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Úvod

Západočeské
muzeum
v Plzni,
příspěvková organizace Plzeňského
kraje předkládá tuto veřejně přístupnou
výroční zprávu o své činnosti za rok
2015 v souladu se zákonem č. 122/2000
Sb. v platném znění a ve smyslu
Vyxhlášky ministerstva vnitra ČR č. 323/2005 Sb.
v platném znění. Výroční zpráva je současně zveřejněna
ve sbírce listin obchodního rejstříku v souladu s § 21a
zákona č. 563/1992, ve znění pozdějších předpisů.
Západočeské muzeum v Plzni se v roce 2015
soustředilo především na plnění úkolů podle ročního
plánu i střednědobého plánu činnosti a v souladu
s Koncepcí rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta
2012 – 2017 schválené usnesením Rady Plzeňského
kraje č.4926/11 ze dne 8.12.2012. Prioritním úkolem
činnosti muzea byla realizace sloučení Západočeského
muzea v Plzni, p. o. a Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, p.o. od 1.1.2015 na základě Usnesení
zastupitelstva Plzeňského kraje č. 718/14, ze dne
8.12.2014 a Dodatku č. 10 zřizovací listiny Západočeského
muzea v Plzni, p.o. ze dne 9.12.2015 čj. KPP/3118/14.
Od 1.1.2015 se stalo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
pobočkou Západočeského muzea v Plzni, p.o.. Toto
spojení vyžadovalo řadu administrativních opatření
a organizačních změn. Pobočce zůstala zachována
středisková autonomie včetně zachování stávajícího
zápisu do Centrální evidence sbírek na MK ČR.
Organizačně bylo nutno zajistit provázanost a sjednocení
vnitřních předpisů obou organizací tak, aby se zásadně
nezměnil charakter práce obou muzeí. Tam kde to bylo
účelné byly předpisy sjednoceny, v některých dílčích
případech zůstala zachována opatření a předpisy, které
reagují na některá nemnohá specifika obou muzeí.
Již od ledna 2015 bylo nutno řešit havarijní stav
nedokončených oprav na hrázi rybnika u hamru
v Dobřívi. Tyto práce byly úspěšně dokončeny v březnu
2015 tak, aby mohla být od dubna téhož roku zahájena
na hamru návštěvnická sezóna. Na hamru před
zahájením sezóny bylo provedeno vyčištění a úklid
celého zanedbaného prostoru a v polovině roku zahájeny
přípravy na revitalizaci celého objektu. Především byly
zahájeny přípravné práce na opravě stávajícího zařízení
a příprava výstavby provozního a sociálního zázemí
objektu s využitím možností napojení na kanalizační
a vodovodní síť v obci Dobřív. Pro tuto výstavbu obec
Dobřív věnovala Plzeňskému kraji pozemek nezbytný
pro tuto výstavbu. Vzhledem k tomu, že nastala možnost
využít dotačního programu na obnovu národních
kulturních památek z prostředků EU, byly neprodleně
zahájeny projekční práce na revitalizaci celého objektu
do IROP, specifický cíl 3.1., kolová výzva č. 13.
Současně od ledna roku 2015 získalo Západočeské
muzeum v Plzni, p.o. do správy od Plzeňského kraje
budovy bývalé školy v Rokycanech, ul. Mládežníků pro
realizaci Vědeckého centra paleobiodiverzity. Cílem
tohoto centra je vytvořit vhodné pracovní, konferenční

a badatelské prostředí pro součesná pracoviště
paleontologie Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech. Byl zpracován projekt
první etapy rekonstrukce, který byl také do podzimu
realizován. Objekt byl staticky zajištěn, realizována
oprava krovů, budova osazena novou střechou,
vyměněna okna a realizován výtah pro přemisťování
sbírek a bezbariériový přístup. Byla zahájena práce na
projektu druhé etapy, která je plánována na rok 2016,
při níž by měla být dokončena rekonstrukce (topení,
elektroinstalace), vybudování pracovišť a depozitářů jak
pro Centrum paleobiodiverzity, tak pro sbírky Muzea
Dr. Bohuslava Horáka, které jsou dosud umístěny
v nevyhovujících pronajatých prostorách mimo
Rokycany.
