu 18.12.2014 Plzeňský 
deník str. 8 Kultura regionu (haj) 

 » Hotely v  Plzni na přelom roku hlásí poslední volná 
místa 29.12.2014 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko 
MARTIN ŠVEC 

 » Plzeň spojí 17. ledna čtyři průvody 29.12.2014 
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko DANA VESELÁ 

 » Luděk Krčmář: Na severním Plzeňsku lidé uctívali 
především Pannu Marii 29.12.2014 Plzeňský deník 
str. 57 Příloha – Kultura (haj)

 » Vstupte do Ateliéru Jiřího Trnky 29.12.2014 Plzeňský 
deník str. 58 Příloha – Kultura (haj)

Právo

 » Kraj sloučí rokycanské muzeum s  plzeňským 
10.12.2014 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy 
(ČTK) 

 » INFORMUJEME 17.12.2014 Právo str. 11 Západní 
Čechy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj 

 »  LIJEME OLOVO. 19.12.2014 Právo str. 17 Jihozápadní 
Čechy (ib) 

Rokycanský deník

 » Petici o  muzeu dnes posoudí krajánci 8.12.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA 
ŠOPEJSTALOVÁ 

 » Muzeum ztratilo svou samostatnost 10.12.2014 
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana MIROSLAVA 
TOLAROVÁ 

 » Lang: Zrušení muzea je barbarský počin 10.12.2014 
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 

 »  Tak letos žilo Rokycansko 31.12.2014 Rokycanský 
deník str. 1 Titulní strana 

Ředitelství
 » Mergl - Český rozhlas Plzeň, 30. 1., k výstavě Angličáky 

Matchbox
 » Mergl - spolupráce s  Čro Plzeň a  TV Plzeňská 1 - 

propagace výstav a akcí ZČM

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

 » Popularizace a  rozhovory pro média - Švamberk 
kaple P. Marie – TV pořad (http://www.tvnoe.cz/
detail-poradu/zachranme-kostely-13-dil-kostel-sv-
mari-magdaleny-v-krasikove.htmI) – P. Břicháček

Oddělení starších dějin
Během roku pracovníci oddělení poskytli řadu 

rozhovorů pro tisk, rozhlas a regionální televizi v rámci 
propagace muzea. Oddělení jako samostatný celek 
se ale nezúčastnilo žádného veletrhu cestovního 
ruchu, jednorázové propagační prezentace atd. Z  výše 
zmíněných výraznějších akcí uvádíme: 

 » Rozhovory pro tisk (PD, MFD, Právo), televizi (ČT, 
ZAK) a  ČRo. při vernisáži výstavy „Mezi nouzí 
a blahobytem“ 28. 2. 2014 (cca 2 + 3 interview, dr. M. 
Hus, mgr. T. Bernhardt)

 » Rozhovory pro tisk (PD) při vernisáži výstavy „Víra 
která hřeje“ v 11. 6. 2014 (1 interview, mgr. J. Orna)

 » Rozhovory pro tisk (PD, MFD, Právo), televizi (ČT, 
ZAK) a ČRo. při vernisáži výstavy „Velká válka očima 
Pětatřicátníků L. Lábka a B. Krse“ 18. 9. 2014 (cca 3 
interview, dr. M. Hus)

 » Esej do ČRo na téma „Nové divadlo, Dům kultury ROH 
a plánování města“, leden 2014 (mgr. T. Bernhardt)

Oddělení novějších dějin

Televize

 » Havlíček Š. (natáčení s  L. Krčmářem a  P. 
Rožmberským): Poustevníci v  okolí Plzně. TV 
Noe, Zpravodajské Noeviny, http://www.tvnoe.
cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.
html?videoId=1528#content 17.4. 2014

 » Jirkovský E. – Černý, P. – Toušlová I. (natáčení 
s  L. Krčmářem a  P. Rožmberským): Poustevníci 
a  poustevny. Česká televize, ČT 1, pořad Toulavá 
kamera, premiéra 11.5. 2014, opakování 16.5.

 » Videoarchiv http://www.ceskatelevize.
cz/porady/1126666764-toulava-
kamera/214562221500019/, 11. 5. 2014.

 » Durasová M. – Vít M. (natáčení s  L. Krčmářem, P. 
Rožmberským a D. Brejchovou): Výstava poustevníci 
a  poustevny. Plzeňská 1, pořad Plzeňsko - Co se 
děje?, http://plzenska1.cz/cz/textpages/read/72/
Plzenska_1_Archiv a  http://www.youtube.com/
watch?list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-
i&v=IRtu5La7lzY#t=30 15. 5. 2014.

 » Rozhlas
 » - Šťovíček V. (rozhovor s  L. Krčmářem): pořad Náš 

host, rozhovor o  výstavě Poustevníci a  poustevny 
v Plzeňském kraji, Český rozhlas Plzeň,

 » ze%C5%88&porad%5B%5D=&offset=20 31. 3. 2014
 » Havlíček Š. (rozhovor s P. Rožmberským): upoutávka 

na představení knihy Poustevníci, poustevny 
a pouště v Plzeňském kraji a výstavu. Rádio Proglas, 
Večerní zprávy 1. 4., Putování po regionech 2. 4. 2014 
a Zprávy Proglasu 2. 4. 2014

Internet

 » Plzeňské muzeum církevního umění zahajuje 
sezonu. Český pohled, http://www.ceskypohled.
eu/?p=893 25. 3. 2014.

 » Muzeum církevního umění přivítá návštěvníky. 
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5plus2.cz, http://www.5plus2.cz/pamatky-
sochy-cirkevni-umeni-djk-/kratke-zpravy.
aspx?c=A140325_224339_ppd-kratke-zpravy_p2lad 
25. 3. 2014.

 » Ouředníková A.: Sezónu v  muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze zahájí výstava „Poustevníci 
a  poustevny v  plzeňském kraji“ 1.4.-1.6. 2014. 
Plzeňská diecéze, http://www.bip.cz/sezonu-v-
muzeu-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze-zahaji-
vystava-poustevnici-a-poustevny-v-plzenskem-
kraji-1-4-1-6-2014/ 26. 3. 2014.

 » Das Museum für Kirchenkunst der Diözese Pilsen 
läutet die Sasion 2014 ein / Muzeum církevního 
umění plzeňské diecéze zahajuje sezonu 2014. 
Centrum Bavaria Bohemia, http://www.bbkult.net/
redaktion/details/13958518016110.html 27. 3. 2014.

 » Nová výstava v Plzni představí poustevníky v našem 
kraji. K vidění bude i interiér poustevny. iko, Plzen.cz

 » http://www.plzen.cz/zpravy/clanky/Nova-vystava-
v-Plzni-predstavi-poustevniky-v-nasem-kraji-K-
videni-bude-i-interier-poustevny-18046 31. 3. 2014.

 » AO.: Výstava přestaví poustevníky a  poustevny 
v  plzeňském kraji. QAP.cz, http://www.qap.cz/
zabava/object/vystava-predstavi-poustevniky-a-
poustevny-v-plzenskem-kraji-57945/article.htm 
31.3. 2014

 » L. Krčmář, Poustevníci. Malá cela a  umrlčí postel. 
Ivan Blažek, Právo, http://www.pravo.cz/p078o11b.
php 2. 4. 2014.

 » vlu/ČTK (rozhovor s L. Krčmářem a P. Rožmberským): 
V  plzeňském muzeu ukazují staré poustevny 
a  poustevníky v  kraji. Christnet.cz, http://www.
christnet.cz/zpravy/26208/v_plzenskemu_muzeu_
ukazuji_stare_poustevny_a_poustevniky_v_kraji.
url 2. 4. 2014.

 » Kaše J.: Na otázku, kde se v  Plzeňském kraji 
nacházely poustevny, odpovídá nová výstava. 
Novinky.cz, http://www.novinky.cz/vase-zpravy/
plzensky-kraj/plzen-mesto/124-23805-na-otazku-
kde-se-v-plzenskem-kraji-nachazely-poustevny-
odpovida-nova-vystava.html 2. 4. 2014.

 » Polauf S.: Natěšená Plzeň aneb Jak se město 
připravuje na titul EHMK. Webmagazín 
Rozhledna, http://www.webmagazin.cz/index.
php?stype=all&id=14024 2. 4. 2014.

 » Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji. TV Noe, 
http://www.tvnoe.cz/detail-akce/poustevnici-a-
poustevny-v-plzenskem-kraji.html 2. 4. 2014.

 » Eremiten und Einsiedelein id der Region Pilsen / 
Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji. Centrum 
Bavaria Bohemia, http://www.bbkult.net/kalender/
details/13983274410298.html 2. 4. 2014.

 » Vaicenbacherová S.: Páteční kulturní tipy. Český 
rozhlas Plzeň, http://www.rozhlas.cz/plzen/
kultura/_zprava/patecni-kulturni-tipy--1335364 4. 4. 
2014.

 » Poustevníci. Malá cela a  umrlčí postel. Novina.cz, 
http://www.novina.cz/8746593/poustevnici-mala-
cela-a-umrlci- postel.aspx 2. 4. 2014.

 » Němcová B (rozhovor s  L. Krčmářem, P. 
Rožmberským a  D. Brejchovou): Unikátní výstava 
ukazuje, jak kdysi v Plzeňském kraji žili poustevníci. 
iDnes.cz, http://plzen.idnes.cz/vystava-muzeum-
poustevnik-poustevny-plzen-fmz-/plzen-prilohy.
aspx?c=A140407_155757_plzen-prilohy_pp&fb_
action_ids=10201907835840440&fb_action_
types=og.likes 8. 4. 2014.

 » ČTK, Jan Červinka (rozhovor a  L. Krčmářem 
a  P. Rožmberským): Výstava v  Plzni se zaměřila 
na staré poustevny. Propamátky, http://www.
propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tipy-a-
inspirace/vystava-v-plzni-se-zamerila-na-stare-
poustevny/2023/ 8. 4. 2014.

 » Příběhy předmětů – Mgr. Luděk Krčmář: 
Fotografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem 
československých turistů. Akce.cz, http://www.
akce.cz/akce/427583/pribehy-predmetu-mgr-
ludek-krcmar-fotograficky-pramen-k-uprave-hradu-
buben-klubem-ceskoslovenskych-turistu

 » Příběhy předmětů – Mgr. Luděk Krčmář: 
Fotografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem 
československých turistů. Kulčava, http://www.
kulcava.cz/ostatni

 » Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji. Kulčava, 
http://www.kulcava.cz/muzea

 » Havlíček Š. (natáčení s  L. Krčmářem a  P. 
Rožmberským), Poustevníci a  poustevny 
v Plzeňském kraji. Radio Proglas, Videogalerie, 

 » http://www.youtube.com/h?v=MB00tQ019rA&lis
t=UUMGxWQFuxt50mlCE0D1G7sA a  http://www.
youtube.com/user/RaPgonTube 7. 4. 2014.

 » Havlíček Š. – Beránková J. (rozhovor s L. Krčmářem): 
Poustevnictví v Plzeňském kraji. Zvuková pohlednice, 
Radio Proglas http://www.proglas.cz/?cmd=shared.
web.fulltext&query=Poustevn%C3%ADci 11. 4. 2014.

 » Poustevníci a poustevny v plzeňském kraji. Plzeňský 
kraj turistů ráj, http://www.turisturaj.cz/clanek/
poustevnici-a-poustevny-v-plzenskem-kraji 24. 4. 
2014

 » Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji. kdykde, 
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/303729-
poustevnici-a-poustevny-v-plzenskem-kraji

 » Motejzík P.: Tip na knihu o  poustevnících 
a  poustevnách. Spálenopoříčský zpravodaj, 
roč. 4, č. 4, s. 8. http://www.spaleneporici.cz/a_
dokument/1398839839_Duben%202014-.pdf

 » Poustevníci a  poustevny v  Plzeňském kraji – 
přednáška Mgr. Luděk Krčmář – Po stopách 
poustevníka sv. Vintíře. kdykde, http://www.
kdykde.cz/calendar/kdykde/303732-poustevnici-
a-poustevny-v-plzenskem-kraji-prednaska-mgr-
ludek-krcmar-po-stopach-poustevnika-sv-vintire 15. 
5. 2014

 » Ein Pilgerbüchlein als Brückenbauer. 
Mittelbayerische, http://www.mittelbayerische.
de/nachrichten/regensburg/katholikentag-
2014-ressort/artikel/ein-pilgerbuechlein-als-
brueckenbauer/1061202/ein-pilgerbuechlein-als-
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brueckenbauer.html 13. 5. 2014.
 » Poustevníci a poustevny ve Svojšíně. Český pohled, 

rubrika Tipy pro volný čas http://www.ceskypohled.
eu/?p=1290 5. 6. 2014.

 » Velká výstavarná soutěž „Těžký život poustevníka“. 
Integrovaná střední škola živnostenská, http://www.
issziv.cz/2014/04/velka-vytvarna-soutez-tezky-
zivot-poustevnika/ 16. 4. 2014.

 » Vaicenbecherová S.: Úterní kulturní tipy., www.
rozhlas.cz, http://www.rozhlas.cz/plzen/kultura/_
zprava/uterni-kulturni-tipy--1360712 10. 6. 2014

 » Dolany ozdobou české krajiny. Akcuj.cz http://
www.akcuj.cz/udalosti/422259/dolyn-ozdobou-
ceskekrajiny 12. 9. 2014.

 » Dolany ozdobou české krajiny. Kudyznudy.cz
 » http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce 

Dolany-ozdobou-české-krajiny.aspx 12. 9. 2014.

Oddělení uměleckoprůmyslové
 » Propagační televizní reportář – upoutávka na výstavu 

Keramika z  Bechyně 1884 – 1948, TV Plzeňská 1, 
30/12/2014 (Merglová Pánková)

Oddělení národopisné
Za účelem zvýšení publicity Západočeského muzea 

v  Plzni, p. o. spravovali pracovníci oddělení v  roce 
2014 vlastní profil Národopisného muzea Plzeňska na 
sociální síti Facebook, založený v předcházejícím roce. 
Současně s  tím přispívali k  vytváření náplně profilu 
Západočeského muzea v Plzni, p. o., zřízeného na téže 
sociální síti, a prostřednictvím pracovníků odd. vnějších 
vztahů také k  náplni webové prezentace muzea na 
www.zcm.cz.

Rozhlas

 » Frýda, František; Chmelenský, Michal. „Západočeské 
muzeum v  Plzni digitalizuje svou kartotéku“. Český 
rozhlas Plzeň. 10. 12. 2014. 

 »  Bernhardt, Tomáš. „O  knize Zmizelá Plzeň“. Český 
rozhlas Plzeň. 16. 10. 2014. 

 »  Bernhardt, Tomáš. „Chceme z Plzně kulturní město 
nebo nákupní a  průmyslovou zónu u  dálnice do 
Prahy?“ (v  rámci cyklu Fejetony). Český rozhlas 
Plzeň. 24. 1. 2014.

 »  Bernhardt, Tomáš. „Že je historie 19. století nudná? 
Ale kdeže...“ (v rámci cyklu Fejetony). Český rozhlas 
Plzeň. 28. 2. 1914.

 »  Bernhard, Tomáš. „Že to radši nezboříte“ (v  rámci 
cyklu Fejetony). Český rozhlas Plzeň. 9. 5. 2014 /vyšlo 
také tiskem v Týdeníku Rozhlas 26/2014, s. 4/.

 »  Bernhard, Tomáš. „Hudba v  minulém režimu“ 
(v  rámci cyklu Fejetony). Český rozhlas Plzeň 11. 7. 
2014. 

Televize

 » Příprava scénáře a  účast Michala Chmelenského 
při natáčení televizního pořadu „Záhady Toma 
Wizarda“. Díl s názvem „Tajemství umrlčích prken“. 

Česká televize. 31. 3. 2014. 
 »  Reportáž s  Janou Slámovou. „Adventní dílny 

v  Národopisném muzeu Plzeňska“. TV Plzeňská 1. 
17. 12. 2014. 

 »  Reportáž s  Michalem Chmelenským. „O  posledních 
věcech člověka“. TV Plzeňská 1. 6. 11. 2014. 

 »  Reportáž s  Tomášem Bernhardtem. „První světová 
válka očima Pětatřicátníků“. TV Plzeňská 1. 21. 10. 
2014.