Současně byl obnoven záměr využití objektů,
které byly po řadu let ve správě Muzea Dr. Bohuslava
Horáka bez využití. Byl zpracován projekt na využití
objektů pro depozitáře a pracovny muzea, především
společenskovědního oddělení, které řadu let je umístěno
ve stísněných nevyhovujících prostorách. Byl zpracován
projekt a zadána veřejná soutěž na zhotovitele.
V průběhu roku 2016 (březen – červen) by měla být
rekonstrukce objektů dokončena. V objektu budou
umístěna pracoviště společensko vědního oddělení
Muzea Dr. Bohuslava Horáka a část depozitářů muzea.
V části přízemí pak bude výstavní prostor pro výstavní
činnost muzea, ale i pro kulturní výstavy realizované
městem Rokycany. Dojde tak k vybudování důstojného
výstavního prostoru v centru města. Navazující stodoly
byly částečně upraveny a využity pro potřeby celého
muzea. Byly tak nastaveny podmínky pro realizaci
důstojné práce muzejních pracovníků, badatelskou
činnost, prezentaci muzejních sbírek i kulturní činnost
v Rokycanech a především pro řádné uložení hmotného
kulturního dědictví.
Sbírky ve správě muzea byly rozšiřovány především
vlastní sbírkotvornou činností provázanou s odbornou
a vědeckou činností muzea.Na úseku správy sbírek
probíhají dvě generální inventarizace podsbírek –
v oddělení národopisném a uměleckoprůmyslovém,
kde jsou především doplňovány determinační údaje
a fotodokumentace. Rozsáhlý nárůst sbírek byl
především v oblasti archeologie a to záchrannými
archeologickými výzkumy vyvolanými investorskou
činností na území Plzeňského kraje. Archeologické
výzkumy jsou muzeem – jako oprávněnou organizací
prováděny na základě licence MK ČR v oblasti celého
Plzeňského kraje. Mimořádně úspěšná a koncepční je
činnost přírodovědných oddělení, kdy sbírkotvorná
činnost je úzce provázána s vědeckou činností v celém
spektru přírodovědných oborů zastoupených v muzeu,
především v oblasti paleontologických výzkumů nejen
ze západních Čech, ale i z Evropy, ale i např. z Číny.
Jedná se o výzkumy, které navazují tématicky na
paleontologické situace českého masivu a Barrandienu
a přispívají tak k nejstaršímu období života na naší
planetě. Díky vědecké činnosti výše zmíněných
pracovišť a rozsáhlé publikační činnosti pracovníků
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muzea má Západočeské muzeum statut výzkumného
pracoviště podle hodnocení Rady pro vědu a výzkum
ČR. Muzeum je jediným muzejním pracovištěm, které
pravidelně vydává tři recenzované časopisy s bodovým
hodnocením Rady pro vědu, výzkum a inovace vlády ČR.
Odbornost pracovníků muzea se pak promítá i do jejich
úspěšné reprezentace muzea a Plzeňského kraje na
vědeckých konferencích po celém světě a odůvodňuje
i externí výuku pracovníků na vysokých školách –
Univerzitě Karlově v Praze, Západočeské univerzitě
v Plzni a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Mimo to pracovníci muzea prezentují svoje poznatky na
řadě veřejných přednášek. Práce pracovníků muzea je
oceněna i členstvím v širokém spektru poradních sborů,
edičních rad a odborných komisí. Oceněním práce muzea
byla i výroční konference Rady evropských muzeí (NEMO)
v listopadu roku 2015 a zasedání výboru mezinárodní
organizace dětských muzeí Hands On – International
Association Children in museum. Spolupráce s dětským
návštěvníkem muzea byla v uplynulém roce věnována
mimořádná pozornost. Mimo celou škálu interaktivních
programů pro školy všech stupňů, byl o prázdninách
pořádán další běh příměstského dětského tábora
s archeologickou tématikou. Národopisné muzeum
Plzně a Plzeňska oživilo některé v Plzni již zapomenuté
zvyky (vynášení smrtky a vítání jara), pravidelně realizuje
velikonoční a adventní programy a dílny. Muzeum se
aktivně zapojilo do programu roku Evropského města
kultury – Plzeň 2015 řadou výstav a doprovodných
programů, ať vlastních nebo na nich spolupracovalo.
Západočeské muzeum v Plzni bylo v listopadu roku 2015
pořadatelm volebního Sněmu Asociace muzeí a galérií
ČR, vrcholného profesního sdružení všech českých
muzeí a galerií. Sněm hodnotil práci muzeí v České
republice za posledních 25 let a práce našeho muzea
nebyla určitě v pozadí českého muzejnictví. Podrobný
výčet všech aktivit a prezentace muzea je obsažen
v jednotlivých kapitolách výroční zprávy za rok 2015.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem
pracovníkům muzea za obětavou práci mnohdy na
úkor svého volna a dále Plzeňskému kraji, za vytvoření
dobrých podmínek pro činnost muzea a v neposlední
řadě všem těm, kteří svoji návštěvou Západočeského
muzea v Plzni a jeho poboček oceňují naší někdy
obtížnou práci.
PhDr. František Frýda
ředitel muzea

Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie
Významným přírůstkem obohacujícím sbírku jsou
početně bohaté soubory z výzkumů v Plzni-Újezdě
v lokalitě „Na Dražkách“ a z výzkumu při stavbě
kanalizace v Plzni-Radčicích.
V rámci sbírkotvorné činnosti byly také prováděny
cílené sběry na neolitických a eneolitických lokalitách
(Plzeň-Litice, Plzeň-Křimice, Vlkov-Babiny) 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 a dalších). Část těchto povrchových sběrů byla
prováděna na žádost oddělení a část z vlastních aktivit
autorů. Tyto soubory významně zaplnily mapu osídlení
o více jak 40 nových lokalit.
Převzaty byly také nálezy ze starších výzkumů
oddělení ZAV, např. nálezy z laténské chaty z Oplota.
Z katedry archeologie (od P. Krištufa) byl převzat
materiál z výzkumu mohyly na pohřebišti „V Behních“
u Holýšova.
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 1/2015 – Nebílovy (okr. Plzeň-jih), Prusiny, předal
A. Strejc.
»» RP 2/2015 – Nové Městečko (okr. Plzeň-sever), V od
obce, předal A. Strejc.
»» RP 3/2015 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Pod
rozvodnou, sběr vlastní.
»» RP 4/2015 – Mířkov (okr. Domažlice), Malý Křakovský
vrch, předala ZČU.
»» RP 5/2015 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), SV od
hřbitova, sběr vlastní.
»» RP 6/2015 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), poloha
E, sběr vlastní.
»» RP 7/2015 – Mířkov (okr. Domažlice), JZ úpatí
Rybničného vrchu, předal J. Fejt.
»» RP 8/2015 – Vejprnice (okr. Plzeň-sever), Z od obce,
výzkum vlastní.
»» RP 9/2015 – Plzeň-Újezd (okr. Plzeň-město), Na
Dražkách, výzkum vlastní.
»» RP 10/2015 – Petrovice (okr. Klatovy), Na Nadluchých,
předal J. Král.
»» RP 11/2015 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), poloha
A, předal OZAV.
»» RP 12/2015 – Luženičky (okr. Domažlice), U Lomu,
předal M. Řezáč.
»» RP 13/2015 – Mírkovice (okr. Domažlice), J od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 14/2015 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), JV o obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 15/2015 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), SZ od obce,
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předal M. Řezáč.
»» RP 16/2015 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), Pod Vsí,
předal M. Řezáč.
»» RP 17/2015 – Dolní Metelsko (okr. Domažlice), J od
kravína, předal OZAV.
»» RP 18/2015 – Kocourov (okr. Domažlice), SZ od obce,
předal OZAV.