Oddělení botanické
 » Český rozhlas Plzeň: „Co obnáší práce vědce?“ – 

Rádio Junior, 13. 1., S. Pecháčková a O. Peksa hosty 
S. Juríka.

 » Články o  Spergula morisonii na web a  Facebook 
muzea, ve spolupráci s veřejností (S. Pecháčková).

 » Fotoreportáž z Floristického kursu ČBS na Facebook 
muzea (S. Pecháčková).
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Ediční a publikační 
činnost muzea

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. 
V  roce 2014 bylo přiděleno celkem 8 čísel ISBN. Jde 
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN):

 » 978–80-7247–102-7 – Trapulky do bulky
 » 978–80-7247–103-4 – Archeologie ZČ 5
 » 978–80-7247–104-1 – Archeologie ZČ 6
 » 978–80-7247–105-8 – Archeologie ZČ Suppl 1
 » 978–80-7247–106-5 – Výroční zpráva ZČM za rok 2013
 » 978–80-7247–107-2 – Archeologie ZČ 7
 » 978–80-7247–108-9 – Erica 21 
 » 978–80-7247–109-6 – Archeologie ZČ 8
 » 978--80-7247-110-2–Pohledy do minulosti

U  prvního čísla ISBN pro titul „Trapulky do bulky“ 
došlo vinou spoluvydavatele k  tomu, že naše číslo 
nebylo v publikaci uvedeno.

Vydáno bylo celkem 4 tituly periodik – 
z  přírodovědných Erica č. 21 (náklad 200 ks). Ze 
společenskovědních publikací byla vydána Archeologie 
západních Čech 7 a  8 a  Archeologie západních Čech 
Supplement 1 (náklad po 300 ks). Dále byla vydána 
monografická publikace Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje: Archeologie (v  nákladu 1.000 ks). 
A  nakonec Výroční zpráva za r. 2013 v  nákladu 30 ks. 
Celkem tedy 2 monografických publikací.

Stále nebyly vydány publikace Atlas hnízdního 
rozšíření ptáků v Plzni, které bylo přiděleno číslo ISBN 
a  Sborník Zpč. muzea Příroda 114, jejichž vydání bylo 
plánováno na r. 2009.

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle 
zákona.

Ředitelství

Publikační činnost 

 » Frýda – Importy středověkého skla v  nálezech 
z Plzně. In: Sborník ke 125. výročí založení Oblastního 
muzea v Lounech, Louny 2014, s. 64 – 71

 » Frýda – Zaniklá sklárna Stará huť u  Podlesí 
(Vogelsang), k.ú. Lídlovy Dvory, o. Klatovy. In: 
Archeologie západních Čech 8, Plzeň 2014, s.144 
– 154.

 » Frýda – recenzent monografie: Anna Žďárská, 
Středověké sklo z Prahy. Praha 2014.

 » Mergl – Středověké výtvarné umění. Umělecké 
řemeslo. In: Malivánková Wasková M. / Douša, J. 
(eds.), Dějiny města Plzně 1, Plzeň 2014, s. 357-364

 » Mergl – Výtvarné umění renesance. Umělecké 
řemeslo. In: Malivánková Wasková M. / Douša, J. 
(eds.), Dějiny města Plzně 1, Plzeň 2014, s. 457-464

 » Mergl – Výtvarné umění baroka. Umělecké řemeslo. 
In: Malivánková Wasková M. / Douša, J. (eds.), Dějiny 
města Plzně 1, Plzeň 2014, s. 691-698

 » Mergl – Kalich se znaky pánů z Hradce a Rožmberka. 
In: Jindra, P. / Ottová, M. (eds.), Obrazy krásy a spásy. 
Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň 2014, s. 378

 » Mergl – Sbírka prací Jana Zachariáše Quasta 
v Západočeském muzeu v Plzni. In: Hořava J. (ed.), 
Velmi křehké obrazy. Život a  dílo Jana Zachariáše 
Quasta 1814-1891, Písek 2014, s. 129-131

Oddělení prehistorie

Monografie:

 » Byla vydána publikace Dobeš, M. – Metlička, M.: 
Raný eneolit v  jihozápadních Čechách. Archeologie 
západních Čech, Supplementum 1. Plzeň 2014. 

 » Metlička, M.: Pohledy do minulosti Plzeňského kraje 
– Archeologie, od počátku do 10. století. Plzeň 2014.

Vydávaná periodika:

 » Do tisku byla odevzdána 2 čísla časopisu 
„Archeologie západních Čech“ (AZČ 7 a 8), ve kterých 
bylo publikováno 36 recenzovaných odborných 
článků. Čísla byla věnována životním jubileím P. 
Břicháčka a P. Šebesty (M. Metlička, T. Bernhardt). 

Odborné články:

recenzované

 » Časopis Archeologie západních Čech byl zařazen do 
Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

 »  Novotná, A. – Smetana, J.: Povrchové sběry na 
sídlišti kultury s lineární keramikou v Útušicích, okr. 
Plzeň-jih v poloze „K Radobyčicům“. In: Archeologie 
západních Čech 7, s. 34-38. Plzeň 2014.

 »  Eigner, J. – Metlička, M. – Řezáč, M. – Trnka, R.: 
Paleolitické a  mezolitické osídlení v  povodí říčky 
Třemošné na severním Plzeňsku. In: Archeologie ve 
středních Čechách 18, s. 7-32. Praha 2014.

 »  Pankowská, A. – Galeta, P. – Šmolíková, L. – 
Šneberger, J. – Jurman, K.: Hodnocení shody 
identifikace lidských stálých zubů v  závislosti na 
jejich zachovalosti. In: Česká stomatologie. Praktické 
zubní lékařství 114/62, s. 15-23. Praha. 

nerecenzované

 » Novotná A. (v  tisku): Nově objevený rondeloid 
v  Plzni-Křimicích. Otázky neolitu a  eneolitu našich 
krajín 2013. Nitra. 

 »  Metlička, M.: Nové odkrytí a  prezentace mohyly 
zkoumané v  roce 1936 u  Stříbra. In: Veřejná 
archeologie 5/2014, s. 100-105. Plzeň 2014.

 »  Břicháček, P. – Metlička, M.: Záchranný výzkum na 
slovanském kostrovém pohřebišti v  Rokycanech – 
Malém náměstí. In: Sborník ke 125. výročí založení 
oblastního muzea v Lounech (K poctě PhDr. Bedřicha 
Štaubera), s. 40-52. Louny 2014. 

 »  Šmolíková, L.: Antropologická analýza kosterních 
pozůstatků z Rokycan – Malého náměstí. In: Sborník 
ke 125. výročí založení oblastního muzea v Lounech 
(K  poctě PhDr. Bedřicha Štaubera), s. 53-55. Louny 
2014. 

 »  Novotná, A.: Nově objevený rondeloid v  Plzni-
Křimicích – ZAV v  poloze „Pod Elektrickou 
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rozvodnou“. In: Archeologické výzkumy v  Čechách 
2013, s. 19. Praha 2014. 

 »  Metlička, M. (v  tisku): Pravěké osídlení Horní 
kamenice a  okolí. Sborník výročí obce Horní 
Kamenice. 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

Kapitola v odborné knize 

 » Břicháček, P.: části kapitol: Sociální souvislosti nálezů 
kachlů na Písecku, Náboženské motivy, Žánrové 
motivy, Fantaskní a exotická zvířata a bájné bytosti. 
Jiřík, J. – Kypta, J. (ed.): Gotické kamnové kachle na 
Písecku. Výběrový katalog výstavy „Obrazový svět 
pozdního středověku“, 29-36; 41-67; 78-91.

 » Břicháček, P.: O lidech práce a služby boží. Kolektiv: 
Milevsko – 830 let (1184 – 2014), Milevsko 2014, 59-73. 

 » Břicháček, P. (v tisku): Depoty: Stříbro, Trpísty, Potín. 
Nové hromadné nálezy v Čechách, Praha 2015.

 » Čechura, M.: Hmotná kultura husitského věku. In: 
Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup 
(eds.): Husitské století. Nakladatelství Lidové Noviny, 
Praha 2014, s. 519-545.

 » Čechura, M. v  tisku: Newborn Burials in Medieval 
and Post-medieval Bohemia: Archaeological 
Contribution to the Perception of Children in 
Historical Society.

Článek ve sborníku

 » Braun, P. – Smetana, J.: Doklady výroby kamenné 
broušené industrie na neolitickém sídlišti 
v  Radobyčicich „V  Lahošti“ (okr. Plzeň-město). 
Havrlant, J. (ed.): Sborník ke 125. výročí založení 
Oblastního muzea v Lounech k poctě PhDr. Bedřicha 
Štaubera, Louny 2014, 29-33.

 » Břicháček, P. – Metlička, M.: Záchranný výzkum na 
slovanském kostrovém pohřebišti v  Rokycanech-
Malém náměstí (okr. Rokycany). Havrlant, J. (ed.): 
Sborník ke 125. výročí založení Oblastního muzea 
v Lounech k poctě PhDr. Bedřicha Štaubera, Louny 
2014, 40-52.

 » Břicháček, P. (v tisku): Kachel s vyobrazením Adama 
a  Evy z  hradu Landštejna (okr. Jindřichův Hradec). 
Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Třeboňska 
a Dačicka 26/2014. 

 » Břicháček, P. (v  tisku): Byzantská přezka typu 
Sucidava z  Opolan (okr. Nymburk), Studia 
Mediaevalia Pragensia 2015.

 » Sochorová, M. (v  tisku): Halštatská vesnička v  ZOO 
a BZ v Plzni, sborník Veřejná archeologie 7.

 » Čechura M. 2013: Zánik a  znovuzrození kostela 
sv. Prokopa v  Prášilech ve světle historického 
a  archeologického výzkumu. Dějiny staveb. Plzeň 
2013, s. 190-196.

 » Sochorová, M. (v  tisku): Dobřanech, hřiště pro 
Pètanque a  Dýšině kostel Nejsvětější Trojice, 
Supplementum Zpráv ČAS.

Článek v recenzovaném časopise

 » Břicháček, P. (v tisku): Kamenný kadlub na odlévání 
seker se srdčitým schůdkem z  Přívozce (okr. 
Domažlice). Archeologie v západních Čechách 8.

 » Čechura, M. 2014: Plzeňsko a  Domažlicko na 
Archaeologické mappě království Českého z  roku 
1856. Archeologie západních Čech 7, s. 148-158.

 » Čechura, M. 2014: Pavel Břicháček šedesátiletý. 
Archeologie západních Čech 7.

 » Čechura, M. – Militký, J. 2014: Nález mincí u kostela 
sv. Ducha ve Všerubech (okr. Plzeň-sever). 
Numismatický sborník 28-1, 2014, s. 136-137.

 » Čechura, M. 2014: (rec).: Jan Klápště, The Czech 
Lands in Medieval Transformation. Brill, Leiden-
Boston 2012. Studia mediaevalia Bohemica 5/2013, 
č. 1, s. 153.

 » Čechura, M. v  tisku: Přehled výzkumů plzeňské 
expozitury Archeologického ústavu ČSAV v  letech 
1973-1987. Minulostí západočeského kraje 2014.

 » Hereit, P.: Nález části městského opevnění 
v  Domažlicích v  roce 2009. Archeologie západních 
Čech 7, Plzeň 2014, s. 115-120.

 » Matějková, T. (v tisku): Nové nálezy pravěké keramiky 
na hradě Švamberku. Archeologie v  západních 
Čechách 8.

Ostatní

 » Čechura, M. – Smetana, J. 2013: Kopytovitý klín ze 
Štěnovic “V černém lese”. in: Jižní Plzeňsko 11, 2013, 
p. 170-171.

Oddělení starších dějin

Tiskoviny zařazené do Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v České 
republice a do mezinárodních databází Ulrich’s web 
Global Serials Directory, EBSCO a SCOPUS

 »  Dudková, V. – Orna, J. – Netolický, P. 2014: Špitální 
areál sv. Máří Magdalény v  Plzni. In: Archaeologia 
historica 39/2014/2, 221- 239.

 » Šneberger, J. – Pankowská, A. 2014: Agreement 
in Scoring of Dental Caries by Dentists and 
Anthropologists. In: Interdisciplinaria archaeologica, 
49 –58.

Tiskoviny zařazené do Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice 

 » Orna, J. – Dudková, V. 2014: Kachle s náboženskými 
motivy z  Plzně čp. 138. In: Archeologie západních 
Čech 8, 107 – 112.

 » Pankowská, A. – Galeta, P. – Šmolíková, L. – 
Šneberger, J. – Jurman, K. 2014: Hodnocení shody 
identifikace lidských stálých zubů v  závislosti na 
jejich zachovalosti. In: Česká stomatologie, 15 – 23.

Ostatní

 »  Orna, J. 2014: Kachel z  Krašovic se znakem rodu 
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Wettinů. In: Sborník ke 125. výročí založení 
Oblastního muzea v Lounech. K poctě PhDr. Bedřicha 
Štaubera, 88 – 91.

 » Hus, M.: Ponorkoví kapitáni K.u.K. Kriegsmarine 
ze západních a  severních Čech a  vyznamenání se 
vztahem k  české námořní historii. In: Sborník ke 
125. výročí založení Oblastního muzea v  Lounech. 
K poctě PhDr. Bedřicha Štaubera, s. 143- 160

 »  Hus, M.: Věčná a stále jiná. Československá a česká 
koruna a její osudy 1918 – 2013. In: Historická dílna 
IX, PeF ZČU Plzeň 2015 (v tisku) 

 »  Hus, M.: Sbírka uniforem ZČM v  Plzni a  vzácnější 
uniformy bezpečnostních sborů. In: Textil v  muzeu 
XX, technické muzeum Brno 2015 (v tisku)

Jiné samostatné publikace a knihy

 » „1. Světová válka na severním Plzeňsku“ (spoluautor 
dr. M. Hus, samostatná kniha, nakl. OMG PS 
Mariánská Týnice, Kralovice 2014) 

 » „Dějiny města Plzně, díl II. Spoluautorství, konkrétně 
autorství kapitoly o  vojenství v  Plzni během 
„dlouhého“ 19.století (Dr. M. Hus, v tisku, vyjde 2015)

Recenze a posudky na jiná díla 

 » „Zaniklá středověká a  časně novověká ves Rovný 
na Zbirožsku (okr. Rokycany)“, sborník Archeologie 
západních Čech (recenzoval Mgr. J. Orna)

 » „Interdisciplinární výzkum archeologických 
artefaktů pomocí moderních technologií“ časopis 
AntropoWebzin (recenzoval mgr. J. Orna)

 » „Keramický sortiment turnovských domácností. 
Možnosti zpracování keramických souborů 
z městských souvrství“, sborník Archaelogia historica 
39 (recenzoval mgr. J. Orna)

 » „Nález parohového „šperku“ na polykulturním 
sídlišti v  Dolních Břežanech“, sborník Archeologie 
západních Čech (recenzovala mgr. V. Dudková)

 » „Dřevěné provozní vybavení z  hradu ve Veselí 
nad Moravou“, sborník Archaelogia historica 39 
(recenzoval mgr. J. Orna)

 » „Paměť krajiny IX. Soupis drobných památek 
Chrástecka. Periodikum OMG PS Mariánská Týnice 
(recenzoval dr. M. Hus)

 » „Senátor Karel Rušavý“, sborník Minulostí 
západočeského kraje XXXXIX (recenzoval dr. M. Hus)

Oddělení novějších dějin

Publikace

 » Rožmberský P. – Krčmář L.: Poustevníci, poustevny 
a pouště v Plzeňském kraji. Nakladatelství Českého 
lesa v Domažlicích, Domažlice 2014.

 » Krčmář L.: Pilgern ist „in“. Wallfahrtsorte und 
Gebetsstätten der Diözese Pilsen. Ordinariat Pilsen 
zum Eigengebrauch Zweite, ins Deutsche übersetze 
Auflage, Pilsen 2014.

 » Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na 
severním Plzeňsku. Ashram s.r.o., Kralovice 2014.

Příspěvky

 » Karel T. – Knoll V. – Krčmář L.: Příspěvek k lokalizaci 
panského sídla v Týništi. Hláska, roč. 25, č. 2, s. 22-34.

 » Krčmář L.: Ikonografický pramen k  poznání 
městského opevnění u  dominikánského kláštera 
v Plzni. Dějiny staveb 2013, s. 48-54, Plzeň 2014.