»» RP 19/2015 – Tasnovice (okr. Domažlice), JV od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 20/2015 – Tasnovice (okr. Domažlice), V od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 21/2015 – Červené Poříčí (okr. Klatovy), Za
Dvorem, předal M. Řezáč.
»» RP 22/2015 – Dlouhá Louka (okr. Plzeň-jih), S od
polohy Mlynářka, předal M. Řezáč.
»» RP 23/2015 – Osvračín (okr. Domažlice), S od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 24/2015 – Osvračín (okr. Domažlice), Z od silnice
do Staňkova, předal M. Řezáč.
»» RP 25/2015 – Poběžovice (okr. Domažlice), V od obce,
předal OZAV.
»» RP 26/2015 – Šitboř (okr. Domažlice), U Křižovatky,
předal OZAV.
»» RP 27/2015 – Všepadly (okr. Domažlice), S od dvora
Košenice, předal OZAV.
»» RP 28/2015 – Holýšov (okr. Domažlice), pole Pod
Nádražím, předal M. Řezáč.
»» RP 29/2015 – Semošice (okr. Domažlice), V od obce,
předal OZAV.
»» RP 30/2015 – Horní Kamenice (okr. Domažlice), Z od
polohy Na Ovčárně, předal M. Řezáč.
»» RP 31/2015 – Horní Kamenice (okr. Domažlice), J od
polohy Na Ovčárně, předal M. Řezáč.
»» RP 32/2015 – Čermná (okr. Domažlice), JZ od obce,
SZ od silnice do Hlohovčic, předal M. Řezáč.
»» RP 33/2015 – Čermná (okr. Domažlice), JZ od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 34/2015 – Hlohovčice (okr. Domažlice), J od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 35/2015 – Hlohovčice (okr. Domažlice), Pod
Lesíky, předal M. Řezáč.
»» RP 36/2015 – Vodokrty (okr. Plzeň-jih), JV od obce,
předal OZAV.
»» RP 37/2015 – Domažlice (okr. Domažlice), Z od
Staňkova mlýna, předal OZAV.
»» RP 38/2015 – Radonice (okr. Domažlice), Panské
Pole, předal OZAV.
»» RP 39/2015 – Hradiště (okr. Domažlice), SZ od obce,
předal OZAV.
»» RP 40/2015 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), poloha
E, předal OZAV.
»» RP 41/2015 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), poloha
C, předal OZAV.
»» RP 42/2015 – Staré Sedlo (okr. Tachov), SZ od
hřbitova, V od polohy Za Hřbitovem, předal M. Řezáč.
»» RP 43/2015 - Staré Sedlo (okr. Tachov), SZ od
hřbitova, předal M. Řezáč.
»» RP 44/2015 – Staré Sedlo (okr. Tachov), SZ od obce,
předal M. Řezáč.

»» RP 45/2015 – Staré Sedlo (okr. Tachov), V od Čapího
vrchu, předal M. Řezáč.
»» RP 46/2015 – Merklín (okr. Plzeň-jih), JV úpatí
Merklínské hůrky, předal J. Šalom.
»» RP 47/2015 – Merklín (okr. Plzeň-jih), Z od obce,
předal J. Šalom.
»» RP 48/2015 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), SV svah
vrchu Jindřín, předal M. Krs.
»» RP 49/2015 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), J od polohy Na
Dlouhém, předal M. Krs.
»» RP 50/2015 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), JJZ svah
Jindřína, předal M. Krs.
»» RP 51/2015 – Stříbro (okr. Tachov), Nad Butovskou
hájovnou, výzkum vlastní.
»» RP 52/2015 – Plzeň-Doubravka (okr. Plzeň-město), JZ
od výstupního portálu tunelu, výzkum vlastní.
»» RP 53/2015 – Holýšov (okr. Domažlice), V Behních,
předala ZČU.
»» RP 54/2015 – Slavice (okr. Tachov), předal OZAV.
»» RP 55/2015 – Starý Plzenec (okr. Plzeň-město),
Hůrka, předal M. Řezáč.
»» RP 56/2015 – Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
S od polohy V Jankovsku, předal M. Řezáč.
»» RP 57/2015 – Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
SSV od obce, předal M. Řezáč.
»» RP 58/2015 – Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
meandr V od Hradiště, předal M. Řezáč.
»» RP 59/2015 – Plzeň-Božkov (okr. Plzeň-město), S od
silnice do Letkova, předal M. Řezáč.
»» RP 60/2015 – Plzeň-Božkov (okr. Plzeň-město), V od
obce, předal M. Řezáč
»» RP 61/2015 – Vlkov (okr. Plzeň-jih), Babiny, sběr
vlastní.
»» RP 62/2015 – Letkov (okr. Plzeň-město), SZ od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 63/2015 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), ppč. 799/1,
předal OZAV.
»» RP 64/2015 – Těškov (okr. Rokycany), Dobrá Mysl,
předal J. Černý.
»» RP 65/2015 – Krchleby (okr. Domažlice), pískovna J
od obce, výzkum / sběr vlastní.
»» RP 66/2015 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), SZ od
kostela sv. Jiří, výzkum vlastní.
»» RP 67/2015 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), obytná zóna
Malá Strana, výzkum vlastní.
»» RP 68/2015 – Plzeň-Radčice, J od areálu HP Pelzer,
výzkum vlastní.
»» RP 69/2015 – Oplot (okr. Plzeň-jih), Půlhlavice, předal
OZAV.
»» RP 70/2015 – Komošín (okr. Klatovy), J od silnice do
Mečichova, sběr vlastní.
»» RP 71/2015 – Kanice (okr. Domažlice), JZ od polohy
Ratejna, předal OZAV.
»» RP 72/2015 – Dolany (okr. Plzeň-sever), V Dolíkách,
sběr vlastní.
»» RP 73/2015 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), ppč.
2489, předal J. Eliška.
»» RP 74/2015 – Sýkořice (okr. Rakovník), J od osady
Lolákův Dolík, předal M. Řezáč.


»» RP 75/2015 – Luby (okr. Klatovy), JV od obce, předal
M. Řezáč.
»» RP 76/2015 – Klatovy (okr. Klatovy), Z od Mírovky,
předal M. Řezáč.
»» RP 77/2015 – Klatovy (okr. Klatovy), JV od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 78/2015 – Hunčice (okr. Plzeň-sever), JV od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 79/2015 – Úlice (okr. Plzeň-sever), JZ od kravína,
předal M. Řezáč.
»» RP 80/2015 – Smolov (okr. Domažlice), Na Kopci,
předal M. Řezáč.
»» RP 81/2015 – Smolov (okr. Domažlice), J od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 82/2015 – Chotíkov (okr. Plzeň-sever), J od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 83/2015 – Chotíkov (okr. Plzeň-sever), U Malesic,
předal M. Řezáč
»» RP 84/2015 – Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy), J
od obce, předal M. Řezáč.
»» RP 85/2015 – Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy), JZ
od obce, předal M. Řezáč.
»» RP 86/2015 – Sobětice (okr. Klatovy), JV od obce,
předal M. Řezáč.
»» RP 87/2015 – Zdeslav (okr. Klatovy), Na Lomu, předal
M. Řezáč.
»» RP 88/2015 – Klatovy (okr. Klatovy), Na Skalce, předal
M. Řezáč.
»» RP 89/2015 – Klatovy (okr. Klatovy), JZ od Mírovky,
předal M. Řezáč.
»» RP 90/2015 – Dolní Lhota (okr. Klatovy), Vršky, předal
M. Řezáč.
»» RP 91/2015 – Běhařov (okr. Klatovy), Jesence, předal
M. Řezáč.
»» RP 92/2015 – Soustov (okr. Klatovy), J od návrší
Římek, předal M. Řezáč.
»» RP 93/2015 – Novákovice (okr. Klatovy), Z od polohy
Na Vršku, předal M. Řezáč.
»» RP 94/2015 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever),
U Křížku, předal J. Duchek.