 » Krčmář L.: Historický fotografický materiál jako 
pramen poznání minulosti regionu. Historická dílna 
VII. Sborník příspěvků přednesených v  roce 2012. 
Západočeská univerzita v  Plzni, s. 182-199, Plzeň 
2013.

 » Krčmář L.: Astronomická observatoř Jantar Mantar. 
Zpravodaj. Hvězdárna a  planetárium Plzeň, leden 
2014, s. 1, 7-8.

Internet

 » Krčmář L.: Svatý Jan Nepomucký. http://www.
kostelsmolnice.cz/co-mozna-nevite/ 20. 8. 2014

 » Krčmář L.: Historie a geografie území Českého lesa.
http://www.regiondv.info/objevujeme-cesky-les/
index.php?page=studijni-podklady 30. 10. 2014

 » Krčmář L.: Astronomická observatoř Jantar Mantar. 
http://hvezdarna.plzen.eu/ukazy/clanky/2014/
jantar_mantar/jantar_mantar.html 20. 2. 2014

Drobné články v periodickém tisku

 » Krčmář L.: Zbytky hradu obklopuje vodní nádrž 
Skalka. Plzeňský deník 8. 1. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Panská sídla jsou dnes součástí světa pod 
vodní hladinou. Plzeňský deník 14. 1. 2014, Servis, 
křížem krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Paladium Domažlic a Chodska. Plzeňský 
deník 21. 1. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zbytky hradu leží vysoko nad Kraslicemi. 
Plzeňský deník 29. 1. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poutní kostel pomalu ožívá. Plzeňský 
deník 4. 2. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Ke kapli se váže pověst o soše zasažené 
střelou. Plzeňský deník 11. 2. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Rozhledna nabízí výhled na Brdy. Plzeňský 
deník 18. 2. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Kříže připomínají selskou vzpouru. 
Plzeňský deník 25. 2. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zachovalé tvrziště Doubravka. Plzeňský 
deník 4. 3. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: V  Mlýnku dosud existují pozůstatky 
středověké tvrze. Plzeňský deník 11. 3. 2014, Servis, 
křížem krážem českým západem, s. 7. 

 » Krčmář L.: Tvrz stála v  místech rybníku. Plzeňský 
deník 18. 3. 2014, Servis, křížem krážem českým 



82 | Výroční zpráva 2014  

západem, s. 7.
 » Krčmář L.: Pozůstatky poustevny ve Strašíně. 

Plzeňský deník 25. 3. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Pohřebiště barabů v  Železné Rudě. 
Plzeňský deník 2. 4. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zříceniny hradu Buben. Plzeňský deník 8. 
4. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poustevníci od Všech svatých v  Plzni. 
Plzeňský deník 15. 4. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poutní místo Klášter u  Nepomuku. 
Plzeňský deník 23. 4. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Milostný obraz v  Městě Touškově. 
Plzeňský deník 29. 4. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Studánka v Chlumu Svaté Maří. Plzeňský 
deník 6. 5. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Vintířova poustevna u  Rabí. Plzeňský 
deník 13. 5. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Starý zámek v  Děpoltovicích. Plzeňský 
deník 20. 5. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Nový zámek v  Děpoltovicích. Plzeňský 
deník 27. 5. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zachovalé tvrziště se nachází nedaleko 
Hluboké. Plzeňský deník 3. 6. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zámek v  Mostově slouží jako hotel. 
Plzeňský deník 10. 6. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poustevna u  svatého Petra. Plzeňský 
deník 17. 6. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Tvrziště se ukrývá v  „nepropustném 
pralese“. Plzeňský deník 24.6. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zámek v Paliči v sobě ukrývá renesanční 
tvrz. Plzeňský deník 1. 7. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zdemolovaný zámek v Pořejově. Plzeňský 
deník, 8. 7. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poutní místo Svatá Anna u  Pořejova. 
Plzeňský deník, 15. 7. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Pokonice připomíná už jen tvrziště. 
Plzeňský deník 22. 7. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Starobylá poustevna v  Českém lese. 
Plzeňský deník 29. 7. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Místo dalekého výhledu na Kožichu. 
Plzeňský deník 5. 8. 2014, Servis, křížem krážem 

českým západem, s. 7.
 » Krčmář L.: Mohutná tvrz v Kraticích. Plzeňský deník 

12. 8. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, 
s. 7.

 » Krčmář L.: Muzeum představuje i unikátní vojenský 
objekt upravený v  dobách studené války. Plzeňský 
deník 19. 8. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: V  obci jsou doložena dvě panská sídla 
s  dvory. Plzeňský deník 26. 8. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Pozůstatky hradu se nachází na 
vyvřelinové skále. Plzeňský deník 2. 9. 2014, Servis, 
křížem krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Tvrziště najdeme při Horním hrádeckém 
rybníku. Plzeňský deník 9. 9. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L: Dolanský kostelík byl zřejmě poutním 
místem zvláštní zbožnosti s  poustevnou. Plzeňský 
deník 16. 9. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Zbytky tvrze u  Božkova zanikly 
v  osmdesátých letech minulého století. Plzeňský 
deník 23. 9. 2014, Servis, křížem krážem českým 
západem, s. 7.

 » Krčmář L.: U  sv. Apoleny jsou zbytky poustevny. 
Plzeňský deník 30. 9. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poustevna nad Radnicemi. Plzeňský deník 
8. 10. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, 
s. 7.

 » Krčmář L.: Kruhová stéla v Jesenici. Plzeňský deník 
14. 10. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, 
s. 7.

 » Krčmář L.: Jetelový kříž v Mešně. Plzeňský deník 21. 
10. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, s. 
7.

 » Krčmář L.: Rozhledna na Kotli. Plzeňský deník 4. 11. 
2014, Servis, křížem krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Poustevna nad Dožicemi. Plzeňský deník 
11. 11. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, 
s. 7.

 » Krčmář L.: V Těšovicích rozpoznáme místo po bývalé 
tvrzi. Plzeňský deník 19. 11. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Kaple sv. Floriána v  Číhané je opředena 
pověstmi. Plzeňský deník 25. 11. 2014, Servis, křížem 
krážem českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Hubenov postavili cisterciáci z  Plas. 
Plzeňský deník 2. 12. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Mléčnice v  Hubenově. Plzeňský deník 9. 
12. 2014, Servis, křížem krážem českým západem, s. 
7.

 » Krčmář L.: Úcta k  Černé matce Boží v  Rabštejně. 
Plzeňský deník 19. 12. 2014, Servis, křížem krážem 
českým západem, s. 7.

 » Krčmář L.: Kaple sv. Anny v Čisté. Plzeňský deník 30. 
12. 2014, Servis, křížem krážem českým západem,s7.
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Oddělení národopisné

Monografie

 » Bernhardt, Tomáš; Domanická, Jana; Domanický, 
Petr. Plzeň I. díl, Historické jádro. Praha; Litomyšl: 
Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-449-9. 

Články a studie

 » Slámová, Jana. „Pokus o  sestrojení samohybu“. In. 
Dějiny a  současnost: historicko-vlastivědná revue 
Československé společnosti pro šíření politických 
a  vědeckých znalostí a  ministerstva školství 
a  kultury. Roč. 9/2014. Praha: Občanské sdružení 
pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny 
a současnost, 2014.

 »  Chmelenský, Michal. „Židé na Sušicku / O  Putovní 
výstavě Židovské komunity na Sušicku / Vybrané 
židovské památky Sušicka“. In. Židovské listy. Leden 
2014. Praha: Občanské sdružení MAGEN. s. 24 – 29. 

Oddělení uměleckoprůmyslové
 » Mleziva, Jindřich. Litina ve sbírce 

uměleckoprůmyslovém oddělení Západočeského 
muzea v  Plzni. In: Sborník Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka v  Rokycanech, Suppl. Historie 14/2013. 
Tradice a  současnost železářské výroby VII. 
Rokycany: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2014.

 » Mleziva, Jindřich. Sbírka uměleckého řemesla 
Blízkého východu v  Západočeském muzeu v  Plzni. 
In: Orientalia Antiqua Nova XIII. Plzeň (v redakci)

 » Mleziva, Jindřich. Blízkovýchodní kovové nádoby 
a jejich materiálové určení pomocí nových metod – 
sbírka Západočeského muzea v Plzni. In: Orientalia 
Antiqua Nova XIV. Plzeň (v redakci).

Oddělení paleontologické

Ediční činnost

 » Folia musei rerum naturalium bohemiae 
occidentalis, geologica et paleobiologica, Vol. 48, No 
1-2. (4 články)

 » 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 89, Nos 1 - 4. - 
impaktovaný časopis

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp)

 » Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Wang, J., Feng, 
Z., Libertin, M., Šimůnek, Z., Bureš, J., Drabkova, J. 
2014. T0 peat-forming plant assemblage preserved 
in growth position by volcanic ash-fall: A  case 
study from the Middle Pennsylvanian of the Czech 
Republic. Bulletin of Geosciences 89(4), 773–818

 » Bek, J., Opluštil, S., Drabkova, J., Pšenička, J. 2015. 
The sub-arborescent lycopsid Omphalophloios 
feistmantelii (O. Feistmantel) comb. nov. emend. 
from the Middle Pennsylvanian of the Czech 
Republic. Bulletin of Geosciences 90(1), 227–279.

Článek v recenzovaném časopisu (Jneimp)

 » Pšenička, J., Jurkovšek, Opluštil, S., T-K, Novak, 
M. 2014. Stephanian fossil flora from paralic 
Carboniferous deposits from Jesenice area (Slovenia) 
and its comaprison with Czech locaties. Folia musei 
rerum naturalium bohemiae occidentalis, geologica 
et paleobiologica, Vol. 48, No 1-2.

Abstrakta

 » Svitavská, H., Bureš, J., Nesvadbová, J., Bezděk, M. 
2014. How a  forest hollow reflects the prehistoric 
human settlement: A  case study from the Western 
Bohemia (Czech Republic). Abstract book of 9th 
European Palaeobotany - Palynology, printed by 
CLEUP sc, Padova, 269.

 » Bek, J., Opluštil, S., Pšenička, J. 2014. Reconstruction 
of plant assemblages on miospore record using 
conversion factors (R-values) from the Pennsylvanian 
of Czech Republic: Preliminary results. Abstract book 
of 9th European Palaeobotany - Palynology, printed 
by CLEUP sc, Padova, 15-16

 » Pšenička, J., Frojdová, J. 2014. Sporangia of 
leptosporangiate ferns. Abstract book of 9th 
European Palaeobotany - Palynology, printed by 
CLEUP sc, Padova, 68. 

Oddělení botanické

Impaktované tiskoviny

 » Řídká T., Peksa O., Rai H., Upreti D. K. & Škaloud 
P. (2014): Photobiont diversity in Indian Cladonia 
lichens, with special emphasis on the geographical 
patterns. - In: Rai H. & Upreti D. K. (eds), Terricolous 
Lichens in India, Volume 1: Diversity Patterns and 
Distribution Ecology, pp. 53-71, Springer Verlag.

Recenzované tiskoviny

 » Wagner B., Peksa O., Svoboda D. & Ritterová-
Zelinková J. (2014): Lišejníky vrchu Lovoše v Českém 
středohoří. – Bryonora 54: 1–10.

Ostatní

 » Matějková I.: Zdebořická draha – místo 
s romantickými výhledy a tajemnou džunglí jalovců. 
– Ročenka města Plánice, leden 2014.

 » Pecháčková S. (ed.) (2014): Zajímavé floristické 
nálezy. – Calluna 19/1: 23–26.

 » Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2014): První lokalita 
invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) 
v západních Čechách. – Calluna 19/1: 22.

 » Článek do zpravodaje Kulturní informace pro Chrást 
(Kulich), květen 2014, o herbáři nalezeném Chrástu 
(S. Pecháčková).

Oddělení zoologické

Recenzované neimpaktované tiskoviny

 » Hradská I., Neumannová V., 2014: Pavouci (Araneae) 
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evropsky významné lokality Těchonická draha. – 
Erica, 21: 103–111.

 » Janák J., Těťál I., 2014: Faunistic records from the 
Czech Republic. – Klapalekiana, 50: 249–250.

 » Ostatní
 » Těťál I., 2014: Nový nález vzácného parazitického 

mravence Myrmica hirsuta v  západních Čechách 
(Hymenoptera, Formicidae). – Západočeské 
entomologické listy, 5: 15–16. Online: http://www.
zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28. 5. 2014.

Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a  zpracovává tiskové zprávy 

a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem 
výstavám a  všem kulturním akcím a  přednáškovým 
cyklům pořádaných Západočeským muzeem v  Plzni. 
Zajišťuje tiskové konference muzea. Průběžně zajišťuje 
vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a  redakce 
rozhlasu. Zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.

Zajišťuje provoz a  pronájem přednáškového sálu 
muzea i  využívání ostatních prostor muzea a  jeho 
poboček pro kulturní a  společenské akce, včetně 
organizace a  pořádání svatebních obřadů v  muzejních 
prostorách. Pro významné hosty města a kraje zajišťuje 
provádění v muzejních prostorách.

Zajišťuje výstavy v  kavárně muzea. Zajišťuje 
spoluorganizaci odborných seminářů a  konferencí. 
V roce 2014 se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky 
úspěšných výstav. Například „Angličáci Matchbox“, „Jak 
se žilo za císaře Procházky“, „Kuchyně naší prababičky“ 
a výstava „Šangri-la – Hledání ztraceného ráje“. Úspěšně 
také probíhaly výukové programy pro školy ve stálých 
expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – 
expozice Archeologie a expozice Historie“ pod vedením 
muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové. Velkému 
zájmu veřejnosti neuniká ani každoročně pořádaná 
Muzejní noc, při které rok od roku stoupá počet 
návštěvníků. V roce 2014 jsme na pořádání Muzejní noci 
úspěšně spolupracovali s  EHMK 2015, které doplnilo 
program večera v přednáškovém sále muzea. 
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Výchovná a vzdělávací 
činnost
Oddělení starších dějin

Komentované prohlídky k výstavám:

 » Stálá historická expozice, pro PeF ZČU (garant mgr. 
Novotná) 28. 4. 2014, lektorování dr. M. Hus, cca 20 
studentů

 » Komentovaná prohlídka výstavy „Velká válka očima 
Pětatřicátníků L. Lábka a B. Krse“ a stálé historické 
expozice v ZČM pro 1. radu velvyslanectví Slovinské 
republiky mgr. S. Konobejla, 18. 9. 2014 (dr. M. Hus)
Mgr. J. Orna se podílel na tvorbě programu pro 

příměstský dětský tábor v  červenci 2014 pod názvem 
„Dobrodružství archeologie“

Oddělení novějších dějin

Komentované prohlídky k expozici a výstavě

 » Výstava Poustevníci a  poustevny v  Plzni a  expozice 
Muzea církevního umění plzeňské diecéze, pro Svaz 
důchodců České republiky – organizace Plzeň – Bory, 
23. 4. 2014 (Krčmář).

 » Expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze, 
pro Gymnázium Plzeň – Mikulášské náměstí, 24. 6. 
2014 (Krčmář).

Přednášky a exkurze pro ZŠ a SŠ

 » Epifanie, slavnost Zjevení Páně a  svátek Tří 
Králů. Přednáška v  rámci Tříkrálového koncertu 
Arcibiskupského gymnázia, Praha 8. 1. 2014 
(Krčmář).

 » Plzeňské kostely a  kláštery. Přednáška v  Muzeu 
církevního umění plzeňské diecéze a  následná 
exkurze po Plzni, pro Gymnázium Plzeň – Mikulášské 
náměstí, Plzeň 24. 6. 2014 (Krčmář).

 » Božkovem po „stopách Jiráska a Prahy“. Přednáška 
a následná vycházka po Božkově pro Základní školu 
Plzeň-Božkov, Plzeň 14. 5. 2014 (Krčmář).

Besedy pro ZŠ

 » Beseda k  10. ročníku Měsíce filmu na školách 
věnovaná 25 výročí Sametové revoluce, součást 
projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk 
v tísni o.p.s., Základní škola Nezvěstice, Nezvěstice, 
25. 11. 2014 (Krčmář).