»» RP 95/2015 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever),
K Vlkýši, předal J. Duchek.
»» RP 96/2015 – Chotěšov (okr. Plzeň-jih), Dobřanská
pole, předal M. Cuper.
»» RP 97/2015 – Zálesí (okr. Plzeň-jih), hrad Skála,
předal T. Mařík.
»» RP 98/2015 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Pod
Rozvodnou, předal R. Trnka.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
v městských jádrech
Domažlice (okres týž), ulice Boženy Němcové, zřízení
parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště, dozor,
v profilu po odebrání opěrné zdi byl nalezen sled vrstev,
které z jižní strany přisedaly ke kamenné zdi nejspíše
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kašny, ve vrstvách byly nalezeny především zlomky
nádoby, ojediněle zlomky kachlů, dále pak zvířecí kosti,
vrstvy jsou datovány do období od 15. do 17. století.
Plzeň (okres týž), kostel Nanebevzetí Panny Marie,
odvlhčení severní stěny, v profilu výkopu pro kanalizační
svod zachyceny zbytky pískovcové konstrukce ze
středověku až novověku.
Radnice (okres Rokycany), intravilán, výstavba
kanalizace, I. a II. etapa, dozor, v ulici Na Potocích bylo
výkopem narušeno torzo dřevěné roubené konstrukce
datované do první poloviny 17. století. V ulici Pražské
bylo výkopovými pracemi zasaženo dřevěné potrubí
pocházející ze třetí čtvrtiny století devatenáctého.
Rokycany (okres Rokycany), stavba výtahu v areálu
městské knihovny. Zachyceny propálená vrstva
s obsahem mazanice a středověké keramiky, nad ní sled
novověkých vrstev.
Stříbro (okres Tachov), soubor městského opevnění
jižní hradby, Husitská bašta 239, oprava vnější a vnitřní
zdi, za hradební zdí (severovýchod) se nachází několik
metrů mocná navážka. Na lokalitě byla získána
novověká keramika, zlomky prejzu a další střešní krytiny
(ploché tašky) s prstováním a část čtvercové keramické
dlaždice.
Záchranné výzkumy v areálech
feudálních sídel a sakrálních staveb
Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, kostel
sv. Jiljí, odvodnění presbytáře a sakristie, záchranný
výzkum ve spolupráci s Muzeem Prácheňska v Písku. Pod
podlahami gotické stavby byla objevena další románská
fáze s apsidou, která rozšířila původní stavbu kostela sv.
Jiljí se západní věží a pravoúhlým východním závěrem.
V rámci záchranného výzkumu v uvedené stavbě byly
položeny sondy v sakristii objektu a v presbytáři. Zde
byl výzkum po snížení násypů pod recentními dlažbami
na úroveň barokní dlažby směřován na preparaci
kostrových hrobů. Ve východní části pak pokračovalo
hloubení sondy pod triumfálním obloukem, kde
byla objevena spojovací zeď a nad ní základ chorové
přepážky, níže pak dva kostrové hroby, z nichž jeden byl
narušen obvodovou zdí gotického presbytáře. V severní
části presbytáře byly sníženy násypy na barokní cihelnou
podlahu, dochovanou pouze ve zbytcích. Pod ní byla
hloubena hloubková sonda, v níž byl zachycen vrchol
apsidy další románské stavby. V prostoru sakristie bylo
objeveno několik úrovní recentních dlažeb, pod nimi
pak tři úrovně gotických podlah v rozdílné superpozici
s gotickým oltářem. Dále byla vyhloubena hloubková
sonda se základní statigrafií a násypů od středověku po
19. století. V severní části sondy bylo zachyceno několik
raně středověkých kostrových hrobů obložených
kameny.
Milevsko (okres Písek), areál premonstrátského
kláštera, dokumentace stavebních zásahů na II. a III.
nádvoří, především sklepů
Sušice (okres Klatovy), kostel Panny Marie. Zjišťovací
archeologický výzkum v prostoru kostel Panny Marie
je součástí rozsáhlejšího výzkumného záměru,
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zaměřeného na poznání středověkých památek města
Sušice. V první etapě výzkumu byl proveden geofyzikální
průzkum v exteriéru i interiéru kostela (metody DEMP
a GPR), který zachytil dutiny v lodi a v bočních kaplích
a výrazné anomálie v exteriéru, interpretované jako
pozůstatky zdiva. Ve druhé fázi bylo otevřeno celkem
5 sond. K nejvýznamnějším zjištěním patří objev
dosud neznámé středověké architektury západně od
současného kostela – zachycena byla západní část
základového zdiva nepochybně církevní stavby. Část
zdiva byla narušena novověkými zásahy. Sonda č. 3/15,
umístěná v koutě mezi presbytářem a tzv. Kabátovskou
kaplí, potvrdila dodatečnou přístavbu kaple ke kostelu.
V průběhu výzkumu bylo prozkoumáno 10 intaktních
hrobů a množství izolovaných kostí. Z hmotných nálezů
lze zmínit především barokní devocionálie nebo stříbrný
vídeňský fenik vévody Albrechta.
Ostatní lokality
Borovy (okres Plzeň-jih), silnice I/27 Borovy (úprava
křížení s III/0276), při dozoru byla zachycena kulturní
vrstva datovaná do mladší až pozdní doby kamenné.
Bernartice (okres Písek), ve spolupráci s Prácheňským
muzeem v Písku, dokumentace a sběry keramiky na
tvrzišti 13. století.
Hromnice (okres Plzeň-sever), sběry na sídlišti
středního paleolitu, získány desítky artefaktů.
Kořen (okres Tachov), zbytky depotu bronzové
suroviny z mladší (?) doby bronzové.
Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán
obce, kanalizace, dozor, v centru obce byly sledovány
silné vrstvy navážky a tři úrovně komunikace,
v nejspodnějších vrstvách byly nalezeny drobné zlomky
keramiky a železné předměty, nejstarší střepy lze
datovat do 16. století.
Líně (okres Plzeň-sever), Polní ulice, inženýrské
sítě pro obytnou zónu, dozor, v profilu výkopu pro
přečerpávací stanici zachyceny v podorniční vrstvě
2 atypické keramické zlomky rámcově datované do
období zemědělského pravěku.
Praskolesy – Netolice – Stašov (okres Beroun),
průzkum v rámci zpracování staršího fondu, sídliště ze
středního paleolitu s početnou kolekcí industrie, včetně
pěstních klínů.
Ratenice (okres Nymburk), průzkum v rámci
zpracování starších fondů z polykulturního pravěkého
sídliště.
Stříbro (okres Tachov) – Praporec, průzkum sídliště
středního paleolitu, v současné době získáno na 1400
artefaktů.
Stříbro (okres Tachov), severní most, dokumentace
reliktů starší mostní konstrukce z pozdního středověku
(?) a baroka.
Valtířov (okres Domažlice, záchranný archeologický
výzkum v prostoru zaniklé středověké a novověké
vesnice, vyvolaný stavbou rybníků a tůní. V první
etapě byl proveden geofyzikální průzkum metodami
DEMP a GPR. V návaznosti na geofyzikální průzkum
a již provedené stavební práce bylo položeno celkem 6

archeologických sond. V jedné sondě byla zachycena
část obvodového zdiva, příčky a pravděpodobně
stopy otopného zařízení středověké usedlosti. Zdivo
překrývalo jámu obsahující velké množství středověké
keramiky. Sondáž byla doplněna povrchovým sběrem
a detektorovým průzkumem v ploše rybníků – získán byl
soubor keramiky a železných předmětů ze středověku až
novověku a jedna drobná mince (krejcar) z roku 1800.

Oddělení starších dějin
Během roku bylo na oddělení zapsáno celkem 107
přírůstkových čísel, což je 3255 předmětů a 817 sáčků
archeologického materiálu. Sbírky u fondu Historická
archeologie (a částečně i u fondu Numismatika) byly
rozšiřovány vesměs archeologickými výzkumy a sběry.