Oddělení národopisné

Programy pro děti a mládež

 »  „Velikonoční jarmark“ (15. – 16. 4. 2014) Aktivizační 
program, určený zejména žákům plzeňských 
základních škol a  rodinám s  dětmi. Samostatná 
výtvarná akce na bázi tvůrčích dílen s účastí lektorů, 
doplněná prohlídkami stálé expozice Národopisného 
muzea Plzeňska. Návštěvnost: 506 osob.

 »  „Adventní dílny (14. – 19. 12. 2014) Aktivizační 
program, určený žákům plzeňských základních škol 
a  rodinám s  dětmi. Samostatná výtvarná akce na 
bázi tvůrčích dílen s účastí lektorů. Návštěvnost: 698 
osob.

Veřejné presentace

 » - „Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska“ 
(30. 5. 2014)

 » Bezplatné zpřístupnění stálé expozice a  výstav 
probíhajících v  Národopisném muzeu Plzeňska. 
Tematický doprovodný program s  názvem „Jak se 
nerodí grafika“, určený všem návštěvníkům akce. 
V průběhu akce vystoupila folklórní skupina Lidová 
muzika z  Chrástu. Další doprovodné programy 
zajišťovali členové Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska / Městského sdružení hasičů Plzeň.

 » Návštěvnost: 580 osob.

Přednáškové cykly 

 »  Jana Slámová. „Perpetuum mobile - smělý plán 
Jana Rychtáříka“. V  rámci cyklu Příběhy předmětů 
aneb Co skrývají sbírky ZČM. Přednáškový sál ZČM 
v Plzni, p. o. (21. 10. 2014).

 »  Tomáš Bernhardt. „Kalsrova panoramatická 
fotografie Plzně z  r. 1893“. V  rámci cyklu Příběhy 
předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM. Přednáškový 
sál ZČM v Plzni, p. o. (26. 2. 2014).

 »  Tomáš Bernhardt. komentované prohlídky výstavy 
„První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava 
Lábka a Bohumila Krse“. (listopad – prosinec 2014).

Muzeum loutek

Stínové divadlo

V rámci projektu jsme divadlo muzea obohatili o nový 
výrazný prvek – stínové divadlo, které již od září slouží 
nejen skupinám při výukových programech, ale i všem 
ostatním návštěvníkům. Divadlo je navíc zpracováno 
jako součást expozice a  je demontovatelné. Stínové 
divadlo doplnilo chybějící část expozice a například při 
doprovodných dílnách ke kolotoči Manége Carré Senart 
si s ním zahrálo s vlastními loutkami více než 1800 dětí. 

Kramářská píseň

Kramářská píseň se stala příspěvkem Muzea loutek 
v  Roku české hudby. Podařilo se nám vytvořit zcela 
současnou kramářskou píseň a  tím vzkřísit zaniklý 
druh městského folkloru. Projekt se rozdělil do 
odborné a  praktické roviny. Z  hlediska odborného byl 
prozkoumán fond Západočeského muzea a  vznikla 
odborná stať, která bude v  roce 2015 publikována 
o  kramářské písni jako hudebním útvaru. V  praktické 
rovině vznikla současná píseň na aktuální téma, která 
ale pečlivě dodržuje všechny znaky formy tradiční 
kramářské písně. Autorem textu a  zpěvu a  hudby je 
Marek Hlavica, aranžoval Jáchym Bašek a  autorem 
výtvarného doprovodu je Vladimír Líbal.
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Příběh na niti I, II, III

Muzeum loutek poskytuje tři 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.

Loutková Plzeň - školní výlet na míru

Muzeum loutek a Divadlo Alfa nabízejí nově společný 
produkt – školní výlet Loutková Plzeň. Na podzim 
roku 2014 byl tento odzkoušený produkt presentován 
školám nejen v  regionu, ale v  celé ČR. Výlet Loutková 
Plzeň může směle konkurovat komerčním nabídkám, 
protože nabízí kreativní zábavu, edukativní program 
i  představení. Školní výlet na míru Loutková Plzeň 
se skládá z  výukového programu v  Muzeu loutek, 
který je přizpůsoben nejen věku žáků, ale i  aktuálním 
podmínkám výletu (zvláštní otevírací doba, vyšší 
kapacita prohlídky, parkování) a  z  následného 
představení v  Divadle Alfa, popř. prohlídky zázemí 
divadla Alfa. Žáci tak při jednom výletu proniknou do 
historie loutkářství v  Plzni, vyzkouší si ovládat různé 
druhy loutek a  vidí představení v  profesionálním 
divadle. S  sebou si odváží pracovní list vhodný pro 
další práci ve škole a  propagační tiskoviny města jako 
inspiraci pro rodiče. Muzeum loutek a  Divadlo Alfa 
zajišťují souhrnnou platbu a  organizační zajištění vždy 
z jednoho místa. 

Expedice na niti – zážitkový rodinný program 

Expedice na niti je interaktivní rodinný zážitkový 
program, který kompletně provází celým muzeem. 
Návštěvníci obdrží „deník výpravy“, pomocí kterého 
prozkoumávají muzeum a  plní úkoly, související 
s tématem expozice. Za každý úkol si mohou do deníku 
umístit razítko z expedičních kufříků a po vyplnění celého 
deníku získají diplom. Program podporuje spolupráci 
v rodině a bonusem je výroba talismanu.  

Doprovodné akce a programy:

Výtvarné dílny pro návštěvníky 
kolotoče Le Manége Carré Sénart. 

V  rámci spolupráce s  Plzní 2015 o.p.s. Muzeum 
loutek nabídlo návštěvníkům kolotoče doprovodný 
program pro školní skupiny v  divadle muzea. Děti si 
mohly vyrábět svou vlastní plošnou loutku a vyzkoušet 
si ji v novém stínovém divadle muzea. 

Paměť loutky – geocachingový průvodce městem 

Nový geocachingový průvodce městem Plzní 
připravilo Muzeum loutek v  Plzni ve spolupráci 
s  plzeňskou geokomunitou gc-plzen.net a  s  finanční 
podporou Magistrátu města Plzně. Cache Paměť loutky 
– příběh města Plzně mapuje slavné okamžiky z historie 
města Plzně od založení až po současnost a představuje 
autentická místa, která byla přímo dějištěm těchto 

důležitých událostí. Vypravěčem se staly loutky, které 
ve svém loutkovém životě vyprávěly už tisíce různých 
příběhů, ale nyní je jim Plzeň jevištěm a  příběh Plzně 
dramatem. Cesta návštěvníky zavede do různých 
částí města. Loutky jsou vždy vyfotografovány před 
objektem, v  interiéru nebo v  určitém prostředí, které 
pomohou odpovědět na otázku. Ke každému zastavení 
(fotografii) se pak váže jedna otázka, jejímž správným 
zodpovězením účastníci získají jednu indicii. Indicie je 
na závěr zavedou k  pokladu. Celá cesta, od výchozích 
souřadnic přes všechna zastavení, finále a  návrat zpět 
na výchozí souřadnice, měří při optimálním postupu 
kolem 18 km, ale nejvíce zastavení je v  centru města, 
kde pěšky návštěvníci urazí asi 3,5 km. Projekt vycházel 
z  fotografií cyklu Paměť loutky – Příběh města Plzně, 
na kterých byla postavena celá geocachingová hra. 
Ihned po zalistování na web geocaching.com byla casch 
odlovena a  celá mystery tour se těší velkému zájmu. 
Stali jsme se prvním muzeem, které takový produkt 
cestovního ruchu nabízí a  jsme také jediným městem 
v ČR, který disponuje tak rozsáhlým projektem. 

 » Muzejní noc 30.5.2014 – prohlídky s programem
 » 1. 6. 2014 – Dětský den v Muzeu loutek v Plzni
 » 16. 6. a 17. 6. - představení TYJÁTR, Nitra (Slovensko) 

- Hra lidových loutkářů: Hekules alebo Dobytie pekla 
– v rámci festivalu Skupova Plzeň

 » 21.6.2014 – koncert kapely Sedm nedostatečných 
v  rámci Svátku hudby - Alliance française de 
Plzeň  

 » Neděle s principálem, srpen 2014.
 » Všechny srpnové neděle principál divadla V  Boudě 

Jiří Fiala učil děti i dospělé vodit loutky. 
 » Prázdninová štafeta- jedno z kontrolních míst
 » 18.9.2014 – přednáška Ivana Nesvedy: Cesty oživlých 

stínů
 » Výročí vzniku republiky, Den památek Plzeňského 

kraje 
 » 1. – 2. 10. 2014 Prezentace turistických cílů, 

regionální gastronomie a řemesel Plzeňského kraje 
na 16. ročníku Svatováclavských dní ve Vídni

Oddělení konzervace
 » Stáž Bc. Aleny Czöszové (absolvent oboru 

technologie restaurování památek VŠCHT).
 » Ukázky konzervace v rámci muzejní noci 2014 (Nauš, 

Podzemná, Šmolíková)
 » Ukázky konzervace v  rámci příměstského letního 

tábora pořádaného ZČM.

Oddělení vnějších vztahů

Cyklus přednášek 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Příběhy předmětů aneb co skrývají 
sbírky Západočeského muzea:

Mgr. Tomáš Bernhardt: Plzeň v roce 1893 4. 3. v 17 hod. 
Panoramatický snímek Plzně pořídil zdejší lékárník 
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Edvard Kalser, majitel lékárny 
u  Bílého jednorožce na náměstí. 
Je cenný zejména tím, že 
zobrazuje město jako celek na 
počátku rychlého rozvoje za 
purkmistra V. Petáka (zvolen v  r. 
1892), a  také na počátku 
systematičtějšího uplatňování 

územního plánu. Snímek tak zobrazuje některé rysy 
města, které byly dalším vývojem setřeny, jako jsou 
například koncentrace sídel v  blízkosti průmyslových 
podniků nebo monumentalita některých staveb (např. 
škol). Snímek je vhodným doplňkem k  soudobým 
mapám, neboť umožňuje lépe pochopit prostorové 
vztahy soudobé Plzně.

PhDr. Jan Mergl: Mischkovy 
taroky 18. 3. v 17 hod.

Tiskové desky karetních 
her patří k  vzácně dochovaným 
památkám kartářského 
řemesla. Dřevěná deska 
pro tisk tarokových karet 

s  motivy plzeňské architektury, uložená ve sbírkách 
uměleckoprůmyslového oddělení ZČM, patří 
k unikátním dokladům tvorby zdejšího kartýře Martina 
Mischky, činného kolem roku 1850.

Přednáška je součástí doprovodného programu 
k výstavě “TRAPULKY DO BULKY - Zapomenutá karetní 
hra” v Národopisném muzeu Plzeňska.

RNDr. Roman Vacík: Za kolihami 
do Srbska 1. 4. v 17 hod.

Druhy obývající mokřady 
patří v  současné době 
k  nejohroženějším organismům, 
nejinak je tomu i  se zdejšími 
ptáky. Kolihy velké jsou 

toho příkladem v  ČR, koliha tenkozobá je jedním 
z nejvzácnějších ptáků celého světa.

Přednáška navazuje na loňskou, ve které byla 
představena nejen historie výskytu kolihy velké v  ČR, 
ale také další ptačí druhy našich mokřadů. Druhá část 
přednášky je věnována expedici ornitologů do Srbska. 
Zde v  září 2010 hledali nejen kolihu tenkozobou, ale 
ve spolupráci se srbskými kolegy též pozorovali velké 
množství dalších druhů, zdržujících se v období tahu ve 
Vojvodině.

Mgr. Luděk Krčmář: Fotografický 
pramen k  úpravě hradu Buben 
Klubem československých 
turistů 15. 4. v 17 hod.

Jak probíhaly mnohdy 
často živelné úpravy hradů či 
jiných památek v  první polovině 

minulého století je možné se přesvědčit na příkladu 
hradu Buben nedaleko Plzně. 

V  depozitáři ZČM – oddělení novějších dějin se 

zachoval ojedinělý soubor černobílého fotografického 
materiálu, který úpravy dokumentuje, což v té době až 
takovým zvykem nebylo. Pro mnohé návštěvníky bude 
překvapením, jak se hrad měnil a jaké důsledky to mělo 
pro jeho dnešní poznání.

Veronika Dudková – Jiří Orna: 
Archeologické doklady obléhání 
Plzně husity 6. 5. v 17 hod.

O událostech v Plzni v období 
husitství nám poskytují písemné 
zprávy poměrně velké množství 
informací. Hmotné doklady 

či archeologické situace, které bychom mohli spojit 
s  tímto obdobím, však zatím evidujeme v  množství 
spíše marginálním. Přednáška shrne dosavadní 
archeologické prameny získané v plzeňském prostředí, 
které lze vztáhnout k  období husitských válek. 
Z  vlastního města jde především o  stavební keramiku 
s  motivy plzeňského znaku z  let 1434–1466, jehož 
obohacení o  figuru velblouda souvisí s  obléháním 
města v  letech 1433–1434. Dokladem útoků na Plzeň 
jsou pak střely z  bombard, jejichž geologický rozbor 
naznačuje využití lokálních zdrojů pro jejich výrobu. 
Archeologický výzkum lokality U Zvonu odkryl požárem 
zaniklou situaci související se špitálním areálem sv. Máří 
Magdaleny, kterou keramický materiál datuje do období 
husitských válek.

Andrea Junková: Zlato 
v  mohylách střední doby 
bronzové 20. 5. v 17 hod.

Předměty z  drahých kovů, 
především ze zlata, ukládané 

do hrobů s  ostatními milodary vždy přitahovaly více 
pozornosti než jiné nálezy. Pro svou výjimečnost 
a  cennost byly v  minulosti často jedinými předměty, 
o  nichž se psalo. Přednáška seznámí posluchače 
s nálezy zlatých předmětů z výzkumů mohylových hrobů 
českofalcké mohylové kultury v západních Čechách.

Jindřich Mleziva: Slon z  Persie 
3.6. v 17 hod.

V  orientální sbírce muzea 
je řada kovových předmětů 
z  oblasti Blízkého východu. 

Mezi nimi nalezneme i  ocelového slona z  19. století 
pocházejícího z  oblasti dnešního Íránu. Jde o  příklad 
volné plastiky, která je v  islámském umění neobvyklá. 
Přednáška představí nejen využití železa a  oceli 
v  blízkovýchodním uměleckém řemesle, ale i  způsob 
zobrazení dalších zvířat v islámském umění. 

PhDr. Jan Mergl, Ph.D.: Jan Zachariáš 
Quast – poslední český miniaturista 7. 
10. v 18 hod.

Přednáška k  tématu právě 
probíhající výstavy Malé známé 

i  neznámé tváře přiblíží na vybraných ukázkách vývoj 



88 | Výroční zpráva 2014  

portrétní miniatury – tohoto zvláštního uměleckého 
žánru vzkvétajícího během 1. poloviny 19. století. 
Představeni budou přední čeští miniaturisté doby 
empíru a  biedermeieru jako J. Adámek, J. Bekel, J. 
Zumsande či švihovský rodák A. Suchý. Dohasínající 
slávu miniaturistického umění pak doloží přehled 
tvorby J. Z. Quasta, zejména jeho jedinečné malby na 
porcelánu.

Mgr. Luděk Krčmář: Ikonografický 
pramen k poustevnám v Radnicích a na 
Vršíčku u Rokycan 14. 10. v 18 hod.

Při zpracování neotřelého tématu 
poustevníků a  pousteven v  Plzeňském 
kraji bylo využito i  zajímavého a  velmi 
cenného ikonografického zdroje, který 

tvoří dva historické kolorované diapozitivy ze souboru 
uloženého v  oddělení novějších dějin Západočeského 
muzea v  Plzni, p.o. Zvláště v  případě poustevny na 
Vršíčku u  Rokycan se jedná o  unikátní ikonografický 
pramen pro poznání její podoby. Přednáška zároveň 
představí i  historii obou významných pousteven, které 
jsou součástí známých poutních míst Rokycanska, 
včetně další doprovodné obrazové dokumentace.

Mgr. Jana Slámová: Perpetuum 
mobile – smělý plán Jana 
Rychtaříka 21. 10. v 18 hod. 

Učitel Jan Rychtařík byl v Plzni 
známý jako ředitel české školy 

a propagátor češtiny ve výuce. Po skončení pedagogické 
kariéry se dal na dráhu vynálezce: jeho snem bylo 
sestrojit perpetuum mobile. Jeho pozůstalost obsahuje 
nejen množství výkresů a součástek záhadného stroje, 
ale také zápisky představující autorovy názory na 
povahu vesmírných těles a jejich vztahů.

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.: 
Sbírání v  Kanadě – Cape Breton 
(Nové Skotsko) 4. 11. v 18 hod.

V  letech 2007 až 2011 se 
Západočeské muzeum v  Plzni 

podílelo na paleontologickém výzkumu Apalačské 
a  Illinoiské uhelné pánve v  USA. Díky tomu se sbírky 
muzea rozrostly o  několik tisíc sbírkových předmětů 
z  těchto pánví. Přijďte si poslechnout, jak taková 
spolupráce probíhá, a  jak se vedou paleontologické 
výzkumy v  USA. Navštívíme obrazem několik států 
a  seznámíme se s  přírodou a  vybranými národními 
parky USA.

Mgr. Martin Čechura: Příběh železné 
koule a  pohanské urny 11. 11. v  18 
hod.

Počátky archeologických 
výzkumů na Plzeňsku. Přednáška 

je věnována dějinám archeologických výzkumů na 
Plzeňsku. Představeny budou životní osudy a  činnost 
významných archeologů 19. století, kteří svůj život 

věnovali záchraně památek a  podíleli se na vytváření 
pravěkých a  středověkých sbírek Západočeského 
muzea.

Mgr. Milan Metlička: Keltský zlatý 
poklad z  Podmokel a  nejstarší 
mince na českém území 18. 11. 
v 18 hod.

Poklad uložený v  bronzovém 
kotli obsahoval podle odhadů až 40 kg zlatých keltských 
mincí (asi 5.000 kusů) tzv. duhovek, nejstarších mincí 
ražených na českém území. Přijďte si poslechnout 
poutavý příběh, který se k objevu tohoto pokladu váže. 
Kromě jiného se dozvíte i o vývoji keltského mincovnictví 
v Čechách a na Moravě. 

Mgr. Lenka Merglová Pánková: 
Bechyňská keramika 25. 11. v 18 hod.

130 let Státní odborné školy 
keramické v  Bechyni.Roku 1884 
byla založena první česká odborná 
škola zaměřená na výrobu keramiky. 

Práce žáků školy, které jsme nalezli v  depozitářích 
Západočeského muzea, nám pomohou představit 
si, jak se studenti střední školy připravovali na své 
budoucí povolání kamnáře nebo hrnčíře v dobách c.k. 
mocnářství.

Cyklus cestopisných přednášek 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 

EKVÁDOR A  GALAPÁGY – příroda, treky 
i vysoké hory na rovníku 9. 1. v 18 hod.

Neopakovatelné zážitky z  putování 
s batohem na zádech bez ohledu na věk 
vám bude vyprávět Jan Krabec starší 
(73) i  mladší (40), a  možná se přidají 
i další členové výpravy.

PETROHRAD – Skvost na řece Něvě 16. 1. v 18 hod.
Cestovatel a  fotograf Martin Loew vás tentokrát 

zavede do „Města mostů“ (je jich zde na tři stovky) 
k  carským palácům i  pravoslavným chrámům. 
Podniknete také výlety k  Ladožskému a  Oněžskému 
jezeru a  na jejich ostrovy Kiži a  Valaam s  kláštery 
a lidovou dřevěnou architekturou.

ALJAŠKA A  ZÁPADNÍ KANADA 23. 
1. v 18 hod.

Aljaška a  západní Kanada 
patří k  nejkrásnějším místům 
světa. Nedotčené přírodní 

scenérie lemované nejvyššími severoamerickými 
vrcholy sem lákají romantiky i dobrodruhy. 

S  Miloslavem Martanem navštívíte národní park 
Denali s  nejvyšší horou severní Ameriky a  další krásné 
parky a  rezervace, nekonečné lesy plné divoké zvěře 
a stovky ledovců padajících do vod oceánu. 
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ŠPANĚLSKEM A  PORTUGALSKEM DO COMPOSTELY 
30. 1. v 18 hod.

Přijďte si vychutnat atmosféru méně známých 
poutních stezek, které jsou úzce spjaty se životem sv. 
Jakuba a jeho šířením Kristova poselství v Portugalsku 
a  Španělsku. Šéfredaktorka časopisu Cykloturistika 
Slávka Chrpová se v loňském roce vydala na sólo cestu 
po španělské Via de la Plata ze Sevilly do Salamancy 
a  v  roce 2010 spolu se dvěma dalšími ženami projela 
trasu z Porta do Santiga de Compostela.

ZÁPAD USA – OREGON 6. 2. v 18 hod.
Spolu s  cestovatelem a  fotografem Martinem 

Loewem podniknete jarní cestu od pobřeží Pacifiku 
k  nejvyšším vrcholům zasněženého Kaskádového 
pohoří. Čeká na vás putování od kráterového jezera 
k velké řece Columbia, poznáte vysoké sopky, malebné 
vodopády, hluboké lesy či zrcadlová jezera a ochutnáte 
i dobré pivo.

ZÁPAD USA – OREGON 7. 2. v 18 hod.
Spolu s  cestovatelem a  fotografem Martinem 

Loewem podniknete jarní cestu od pobřeží Pacifiku 
k  nejvyšším vrcholům zasněženého Kaskádového 
pohoří. Čeká na vás putování od kráterového jezera 
k velké řece Columbia, poznáte vysoké sopky, malebné 
vodopády, hluboké lesy či zrcadlová jezera a ochutnáte 
i dobré pivo.

NAMIBIE – Zapomenutý klenot Afriky 13. 
2. v 18 hod.

Vydejte se s  námi přes vyprahlé 
pouště Kalahari a  Namib do jedné 
z  nejzajímavějších zemí černého 
kontinentu. Neopakovatelné zážitky 

ze společnosti domorodých kmenů Sanů a Himbů vám 
přiblíží Kateřina Lhotová. 

PANEVROPSKÁ TRASA PRAHA – PAŘÍŽ 20. 2. v 18 hod. 
František Šesták, člen Klubu českých turistů, bude 

tentokrát vyprávět a  promítat fotografie o  své sólové 
cyklistické jízdě na trase Praha–Plzeň–Norimberk–
Štrasburk–Paříž, která symbolicky připomíná bývalou 
obchodní Zlatou stezku mezi Čechami a  Bavorskem 
a korunovační cestu Karla IV. – Via Carolina.

NORSKO – na kole, autem i lodí 27. 2. v 18 hod.
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. 

PAŘÍŽ NA KOLE 6. 3. v 18 hod.
Spolu se Štěpánem Popelem podniknete cestu 

po místech známých i  neznámých cyklostezkami 
francouzské metropole. Čeká na Vás vyprávění o  tom, 
jak příjemně se jezdí po Paříži na kole a  jak hezké to 

tam je, když na jaře kvetou pod Eiffelovkou kaštany 
a zmarliky či na podzim žloutnou platany na nábřežích 
Seiny. 

EXPEDICE GASHERBRUM I  – PÁKISTÁN 
13. 3. v 18 hod. 

Gasherbrum I.(8086 m) je 
jedenáctou nejvyšší horou světa 
a třetím nejvyšším vrcholem Pákistánu, 
hned po K2 a  Nanga Parbat. Právě 
o  tento vrchol se v  létě 2009 pokusila 
skupina českých horolezců, a  to hned 

dvěma výstupovými cestami. 
Neopakovatelné zážitky z expedice, na které se může 

přihodit cokoliv, vám přiblíží Honza Tráva Trávníček. 

BRAZÍLIE 20. 3. v 18 hod.
Největší země Jižní Ameriky nabízí netušenou paletu 

zážitků – přírodních, historických, a především lidských. 
S  cestovatelkou Sašou Ryvolovou navštívíte jižní část 
země s  jejími světoznámými vodopády Iguazú, horský 
kaňon Itambezinho i bažinatou pánev Pantanal, plnou 
zvěře a  ptactva. Setkáte se tu s  aligátory, kapybarami, 
mravenečníkem i  anakondou. Na závěr prožijete 
vzrušující chvíle ve městě, proslulém svými plážemi, 
Cukrovou homolí, sochou Krista a zejména ohromujícími 
karnevaly – v Riu de Janeiru.

STOPEM DO ŠANGHAJE 27. 3. v 18 hod.
Dobrodružství, které začalo na 

náměstí v  Plzni zmáčknutím andělíčka 
pro štěstí a  skončilo v  džungli 
mrakodrapů čínské metropole. 
Napínavé i  humorné vyprávění 

cestovatelů Jakuba Siváka a Tomáše Chmelíka o téměř 
40ti denní cestě městy i  přírodou vám napoví, jaké to 
je, neustále se pohybovat z místa na místo, s batohem 
na zádech jak šnek s  ulitou, přemisťovat se stopem, 
vlakem, autobusem, na koni i pěšky. Dozvíte se, proč do 
transsibiřské magistrály nastoupit jen s velkým balením 
čaje, jak se dnes žije v kdysi slavné říši Čingischána nebo 
čemu se vyhnout v čínském jídelníčku.

Přednášky

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Přednášky oddělení botaniky

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská 
pobočka České botanické společnosti

 » Biosférické rezervace Bulharska 14. 1. v  16.30 hod. 
Přednášku České botanické společnosti uvede 
Zdeňka Chocholoušková.

 » Červená kniha květeny jižní části Čech 15. 2. v 11.30 
hod. Přednášku České botanické společnosti uvede 
P. Lepší, M. Lepší, K. Boublík, M. Štech a V. Hans.

 » Borovice v České republice 25. 3. v 16.30 hod. Nástin 
problematiky a  výsledky dlouhodobého hodnocení 
představí Jiří Velebil.

 » Za květenou Kapska 8. 4. v  16.30 hod. Přednášku 
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České botanické společnosti uvede Lenka Pivoňková.
 » Současnost a budoucnost botanické zahrady v Plzni 

12. 11. v  16.30 hod. Přednášku České botanické 
společnosti uvede Václava Pešková. 

Přednášky oddělení zoologie 

Pořádá Západočeské muzeum v  Plzni a  České 
společnosti ornitologické

 » Plnění snu 29. 3. v 10.30 hod. Přednáška Jiřího Filípka 
o postupném průjezdu zeměmi při západním pobřeží 
Evropy, odhalí přírodu, objekty a  zážitky z  míst 
nalézajících se většinou mimo standardní turistické 
cíle. Fotodokumentace, mapové podklady a verbální 
komentář budou kromě jiného upozorňovat na 
vhodné cíle i pro potencionální návštěvníky.

 » Extremadura a  národní park Doňana – ptačí ráje 
Španělska 29. 11. v  11.00 hod. Přednáška Ing. 
Dětmara Jägera přiblíží zážitky z cesty po Španělsku, 
pořádané saskými ornitology ve dnech 5.–12. dubna 
2013, které se autor přednášky zúčastnil. Prezentace 
je doprovázena více než 330 fotografiemi, převážně 
od německého kolegy G. Färbera. Návštěvníci 
mají možnost zhlédnout na snímcích nejen záběry 
malebné krajiny, ale především řadu, pro nás 
exotických, ptačích druhů (např. supy, straky modré, 
skalníky, dropy, stepokury, orebice a další). 

Přednášky oddělení novověku

 » Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním 
Plzeňsku 18. 12. v  17 hod. Přednáška s  obrazovým 
doprovodem poprvé uceleně představí poutní místa 
a  místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku; 
od těch nejznámějších až po ta téměř opomíjená. 
Největší pozornost bude věnována místům 
s  výraznou mariánskou úctou; zmíněna budou 
i netradiční zjevení či svatovojtěšské stopy. V rámci 
přednášky bude představena i stejnojmenná kniha.
Přednáší: Mgr. Luděk Krčmář

Ostatní kulturní programy 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Shakespearovy Sonety aneb Všechny 
podoby lásky    

7. 3. v  16 hod. literárně - hudební pořad. Profesor 
Martin Hilský přiblíží proměny sonetů při jejich cestě 
Evropou od sicilských notářů a  provensálských 
trubadúrů až do renesanční Anglie k W. Shakespearovi. 
Prozradí, jak Shakespea-rovy Sonety číst, jak je 
interpretovat, jak jim naslouchat a  jak porozumět 
jejich vnitřním minidramatům. Přednáška je součástí 
doprovodného programu k  výstavě “PRIZE VOLUMES 
- MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 2013” Pořádá: 
Západočeské muzeum v  Plzni ve spolupráci s  British 
Council.

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

 » S  Novým rokem nové písně v  novém kabátě. 
28. 1. v  19 hod. Další písničky, texty a  fejetony 

v pravidelném pořadu Jana Buriana. 
 » Portugalský večer 11. 3. v  19 hod. 

Jan Burian bude vyprávět 
a komentovat své čerstvé fotografie 
z  návštěvy země s  nejstaršími 
hranicemi v  Evropě, země, která 
zrodila Vasco da Gamu, Fernanda 

Pessou či trenéra Mourinha. Podělí se s  Vámi 
i o ukázky z literatury, která stojí za to.

 » Autorské čtení 13. 5. v  19 hod. Ukázky z  tvorby 
vydané i nevydané na témata aktuální i nadčasová.

Ostatní kulturní programy 

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni

INDICKÝ VEČER    

25. 6. v 19 hod. Doprovodná akce k výstavě ŠANGRI-
LA. Večerem provází Rudolf Švaříček. Pořádá: Rudolf 
Švaříček a CK Livingstone, www.livingstone.cz

INDICKÁ SHOW – SPANDAN 

26. 8. v  19 hod. Doprovodná akce 
k výstavě ŠANGRI-LA. Atraktivní indické 
tanečnice a  exotičtí hudebníci ze 
souboru SPANDAN ve strhující show 
plné barev, tradičních nástrojů, 
exkluzivních kostýmů, ladných pohybů, 

náročných kreací a špičkové akrobacie. Součástí večera 
bude i  degustace exotické kuchyně a  promítání 
cestopisu „Indický Himálaj: Chrámy a exotika“. Pořádá: 
Rudolf Švaříček a CK Livingstone, www.livingstone.cz

EXOTICKÝ VEČER 

29. 10. v  18.30 hod. Doprovodná akce k  výstavě 
ŠANGRI-LA. Můžete se těšit na indické a nepálské tance, 
mongolské zpěvy, eskymácké a  šamanské rituály, 
aztécké tance. Součástí večera bude i degustace exotické 
kuchyně Indie. Večerem provází Rudolf Švaříček.

Pořádá: Rudolf Švaříček a  CK Livingstone, www.
livingstone.cz

EXOTICKÝ KONCERT 

5. 11. v  18.30 hod. Doprovodná akce k  výstavě 
ŠANGRI-LA. Můžete se těšit na mongolské zpěvy, 
orientální bubny, tance Střední Asie, songy východu, 
indickou performerku, malířku a  zpěvačku Papiu 
Goshal … Během večera vystoupí také britský kytarista 
James Harries a  Vlaďka Bauerová. Součástí večera 
bude i  degustace exotické kuchyně Indie. Večerem 
provází Rudolf Švaříček. Pořádá: Rudolf Švaříček a  CK 
Livingstone, www.livingstone.cz

EXOTICKÉ VÁNOCE V ŠANGRI-LA 

17. 12. v  18.30 hod. Doprovodná akce k  výstavě 
ŠANGRI-LA. Netradiční vánoční pohlazení provoněné 
indickým cukrovím a exotickými nápoji. Můžete se těšit 
na vánoční songy, mongolské zpěvy, orientální tance … 
Během večera vystoupí britský kytarista James Harries, 
Vlaďka Bauerová, Pavlína Jíšová a  přátelé, dívčí trio 
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Přelet M.S., Jen tak Plzeň... A možná přijde i vánoční yetti 
…? Součástí večera bude i degustace exotické kuchyně 
Indie. Večerem provází Rudolf Švaříček. Pořádá: Rudolf 
Švaříček a CK Livingstone, www.livingstone.cz

KONCERTY

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni
 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 20. 1. v 18 hod. Pořádá: 

ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 » Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ 27. 1. v 18 

hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 17. 2. v 18 hod. Pořádá: 

ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 » Koncert k  85. narozeninám pedagoga, hudebního 

vědce a  publicisty doc. PhDr. Jaroslava Fialy 24. 2. 
v  19.30 hod. Účinkují: Karel Friesl, Věra Müllerová, 
Romana Feiferlíková, Daniela Mandysová a  další. 
Průvodní slovo PhDr. Zuzana Zatloukalová. Pořádá: 
Západočeské hudební centrum.

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 17. 3. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Koncert oddělení dechových nástrojů ZUŠ T. Brzkové 
14. 4. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Koncert dětského pěveckého sboru Zvoneček 23. 4. 
v 18 hod. Pořádá: ZŠ Plzeň - Újezd.

 » Koncert houslových nadějí 24. 4. v 18 hod. Přehlídka 
nejnadanějších mladých houslistů Plzeňského kraje.
Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec.

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 28. 4. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Jarní koncert dětského pěveckého sboru Rolničky 
při 14. ZŠ Plzeň 29. 4. v 18 hod. Vede Eva Markvartová, 
na klavír doprovází Markéta Kourová. Pořádá: 14. ZŠ 
Plzeň.

 » Absolventský koncert žáků ze třídy Václava Kapusty 
30. 4. v 18 hod.Pořádá: ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.

 » Koncert vítězů krajského kola soutěže Hra na kytaru 
5. 5. v 17 hod. Pořádá: Středisko služeb školám Plzeň. 

 » Absolventský koncert žáků ze tříd Taťány Vaněčkové, 
Martiny Jindrové a Milana Srba 7. 5. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.

 » Výchovné koncerty pro MŠ 13. 5. v  9 a  10.30 hod. 
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Výchovné koncerty pro MŠ 14. 5. v  9 a  10.30 hod.
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň. 

 » Koncert oddělení smyčcových nástrojů 14. 5. v  18 
hod. Pořádá: ZUŠ Chválenická, Plzeň.

 » Koncert oddělení smyčcových nástrojů 19. 5. v  18 
hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Absolventský koncert žáků ze tříd Dany Šaškové, 
Jana Podroužka a  Pavla Samiece 22. 5. v  18 hod.
Pořádá: ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň.

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 26. 5. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Slavnostní koncert k  75. narozeninám skladatele 
Jana Slimáčka 2. 6. v  18 hod. V  programu zazní 
autorovy skladby v podání: D. Mandysové–soprán, R. 
Feiferlíkové–alt, M. Baroše–baryton, V. Müllerové, E. 
Vimrové, H. Bezděkové, J. Kubeše–klavír a pěveckých 

sborů 15. ZŠ v  Plzni–Berušky, sbormistryně H. 
Macháčková, a  Marielly, sbormistryně M. Nováková 
Pořádá: Západočeské hudební centrum. 

 » Absolventský koncert  5. 6. v  18 hod. Pořádá: ZUŠ 
Chrást. 

 » Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové 9. 6. v  18 hod.
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Koncert pěveckého sboru Gymnázia L. Pika Plzeň 
11. 6. v  18 hod. z  cyklu Zpíváme Vám pro radost 
Jako hosté vystoupí Kryštof Kohout a Jitka Dyková. 
Rovněž je pro Vás přichystáno překvapení – Sboreček 
GLP, složený ze žáků primy. Program sestavila 
a  nastudovala sbormistryně Mgr. Miriam Sudková, 
Ph.D., na klavír doprovází MgA. Klára Gaierová. 
Pořádá: Gymnázium L. Pika Plzeň. 

 » Mistři instrumentální hudby 19. 6. v  19 hod. IV. 
koncert z  cyklu Pocta české hudbě pořádaného 
Katedrou hudební kultury FPE ZČU k  Roku české 
hudby – projekt Pocta české hudbě B. Program: 
J. A. Benda, L. Janáček, J. Suk, P. Eben Účinkují: 
Komorní orchestr KHK a jeho sólisté, dirigent Mgr. Vít 
Aschenbrenner, Ph.D. 

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 13. 10. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň. 

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 10. 11. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 8. 12. v 18 hod. Pořádá: 
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.

 » Předvánoční koncert „Malí velcí umělci“ 10. 12. v 18 
hod. Západočeské hudební centrum srdečně zve na 
tradiční předvánoční koncert „Malí velcí umělci“. Na 
koncertu zazní skladby 20. a  21. století pro různé 
hudební nástroje v  interpretaci žáků plzeňských 
základních uměleckých škol. Pořádá: Západočeské 
hudební centrum.

 » Benefiční vánoční koncert 12. 12. v  16.30 hod.
Účinkují: soubor mladých lidí s handicapem Hudební 
laboratoř, Dětský pěvecký sbor DJKT Plzeň a skupina 
Jen tak. Vstupné: 50,- Kč. Výtěžek z  koncertu bude 
použit na podporu občanského sdružení Ty a  já. 
Pořádá: Občanské sdružení Ty a Já.

 » Koncert žáků, učitelů a rodičů ZUŠ T. Brzkové 15. 12. 
v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
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Ekonomika
Náklady (v Kč)

Spotřeba materiálu 1 640 033,50

Spotřeba energie 5 189 683,82

Prodané zboží 249 897,18

Opravy a udržování 1 284 104,36

Cestovné 606 104,99

Náklady na reprezentaci 102 707,78

Ostatní služby 7 343 690,40

Mzdové náklady 29 668 997,00

Zákonné sociální pojištění 9 365 539,00

Ostatní sociální pojištění 78 534,94

Zákonné sociální náklady 901 099,85

Daň silniční 1600

Jiné daně a poplatky 29 768,99

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 8 012,00

Manka a škody 29 262,00

Ostatní náklady z činnosti 1 155 559,20

Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

6 153 892,00

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

477 025,86

Kurzové ztráty 1 429,25

Náklady celkem 64 286 942,12

Výnosy (v Kč)
Výnosy z prodeje služeb 4 718 050,23

Výnosy z pronájmů 51 000,00

Výnosy z prodaného zboží 272 224,23

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 579,00

Výnosy z prodeje materiálu 100,00

Výnosy z prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku

500,00

Čerpání fondu - reprodukční fond 1 942 641,47

Ostatní výnosy z činnosti 271 263,50

Úroky 31 265,04

Ostatní finanční výnosy 17 428,00

Výnosy vybraných místních 
institucí z transferů-ÚSC-ostatní

57 277 622,65

Výnosy celkem 64 582 674,12

Hospodářský výsledek: 295 732,00 Kč

Přepočtený stav pracovníků: 108 

Fyzický stav pracovníků: 120

Průměrný plat: 21 134 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané 
prostřednictvím účtu zřizovatele

příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný 
ukazatel)

52 300 000

poskytování služeb reprezentanta PK v Centru 
Bavaria Schönsee

645 200

oprava fasády Národopisného muzea 295 000

oprava zabezpečení EZS Národopisného 
muzea

297 262

zpracování žádeosti o dotace z Norských fondů 62 000

náklady-realizace převodu Muzea dr.B.Horáka 
pod správu Zčm Plzeň

196 000

projekt Muzea loutek-Kinetický dvorek 20 000

projekt Muzea loutek-Paměť loutek publikace 50 000

projekt Pohledy do minulosti PK-průvodce a 
katalog

130 000

projekt Výstava Ladislav Sutnar 80 000

ostatní dotace celkem (s ÚZ) 173 198

v tom jednotlivé tituly (dle ÚZ):

veř.inf.služba knihoven VISK 6,úz. 34053 96 000

upgrade online katalogu Knihovny Zčm VISK 
3,úz.34053

74 000

ISO-ph neutrální papír,úz.34013 3 198

Investiční příspěvky a dotace zaslané 
prostřednictvím účtu zřizovatele

Zvlhčovač vzduchu Brune B300,úz.34941 22 000

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 
včetně programů (ISPROFIN)

GAČR - Floristické změny v pánvích Českého 
masivu

454 000

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

580 000

GAČR - Příprava a vydání Repertoria rukopisů 92 000

Plzeň 2015 o.p.s.-Paměť loutky III-Loutky na cestě 70 000

Plzeň,statut.město-dotační program na podporu 
výchovy,vzdělávání

16 000

Plzeň,statut.město-projekt Muzea loutek-Stínové 
divadlo

40 000

Plzeň,statut.město-projekt Muzea loutek-Paměť 
loutky III.

50 000

Plzeň,statut.město-projekt Muzea loutek-
Kramářská píseň

50 000

Plzeň,statut.město-projekt Muzea loutek-Paměť 
loutel-geocachig.prův.

47 000

Plzeň,statut.město-projekt Muzea loutek-
Loutková Plzeň

65 500

Plzeň,statut.město-projekt Adventní dílny v 
Národopisném muzeu

15 000
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ISO/D Restaurování

Cena celkem Žádost o dotaci Přiděleno

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

21 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

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

29 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč

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

15 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč

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

22 000,00 Kč 11 000,00 Kč 0,00 Kč

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

19 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč

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

19 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč

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

19 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Soubor secesních velkoformátových plakátů (La Trappistine, La Dame 
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.

201 700,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč

NMP 1392 obchodní regálová skříň z pol. 19. stol. 150 645,00 Kč 75 000,00 Kč 0,00 Kč

NMP 258 olejomalba Madonna, polovina 18. stol. 57 475,00 Kč 28 000,00 Kč 0,00 Kč

NMP 11635 podmalba na skle, sv. Valentin 15 004,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč

NMP 14957 podmalba na skle, nástroje umučení Krista 11 116,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč

ISO/D Vybavování depozitářů a stálých expozic

adiabatický zvlhčovač a čistič vzduchu s automatickou regulací 
zvlhčování a UV-C technologií, zn. Brune B 300 3 Ks

135 074,00 Kč 67 000,00 Kč 22 000,00 Kč

role nekyselého papíru Ceiba 99 cm x 5000 cm k balení a uchovávání sb. Př. 9 072,00 Kč 4 000,00 Kč 3 198,00 Kč

Celkem 949 086,00 Kč 580 000,00 Kč 25 198,00 Kč

Žádosti o dotace

ISO/D Vybavování a zkvalitňování restaurátorských pracovišť

Cena celkem Žádost o dotaci Přiděleno

Stereoskopický mikroskop s hlavicí STM, 
stativem ST, kamerou a osvětlením

157 000,00 Kč 157 000,00 Kč 0,00 Kč

Parní čistič Elmasteam 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 0,00 Kč
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Dodatek k příloze účetní závěrky 
sestavené za rok 2014 k datu 
3l.12.2014 příspěvkové organizace 
Západočeské muzeum v Plzni.

Účel ke kterému byla organizace zřízena:

Západočeské muzeum v  Plzni plní funkci muzea 
ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 
Sb., o  ochraně sbírek muzejní povahy a  o  změně 
některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, 
shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně 
zpracovávat a  zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní 
povahy, včetně doplňkových služeb odborné i  široké 
veřejnosti.

V  současné době je veškerá činnost organizace 
realizována v  rámci předmětu hlavní činnosti podle 
Zřizovací listiny z 12.12.2001 včetně dodatků.
1)  Západočeské muzeum postupovalo při sestavování 

roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 
sb. o  účetnictví a  jeho pozdějších dodatků. 
Uzávěrkovým dnem byl 31.12.2014. 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 2014 
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 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. 

4) Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě 
cestovních nákladů pracovníků muzea bylo 
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, 
který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. 
Stejně bylo postupováno při převodu finančních 
prostředků ze zahraničí.

5) Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací 
náklady cca 431 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 

6) V  průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný 
majetek formou finančního pronájmu.

7) Žádná položka hmotného majetku Západočeského 
muzea není zatížena zástavním právem ani věcným 
břemenem.

8) Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných 
k 3l.12.2014 činí 1 712 959,84 Kč, z toho pohledávky 
splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 1 144 
990,- Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 448 884,- Kč. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti byly obeslány 
upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů doposud 
neuhrazené ve výši 119 085,84 Kč jsou tyto:

 » nedoplatek ve výši 117 241,84 Kč za 
archeologický výzkum administrativní budovy 
Černice a  vodovodu Dýšina - tato pohledávka 
byla částečně vyřízena konkurzem a  to ve výši 
223 431,- Kč 

 » ve výši 1 844,- Kč-dluh společnosti VIK s.r.o. za 
provedený archeologický výzkum - již řešeno 
podáním návrhu na exekuci k soudu 

9) Úhrnná celková výše závazků vykázaných 
k  3l.12.2014 činí 1 282 561,31 Kč. Starší 30-ti dnů 
jsou 2 závazky ve výši 171 959,- Kč, ostatní jsou 
do lhůty splatnosti 30 dnů. U  výše uvedených 2 
případů závazků po lhůtě splatnosti se vlastně 
jedná o  pozastávky ze stavebních prací, které 
jsou provedeny na základě ustanovení v  uzavřené 
Smlouvě o dílo. Jedná se o: 

 » společnost ZOLT s.r.o. – pozastávka ve výši 76 
079,- Kč 

 » společnost Plzeňské stavby s.r.o. – pozastávka 
ve výši 95 880,- Kč Ostatní závazky byly uhrazeny 
dle splatnosti uvedené na fakturách.
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Kontrolní činnost
Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených 

v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2014 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. se plně osvědčil a  byl proto 
používán i v roce 2014. Požadavky uplatněné Centrálním 
nákupem (příspěvková organizace zřízená KÚ PK) byly 
centralizovaným systémem respektovány (uložena 
povinnost nákupu materiálu i  služeb u  dodavatele, 
který nabídne nejvhodnější cenové podmínky). 

§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná 
a následná kontrola

Pracovní kolektiv Západočeského muzea je 
stabilizovaný a  v  průběhu roku 2014 proto nedošlo 
k  žádným změnám na funkcích, kde se provádí 
předběžná, průběžná nebo následná finanční kontrola. 
Z  toho důvodu nemusely být upravovány podpisové 
vzory pracovníků, kteří odpovídají za správnost 
realizovaných zakázek a operací. 

 Během roku 2014 nebylo kontaktováno žádné 
státní zastupitelství ani další orgány činné v  trestním 
řízení s  upozorněním na nesprávné použití veřejných 
finančních prostředků, protože kontroly provedené 
interním auditorem, jakož i  hloubková kontrola 
zřizovatele, nezjistily žádné závady, které by tomuto 
oznámení odpovídaly a  proto nebylo nutné žádat 
o prošetření nezákonných jednání.  

Způsoby provádění průběžné i  následné kontroly 
nebyly v  průběhu roku 2014 upravovány, jelikož 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 určila 
postupy finanční kontroly. Úplnost i  obsah obou 
zmíněných interních směrnic byla již dříve (v roce 2013) 
prověřena zřizovatelem při veřejnoprávní kontrole, kdy 
nezjistila žádné závady. 

 Finanční náklady, které byly v  průběhu roku 
2014 zachyceny v účetnictví a kterým je třeba průběžně 
věnovat potřebnou pozornost, byly zapsány na účetním 
rozvrhem stanovené účty třídy 5, přičemž na vybraných 
nákladových účtech bylo účtováno tak, že k  datu 
31.12.2014 byly vykázány tyto zůstatky:

 » na účtu 541 (smluvní pokuty a  úroky z  prodlení)  
8 012 Kč 

 » na účtu 547 (škody) 29 262 Kč

 »  na účtu 563 (kurzové ztráty) 1 356,10 Kč 
Rozhodující položka zaúčtovaná na účtu 541 – 

smluvní pokuty a úroky z prodlení, vznikla z kontrolního 
zjištění Finančního úřadu Plzeň v  roce 2013, kdy 
FÚ kontroloval správnost odvodů daně z  příjmů 
právnických osob. Případ se podařilo uzavřít až 
v  roce 2014 tak, že byl Finanční úřad v  Plzni požádán 
o  zohlednění nově zjištěných skutečností, na jejichž 
základě FÚ pak vrátil smluvní pokutu, avšak žádosti 
o  odpuštění a  vrácení vyčíslených úroků z  prodlení již 
nevyhověl a  proto musel být případ řešen ve škodní 
komisi. Její návrh na způsob náhrady vzniklé škody 
ředitel ZČM přijal. Čtyřem pracovníkům bylo umožněno 
škodu uhradit formou měsíčních srážek z platu.Škodní 
komise jednala ještě o dalších dvou drobných škodách 
(jednalo se o  ztrátu svěřených předmětů), které byly 
vypořádány jednorázově. 

Částka 29 262 Kč zachycená na účtu 547 představuje 
škodu vzniklou úderem blesku do objektu Muzea 
Šimona Adlera v  Hartmanicích. Pojistná událost byla 
předána pojišťovně k  likvidaci, případ není dosud 
uzavřen. Kurzové rozdíly vykázané na účtu 563 ve výši 
1 356,10 Kč vznikly při účtování zahraničních faktur, 
nejedná se o škodu.  

Při inventarizaci hospodářských prostředků 
provedené k datu 31.12.2014 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 2014. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu 
roku 2014, stejně jako v létech předchozích, 1 pracovník 
s úvazkem 0,5. 

Provedené interní audity se opět zaměřily především 
na hospodárnost provozu vozidel vnitrozávodové 
dopravy a  na dodržování norem spotřeby pohonných 
hmot. Dalším podrobně sledovaným okruhem byla 
kontrola správnosti vyplacených cestovních náhrad 
poskytovaných zaměstnancům při tuzemských 
pracovních cestách, Pozornost interního auditu se upřela 
i na správnost a způsob čerpání dovolené (dodržování 
ustanovení zákoníku práce) a na správnost tvorby a užití 
finančních prostředků FKSP a dodržování schváleného 
rozpočtu. V  rámci prováděné kontroly byly podrobně 
prověřovány namátkově vybrané dodavatelské faktury 
a  pokladní doklady. 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, s nimiž ZČM 
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pracovalo v roce 2013 a dříve, zůstal v platnosti i v roce 
2014 a  tyto interní směrnice tak zůstávají základnou 
vnitřního kontrolního systému. Pro rok 2015 však bude 
nutno přistoupit k  jejich výrazné aktualizaci, aby byl 
plně a správně zachycen stav, který přinese organizační 
změna, při níž bude do Západočeského muzea Plzeň 
k  datu 1.1.2015 začleněno Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech. 

Kromě souboru interních směrnic byl dalším 
důležitým pilířem vnitřního kontrolního systému Plán 
hlavních kontrolních úkolů ZČM vydaný 13.2.2014 
jako Rozhodnutí ředitele č. 3/2014. Plán obsahoval 
12 základních úkolů, které se podařilo beze zbytku 
v průběhu roku 2014 splnit. 

V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly 
je třeba se rovněž zabývat následujícími otázkami: 

Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí 

V roce 2014 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 2014, byla přijata pouze 1 stížnost (porucha 
plošiny pro přepravu tělesně handicapovaných osob 
v hlavní budově). Žádné další stížnosti, odmítavé nebo 
kritické podněty návštěvníků přijaty nebyly. Veřejně 
přístupné prostory, výstavy a expozice navštívilo za rok 
2014 61 524 osob.

Fungování systému zjišťování, 
vyhodnocování a minimalizování rizik

Vypracovaný seznam rizik byl v  závěru roku 2014 
doplněn, rozšířen a  rizika vyhodnocena. Pro udržení 
přijatelné míry rizik nemusely být provedeny žádné 
nové zásadní kroky a ZČM pokračovalo v dříve ověřených 
postupech – především pojištění majetku včetně 
havarijního pojištění provozu dopravních prostředků. 
Pojišťovnou byly v  průběhu roku 2014 poukázány 
náhrady v rozsahu 79 530 Kč, když rozhodující položkou 
byla náhrada škody vzniklá poškozením parket ve 
výstavním sálu, kde příčinou vzniku škody byl prasklý 
teplovodní rozvod. 

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. 
V  průběhu roku 2014 bylo zuprvozněno napojení EZS 
a EPS v depozitáři Zbiroh. 

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 majetku smluvně 
zajišťuje.

Kamerový systém chránící vnější plášť hlavní 
budovy byl v průběhu roku 2012 vylepšen – tehdy došlo 
k výměně 5 ks kamer s tím, že zbylé nevyměněné kamery 
budou z důvodu ztráty rozlišovací schopnosti v nočních 
hodinách, vyměněny v  dalších létech. Tento záměr se 
však zatím nepodařilo realizovat (v  roce 2013 došlo 
k  výraznému zkrácení provozního příspěvku – o  2 mil. 
Kč, a dopad tohoto krácení se promítl i do roku 2014). 

Organizace odpovědností příslušných 
vedoucích a ostatních zaměstnanců

Jedna ze základních interních směrnic určující 
systém zpracování účetnictví a oběh dokladů, obsahuje 
i  povinnosti a  postupy určených pracovníků včetně 
popisu jejich pracovních činností, nebyla v  průběhu 
roku 2014 upravována a  s  ohledem na stabilizovaný 
pracovní kolektiv nebyly doplňovány a upravovány ani 
podpisové vzory zmocňující tyto vybrané pracovníky 
k provádění činností spojených s finanční kontrolou. 

Zajištění informačních funkcí v rámci 
systému finanční kontroly

ZČM pracovalo v  průběhu roku 2014 s  finančními 
prostředky přidělenými zřizovatelem formou základního 
provozního příspěvku; tyto zdroje se podařilo rozšířit 
o 3 velké granty GAČR a 8 menších grantů města Plzně 
(úhrnná dotace téměř 1,5 mil. Kč). Dalším zdrojem se 
staly účelové provozní prostředky KÚ v hodnotě téměř 
2 mil. Kč. Všechny tyto prostředky byly položkově 
vyúčtovány. 

Podezření na předkládání chybných nebo neúplných 
informací, které by měly za následek porušení pravidel 
pro nakládání s  veřejnými prostředky v  průběhu roku 
2014 nevzniklo. 

Průběžné sledování a prověřování 
systému finanční kontroly

Vnitřní kontrolní systém splňuje požadavky na něj 
kladené, a  je dostatečně pružný, aby zajistil všechny 
nově se vyskytnuvší úkoly. Proto není nutné měnit 
jeho základní prvky, tzn. plánování konkrétních 
kontrolních úkolů probíhá vždy na počátku běžného 
roku; úprava, doplnění a  novelizace interních směrnic 
bude prováděna v  průběhu dalších měsíců roku 2015, 
kdy musí být sjednocena pravidla pro hospodaření 
sloučených příspěvkových organizací tak, aby úkoly 
určené finanční kontrolou byly beze zbytku zajištěny. 
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Realizace doporučení jednotlivých 
typů interního auditu

Všechny zprávy z  provedených auditů předkládal 
interní auditor průběžně řediteli ZČM, vybrané zprávy 
(zejména o  výsledcích kontroly jednotlivých účetních 
dokladů) zástupci ředitele. Učiněná zjištění nebyla 
natolik zásadní, aby bylo nutno přijímat nová důrazná 
opatření, s  výjimkou jednoho případu, kdy bylo nutno 
na jednom oddělení opakovat kontroly dodržování 
pracovní doby. 

Zhodnocení výsledků 
veřejnosprávních kontrol

V  průběhu roku 2014 provedl v  ZČM zřizovatel 2 
veřejnosprávní kontroly, když ve II. čtvrtletí odbor 
investic a  majetku KÚ PK se zaměřil na nakládání 
s  majetkem, na zveřejňování veřejných zakázek a  na 
dodržování pravidel čerpání investičních prostředků. 
Přestože kontrolované období zahrnulo léta 2009 – 2014, 
nebyly shledány nedostatky a proto nebyla stanovena 
žádná opatření k nápravě. 

Ekonomický odbor a  jeho oddělení přezkoumávání 
hospodaření a kontroly provedl ve II. čtvrtletí komplexní 
kontrolu hospodaření, která zahrnula období let 2011 
až 2013. Zde však již některé závady zjištěny byly, 
možnosti a  způsoby jejich odstranění byly projednány 
a byla přijata nápravná opatření, která byla zřizovateli 
předložena ve stanoveném termínu říjen 2014. Okruhy, 
kterých se zjištění týkala zahrnují:

 inventury majetku a závazků, dokladové inventury, 
účtování záloh, nedodržování lhůt předkládání 
a  likvidace cestovních účtů a  analytické zachycení 
prostředků FKSP. Ve všech těchto případech se však 
jednalo o administrativní nepřesnosti, nikoliv o chybné 
použití finančních prostředků.

Navržená opatření zřizovatel přijal a  jmenovitě 
určení pracovníci ZČM budou zajišťovat jejich plnění. 
Výsledky budou k dispozici v průběhu roku 2015. Žádné 
další kontroly externí orgány v ZČM v průběhu roku 2014 
neprovedly.  

Hlavní nedostatky, které by 
mohly podstatně ohrozit 
plnění rozhodujících úkolů

Konkursní řízení Českomoravské správcovské 
a obchodní nebylo uzavřeno ani v roce 2014, tzn.  
 nevypořádaná pohledávka představuje částku 117 
241,34 Kč. Možnosti ZČM ovlivnit průběh konkursního 
řízení jsou však nulové. V  dalším konkursním řízení 
vedeném s  firmou VIK Stavby vodovodů a  kanalizací 
Plzeň je přihlášena pohledávka 1 844,50 Kč, která 
však svojí výší nemůže výrazně negativně ovlivnit 
hospodářský výsledek roku 2015.

Z ostatních krátkodobých pohledávek jsou ke konci 
roku 2014 evidovány 2 nezaplacené odběratelské 
faktury za firmou Metrostav Praha (archeologické 

výzkumy v  úhrnné výši 200 tis. Kč, které měly 
stanovenou dobu splatnosti na počátku 11. měsíce). Do 
30 dnů po splatnosti, je třeba zařadit fakturu na firmu 
Panattoni Czech Republic Development vystavenou na 
částku 247,8 tis. Kč. Poslední z větších faktur (rovněž 30 
dnů po splatnosti) byla vystavena na částku 23 tis. Kč 
na firmu Muzeum TGM Rakovník. Ostatní 3 nezaplacené 
faktury svými částkami nemohou ovlivnit hospodaření 
organizace (jejich úhrn představuje částku 17 tis. Kč). 

Všem dlužícím odběratelům byly odeslány 
upomínky, a pokud by dlužné částky nebyly v dohledné 
době vypořádány, přistoupí ZČM k  jejich vymožení 
soudní cestou. Tuto formu již muselo uplatnit při 
vymáhání dlužného nájemného u fyzické osoby Václav 
Bartoš, Plzeň (žalovaná částka 35 tis. Kč). 

Oblast pohledávek a  jejich struktura, přestože 
je o  ní v  tomto bodu hovořeno, však nepředstavuje 
velkou a reálnou hrozbu, která by narušila hospodářské 
výsledky.

V závěru je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány 
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM 
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo 
ohrozily jejich objektivní rozhodování.

Pohyby finančních prostředků byly plně 
transparentní, inventarizace hmotného majetku 
byla ukončena a  žádné inventurní rozdíly nebyly 
zjištěny. 

Schvalovací i  kontrolní procesy jsou podrobně 
rozpracovány v  interních směrnicích ZČM, které 
nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných financí 
prováděla pouze jedna osoba. Důsledné uplatňování 
tohoto postupu vylučuje možnost, že by došlo k  jejich 
nesprávnému použití.

Opatření přijatá ke zkvalitnění 
řízení a zabezpečení účinnosti 
vnitřního kontrolního systému

Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, 
byly v  roce 2014 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 2014 zajišťován podle postupů rozpracovaných 
v  interní směrnici ZČM č. 12. Tento způsob kontroly 
bude používán i v roce 2015, neboť komplexní kontrola 
zřizovatele mj. konstatovala:

 » namátkovou kontrolou veřejných zakázek nebyly 
zjištěny nedostatky

 » v  oblasti hospodárného vynakládání finančních 
prostředků nebyly zjištěny nedostatky

 » kontrolou vnitřních směrnic nebyly zjištěny 
nedostatky
Pro rok 2015 bude zpracován plán hlavních 

kontrolních úkolů a plán kontrol prováděných interním 
auditorem a proto se žádná další opatření nestanovují. 
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Opravy a udržování 
budov muzea
Kopeckého sady 2 – hlavní budova

 » spolupráce při realizaci expozice UMPRUM
 » demontáž, úprava a zpětná montáž všech zámků do 

vitrín v exp. UMPRUM
 » oprava pantů ve dveřích vitrín v exp. UMPRUM
 » montáž a seřízení závěsného systému u vitrín v exp. 

UMPRUM
 » oprava zámků do vitrín - dodavatelsky v  exp.

UMRPRUM

Bolevecká náves 17
 » úprava areálu
 » spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
 » údržba a  opravy zařízení tech. oddělení a  odd. 

UMPRUM
 » oprava expanzní nádoby v  kotelně odd. UMPRUM 

– dodavatelsky
 » montáž regálů v depozitáři odd. UMPRUM

Tylova 22
 » spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení
 » zazdění otvoru ve štítu – dodavatelsky
 » opravy a  údržba dle požadavků jednotlivých 

oddělení

Národopisné muzeum 
Náměstí republiky 13

 » montáž nových regálů v depozitářích
 » spolupráce při instalaci výstav
 » přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
 » údržba dle požadavků národopisného muzea

Muzeum loutek Náměstí republiky 23
 » zajištění výměny expanzní nádoby v  kotelně 

– dodavatelsky
 » oprava podia v divadélku a jeho montáž
 » údržba vybavení dle požadavků muzea
 » oprava systémového oddělovače v  kotelně 

– dodavatelsky

Muzeum církevního umění 
Františkánská 11

 » opravy a údržba zařízení dle požadavků muzea
 » úprava areálu

Zborovská 40
 » stěhování sbírek a regálů z depozitáře v Částkovo ul.
 » spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení

Centrální depozitář Nepomuk
 » převoz sbírkových předmětů dle požadavků 

jednotlivých oddělení
 » opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk

Hartmanice
 » převoz sbírkových předmětů dle požadavků muzea
 » opravy a údržba vybavení dle požadavků muzea

Zbiroh
 » převoz sbírek a regálů z depozitáře v Částkovo ul.

Částkova 49
 » vyklízení prostor a  stěhování sbírek a  regálů do 

depozitáře ve Zbiroze

Údržba
 » výtahy a plošiny
 » EPS, EZS, CCTV
 » Spolupráce při realizaci expozice oddělení UMPRUM

Služby (revize): 
 » EPS,EZS, CCTV + rozhlas
 » výtahy a plošiny
 »  FIDES dálkové spojení
 »  VZT + klimatizace
 »  SHZ stabilní hasicí zařízení – knihovna
 »  klima jednotka – knihovna
 »  klima jednotky v expozicích
 »  PHP + hydranty
 »  trezor ve sklepě
 »  UPS záložní zdroj
 »  požární klapky
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Seznam pracovníků muzea 
a dislokace k 31.12.2014

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
systémovy inženýr:  Bc. Tomáš Hejduk
vnitřní audit:  Ing. Václav Pošta (část.uv.)
fotodokumentace:  Ivana Michnerová
muzejní pedagog.:  Mgr. Denisa Brejchová
vedoucí Diecézního muzea –  Mgr. Václav Engler

Oddělení vnějších vztahů:
Adresa:  Plzeň, Kopeckého sady 2
vedoucí:  Romana Němečková
pracovníci:  Mgr. Jakub Šmíd
 Martina Burešová

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)
 Ludmila Borusíková (část. uvazek)
Výstavni sál 
a expozice nám. Republiky 13:  Jana Pistoriusová
 Alena Novotná
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2:  Ludmila Němcová

Oddělení prehistorie
Adresa:  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí:  Mgr. Milan Metlička
Zástupce vedoucího:  Mgr. Antonín Zelenka
Pracovníci:  Mgr. Andrea Junková
 Mgr. Alena Novotná

 Jarmila Metličková
 Mgr. Renata Rejchová (část. úvazek)
 Bc. Lenka Šmolíková
 Petra Peterková (část. úvazek)
 Marcela Mašková
 Jana Tycová (část. úvazek)
 Ing. Ivana Kolmanová - konzervace
 Jitka Šimová (část. úvazek) - uklízečka

Oddělení starších dějin
Adresa:  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí:  PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci:  Mgr. Jiří Orna
 Marie Beránková
 Magdalena Kuldová
 Mgr. Veronika Dudková
 Monika Zemánková
 Mgr. Jiří Šneberger
 Bohumil Diviš

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů

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

Oddělení novějších dějin
Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  Mgr. Luděk Krčmář
Pracovnici:  Dagmar Morgensternová
 Iva Tománková

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa:  Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí:  PhDr. Jan Mergl
Pracovníci:  Bc. Ludmila Kotorová
 Mgr. Lenka Merglová
 Mgr. Jindřich Mleziva

Oddělení národopisné
Adresa:  Plzeň, nám. Republiky 13
Vedoucí:  Mgr. Michal Chmelenský
Pracovníci:  Mgr. Jana Slámová
 Michaela Oliberiusová (část. uv.)
 Mgr. Tomáš Bernhardt
 Mgr. Marie Klečatská

Oddělení botaniky
Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Pracovníci:  RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.
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 Renata Bláhová
 Alena Čížková
 Mgr. Ivona Matějková

Oddělení zoologie
Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  RNDr. Roman Vacík
Pracovníci:  Mgr. Ivana Hradská
 Ivo Ťeťál
 Eva Kašparová (část. uvazek)
 Bc. Šarka Vančurová

Oddělení paleontologické
Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Pracovnici:  Ing. Jana Mlnařiková
 Ing. Jan Bureš
 Marie Spáčilová,
 Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
 Lucie Pšeničková

Knihovna Západočeského muzea
Adresa:  Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí:  PhDr. Ila Šedo
Pracovníci:  Lenka Šimicová
 Mgr. Gabriela Šmídová
 Mgr. Jana Kuželková

Oddělení konzervace
Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  Bc. Eva Podzemná
Pracovníci:  Jiři Špinka, m.u.ř.
 Gabriela Šmoliková
 Bc. Martin Nauš, DiS
 Václav Vondrovský

Oddělení výstavnictví
Adresa:  Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí:  BcA. Ludmila Kristová
Pracovníci:  Bc. Miroslav Tříska
 David Lang
 Ing. Miroslav Hakr

Oddělení technické a údržby budov
Adresa:  Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí:  Vlastimil Kudra
Pracovníci:  Miroslav Hyťha
 Jiří Rod
 Vladimír Duchek
 Antonín Povondra
 Stanislav Smolík
 František Mencák

Uklízečky
Muzeum loutek:  Marie Divišová
odd. národopisné:  Alena Potůčková

Kopeckého sady 2:  Ivana Hammerová
 Drahuše Hegnerová
 Drahomira Čonková
Tylova 22:  Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu:  Martin Beránek

Muzeum loutek
Adresa:  nám. Republiky 23 Plzeň
Vedoucí:  Mgr. Markéta Formanová
Pracovníci:  Elen Kudrová
 Ivana Švecová (část. úvazek)
 Hana Beková (část. úvazek)

Muzeum Dr. Šimona Adlera
Adresa:  Dobrá voda u Hartmanic
Vedoucí:  Veronika Rubínková
Průvodkyně:  Ing. Miroslav Baránek
Uklízečka:  Zdeňka Vacherlonová (část.úv.)

Šatnářky
Kopeckého sady 2:  Vondrákova Marie (část. úv.)
 Lesová Marie (část. úv.)
 Zemanová Marta (část. úv.

Průvodkyně expozice HB
 Rumlová Ludmila (část. úv.)
 Brunová Milada (část.úv.)
 Ivanová Anna (část. úv.)
 Bláhová Alena (část.úv.
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Příloha č.1 - poskytování informací dle zák. 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 2014 je 
zcela jednoznačná, neboť informace byly poskytovány takto:

a) počet podaných žádostí o informace § 4 odst. 1) zákona:   0
b) počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí § 15 zákona:  0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnuti § 16 zákona:  0
d) žádná žádost nebyla řešena soudem § 16 odst. 4 zákona:   0
e) výčet poskytnutých výhradních licencí § 14 a) zákona:    0
f) počet podaných stížností § 16a) zákona:     1
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.:  0

Vzhledem ke svému obsahu bude tato výroční zpráva zařazena do celkové Výroční zprávy Západočeského 
muzea v Plzni, v níž jsou hodnoceny výsledky všech činností realizovaných v průběhu roku 2014 včetně hodnocení 
rozhodných ekonomických ukazatelů.
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Příloha č.2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem

Trapulky do bulky - Zapomenutá karetní hra (14. 2. - 13. 4. 2014)

Jana Nerudu, Bedřicha Smetanu, Václava Klimenta Klicperu, ale i další 
velikány z českých národních dějin – ty všechny spojovala vášeň pro dnes 
téměř zapomenutou karetní hru.

Unikátní výstavu připravili sběratelé z Clubu sběratelů hracích karet. K vidění 
jsou např. trapulky s tématikou křižáckých výprav, nátisk hry trappolových 
karet slezského typu z Chebu z roku 1713 nebo ukázky z karetní produkce 
napříč Rakousko-Uherskou monarchií. Mnohé vzácné exponáty ze soukromých 
sbírek i muzejních depozitářů tu jsou vystaveny poprvé.

K nejzajímavějším exponátům patří zejména hry s ojedinělým výtvarným 
zpracováním; např. hra výtvarníka Johana Zisera z konce 18. století, která 
kombinuje karetní obraz s veršovaným textem. Za jedinečný exponát lze 
označit dřevěnou desku pro tisk trappolových karet z 19. století, která byla pro 
výstavu zapůjčena z archivu vídeňské továrny na výrobu hracích karet Wiener 
Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne GmbH & Co KG, Víděň. 

Prize Volumes - Mezinárodní výstava umělecké knižní vazby (1. 3. - 6. 4. 2014)

Co uvidíte?  Celkem 82 knižních vazeb, které představují výběr toho 
nejlepšího z 2. ročníku soutěže pořádané v roce 2013 společností Designer 
Bookbinders a knihovnou Bodleian Library v Oxfordu. Po svém uvedení v 
Londýně, Bruselu a estonském Tallinnu je tento exkluzivní výběr k vidění i v 
Plzni.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 253 vazeb z 31 zemí. Umělci byli 
požádáni, aby vytvořili vazbu knihy na shakespearovské téma dle vlastního 
výběru. Výsledkem jsou mnohdy značně překvapivé a rozmanité interpretace.

Mezi 82 nejlepších výtvorů se dostaly i práce čtyř českých knihařů: Elišky 
Čabalové-Hlaváčové, jejíž knižní vazba získala zvláštní cenu, Jarmily a Jana 
Sobotových a Ivany Vyhnalové. Gratulujeme!

Mezí nouzí a blahobytem (1. 3. - 6. 4. 2014)

Sociální otázka v Plzni 19. století. Rychlý rozvoj západočeské metropole v 19. 
století přinášel mnohé změny v životních podmínkách jejích obyvatel. Výstava 
inspirovaná tématem 34. Plzeňského sympozia se soustředí na sledování 
společenských kontrastů a přiblížení snah o řešení sociální otázky v Plzni.

Úvodní část přibližuje odraz sociální struktury Plzně v podobě města. 
Ukazuje na podstatné rozdíly mezi městskými čtvrtěmi jako na doklad 
odlišných životních podmínek různých společenských vrstev, doprovodné 
statistické údaje o počtech obyvatel ilustrují skladbu a rozložení různých 
sociálních skupin a jejich místo v organismu města.

Dalším tématem jsou zdroje bohatství a možnosti finančních příjmů výše 
situovaných vrstev, kontrastně k tomu tíživé hledání obživy a nejisté existenční 
podmínky plzeňské chudiny. V té souvislosti jsou připomenuty i vzestupy a pády 
soudobých plzeňských podnikatelů a změny v postavení na společenském 
žebříčku  
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Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji (2. 4. - 1. 6. 2014)

Výstava seznamuje s nejvýznamnějšími lokalitami, v nichž se poustevny 
nacházely a představuje samotný život a osud poustevníků. Nechybí ani 
legendy a pověsti, které tato místa provázejí.

Výstavu doplňují předměty z muzejních sbírek a výběr toho „nejlepšího“ z 
výtvarné soutěže žáků a studentů na téma „Těžký život poustevníka“. Zajímavým 
zpestřením výstavy je ukázka interiéru poustevny včetně zpodobněného 
poustevníka, kterého vytvořili studenti střední uměleckoprůmyslové školy 
Zámeček v Plzni.

Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“ (30. 4. - 13. 7. 2014)

Výstava je součástí řešení projektu NAKI č. DF12P01OVV049 „Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje“, 
který je financován Ministerstvem kultury ČR.

Jak se
žilo v Plzni
za císare „Procházky“

Národopisné muzeum Plzenska
námestí Republiky 13

otevreno: út - ne  10 - 18 hodin

29. 4. - 13. 7. 2014

Pořadatelem výstavy jsou Západočeské muzeum v Plzni a Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Výstava představuje stavební a industriální rozvoj města v letech 1860-1918. 
Tematicky je zaměřena na dopravu, oblékání, životní styl, stravování, kulturu, 
školství, sport, volnočasové aktivity aj. Určena je zejména žákům základních 
škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Pro děti jsou připravené soutěže, 
pracovní listy, úkoly apod.

Poklady z hlubin Země (8. 5. - 31. 8. 2014)

Výstava zaujme každého, komu imponují zářivé krystaly a zajímavé 
zkameněliny. Představuje unikátní nálezy českých vědců a sběratelů ze 
Západočeského muzea v Plzni a společností GEOSVĚT a PALAIA.

Vystavené exponáty pocházejí z celého světa. Jedná se převážně o minerály 
a zkameněliny, eventuálně o jejich odlitky. K vidění je tu např. replika 1,5 
m dlouhého Ichtyosaura z Holzmadenu, meteority objevené ve Švédsku, 
Argentině, Rusku, pyrity z Elby, překrásné krystaly fluoritů ze Španělska, 
největší evropský krystal berylu z Portugalska a další exponáty objevené v Číně, 
Polsku, Kanadě, Francii, Mali a Ukrajině.

Představeny jsou i neméně významné nálezy z okolí Plzně. Za všechny lze 
jmenovat největší vzorek kordaitové větve na světě či dokonale zachovaný otisk 
křídla prvohorní vážky, jediný nález svého druhu na území České republiky.
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Šangri-la: Hledání ztraceného ráje (23. 5. 2014 - 1. 2. 2015)

Výstava cestovatele Rudolfa Švaříčka je největší autorskou výstavou svého 
druhu ve Střední Evropě.

Představuje magickou cestu za bájným údolím věčného štěstí ŠANGRI-LA, 
skrytým „někde v Himálaji“. Podává komplexní přehled o Nepálu, Tibetu, 
Bhútánu a Indii.

Zážitkové instalace provází stovky velkoplošných fotografií instalovaných 
moderně i netradičně a tisíce cenných sbírkových předmětů.

Vše je zabalené do poutavého příběhu, který příjemně unáší expozicí. Jako 
byste unikátní místa navštívili ve skutečnosti...

Je zajímavá pro návštěvníky všech věkových kategorií se zájmy o kulturu, 
přírodu, fotografování, aktivní prožití života... Obrovský ohlas má u škol.

Užijte si exotiku, svět plný barev, historii, geografické exkurze, romantiku i 
perličky, informace a zamyšlení o vzdálených zemích.

150 let českého dobrovolného hasičstva (29. 5. 2014 - 30. 6. 2014)

Výstavu připravili členové Městského sdružení hasičů Plzeň 
ve spolupráci s pracovníky Národopisného muzea Plzeňska. 
Vystavené exponáty pochází převážně z let 1850 – 1945 a kromě 
několika nejstarších exemplářů je na výstavu zapůjčilo již zmíněné 
Městské sdružení hasičů Plzeň, jehož členové jsou zároveň autory 
výstavy.

Víra, která hřeje (11. 6. 2014 - 2. 11. 2014)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
11. 6. - 2. 11. 2014

Západočeské muzeum v Plzni 

Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin    •    www.zcm.cz

VÍRA, KTERÁ HŘEJE
Náboženské motivy na gotických a renesančních kachlích 
ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Letní refektář  •  Františkánská 11, Plzeň

Výstava seznamuje s náboženskými motivy, které v období pozdního 
středověku a časného novověku zdobily výhřevné stěny komorových kachlů.

Kachlová kamna, jedna z nejvýraznějších inovací období vrcholného 
středověku, byla do jisté míry znakem společenského postavení majitele.

Reliéfní motivy komorových kachlů vedle estetického působení často nesly 
také symbolické poselství.

Výstava prezentuje pouze exponáty ze sbírek ZČM. Většina z nich je 
vystavena vůbec poprvé.
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Eva Roučka – Dívám se a vidím (4. 7. 2014 - 7. 9. 2014)

«DÍVÁM SE A VIDÍM»
EVA ROUCKA

Jste srdecne zváni!

atrium Národopisného 
muzea Plzenska,
námestí Republiky 13

Otevreno: út - ne 10 - 18 h 
www.zcm.cz

4. 7. - 7. 9. 2014

Západoceské muzeum v Plzni

SOCHY
KRESBA
MALBA

Eva Roučka, plzeňská rodačka žijící dnes převážně ve francouzské 
Provence, je mnohostranná autorka. Její výstava v prostorách Národopisného 
muzea Plzeňska představí především figurativní keramické práce, které tvoří 
podstatnou část její tvorby, ale chybět nebudou ani její kresby. Autorka 
čerpá náměty ke svým dílům z nevyčerpatelné studnice života. Svojí tvorbou 
nastavuje kritické zrcadlo člověku dnešní společnosti.

Malé známé i neznámé tváře (25. 7. 2014 - 12. 10. 2014)

Výstava ke 200. výročí narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta

Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
Otevřeno : út - ne 10 - 18 hodin  •  www.zcm.cz

25. 7. - 12. 10. 2014

Západočeské muzeum v Plzni 

MALÉ ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ TVÁŘE

Výstava ke 200. výročí narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta
Výstava nabídne ucelený přehled Quastovy miniaturistické tvorby – od 

porcelánových desek s malebnými portréty měšťanů doby doznívajícího 
druhého rokoka přes sklomalby s citlivě podanými náboženskými tématy 
až ke kompozicím s precizně zachycenými motýly a hmyzem. Představu 
o miniaturním a drobném portrétu ucelí výběr mistrovských děl dalších 
významných osobností tohoto zvláštního uměleckého žánru vzkvétajícího 
během 1. poloviny 19. století – Adalberta Suchého, Alexandra Clarota, Josefa 
Bekla či Josefa Zumsande.

První světová válka očima Pětatřicátníků Ladislava Lábka 
a Bohumila Krse (18. 9. 2014 - 23. 11. 2014)

Výstava ke 200. výročí narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta
Výstava nabídne ucelený přehled Quastovy miniaturistické tvorby – od 

porcelánových desek s malebnými portréty měšťanů doby doznívajícího 
druhého rokoka přes sklomalby s citlivě podanými náboženskými tématy 
až ke kompozicím s precizně zachycenými motýly a hmyzem. Představu 
o miniaturním a drobném portrétu ucelí výběr mistrovských děl dalších 
významných osobností tohoto zvláštního uměleckého žánru vzkvétajícího 
během 1. poloviny 19. století – Adalberta Suchého, Alexandra Clarota, Josefa 
Bekla či Josefa Zumsande.
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Nevšední tvář radosti (2. 12. 2014 - 31. 12. 2014)

Putovní výstava Hannah Bártíkové a Luboše Tona z Asociace poskytovatelů 
hospicové paliativní péče se věnuje aktuálnímu tématu a výjimečným 
způsobem ukazuje mnohdy skrytou tvář vyprovázení nemocných a umírajících 
v českých hospicových zařízeních. 

Autoři fotogra�í: 
Hannah Bártíková 
Luboš Ton

Vstup ZDARMA

Národopisné  muzeum Plzeňska
náměstí Republiky 13

Otevřeno :  út - ne 10 - 18 hodin 
2. 12. - 31. 12. 2014

NEVŠEDNÍ TVÁŘ RADOSTI

Putovní výstava

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE

www.asociacehospicu.cz  •  www.zcm.cz

Keramika z Bechyně 1884 – 1948 (5. 12. 2014 - 15. 2. 2015)

Výstava k 130. výročí založení Státní odborné školy keramické v Bechyni 
(dnes SUPŠ Bechyně)

Výstava představuje kolekci keramiky ze sbírek uměleckoprůmyslového 
oddělení Západočeského muzea, kterou se podařilo doplnit o zápůjčky z 
depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni a Městského muzea 
Bechyně. Vybrané ukázky reprezentují jednotlivé stylové epochy: od historismu, 
secese, přes dekorativismus a nový klasicismus až k projevům civilismu.
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