To se týká hlavně ZAV v Plzni – Liticích u kostela sv. Petra
a Pavla, ZAV v Plasích u kostela sv. Václava s hrobkou
W. L. von Metternicha či v Plzni, nám. Republiky 24 (čp.
138) – celkem bylo 77 archeologických akcí oddělení
podle aktivity stavebníků. Sbírkotvorných bylo však jen
minimum výzkumů (jen 3, z toho 2 v Plzni, 1 v Plasích),
velmi mnoho dalších bylo bez nálezů, tedy negativních
(pouze terénní a stratigrafické poznatky) – to bylo
dokonce 74 výzkumů a dozorů!
Dalším zdrojem bylo přebírání materiálu
archeologického původu od jiných oddělení ZČM, tj.
oddělení pravěku, odd. záchranných archeologických
výzkumů a národopisného oddělení (16 přír.čísel, tj.
705 předmětů), stejně mohlo být zdrojem i přebírání
sběrů amatérů či náhodných nálezů při stavbách atd.
(3 přír.čísla, tj. 325 předmětů). Přebírání materiálu od
archeologických organizací oprávněných k provádění
archeologických průzkumů na území Plzeňského
kraje, s nimiž má ZČM uzavřenou „Dohodu o předávání
archeologických nálezů“ V tomto případě došlo
k předání souboru ze Starého Plzence – Vrchlického ul.
ppč. 652 a 149/2 od organizace Archaia JIH (1 přír.číslo,
celkem 61 kusů 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
Co se týče nárůstu u jednotlivých podsbírek, tak
konkrétně u Numismatiky to bylo 50 přír. čísel (1556
předmětů), u Militárie to bylo 33 čísel (118 ks), u Historie
pak 1 přír. číslo (1 předmět) a konečně v Historické
archeologii pak 23 přír. čísel (1580 ks) Vlastním sběrem,
rsp. terénním výzkumem bylo získáno (z celkového
počtu letošních přírůstků) 28 přír. čísel (514 + 817 sáčků
jednotlivin), převodem od různých organizací a subjektů
21 přír. čísel (1098 předmětů), dosud nezapsaný
starý stav muzea čítal 6 přír. čísel (1505 předmětů)
a konečně nákupem 52 přír. čísel. U nákupů je to cca
48, 5 % přírůstků (podle čísel), většina věcí byla tedy
získána mimorozpočtovými prostředky! Za nákup
sbírkových předmětů bylo utraceno celkem 69 297
Kč, tyto prostředky byly přibližně z 2/3 směrovány do
úseku Numismatika (papírová platidla a vyznamenání)
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a přibližně cca 1/3 do úseku Militária.

12. a schválil nákupy a dary následujících předmětů:

Nejvýznamější akvizice:

fond porcelán - dary

»» Sbírka německých nouzových poukázek z let 1919 –
1924 (přes 1500 ks) – př.č. AN 4/ 2015, AN 19/ 2015,
AN 24 - 25/ 2015, AN 43/ 2015
»» Diplomový odznak (Řád) Karla IV. – čestný stupeň
2.třídy – př. č. AN 28/ 2015
»» Mapa ležení vojsk u Plzně 1733 během Války
o polskou korunu – př. č. AC 1/ 2015
»» Německé násadkové ruční granáty M 24 a M 43 –
inv.č. Z 1420 - 1421
»» Balíčky polní pošty z 1.a 2.světové války – inv.č. ZU
1886 - 1887
»» Soubor středověkých šperků a devocionálií
z výzkumu v klášteře Kladruby – př. č. AHA 2- 15/ 2015

»» souprava Princip, hotelový porcelán, návrh Ladislav
Švarc, výrobce porcelánka Dvory, kolem 1980
»» dvojice porcelánových hrnků, Eva Roučka, autorská
práce, z Mezinárodního hrnkového sympozia 2015
v porcelánce Český porcelán, a. s., Dubí.

Sbírkotvorné archeologické akce:
»» ZAV v Plzni – Liticích u kostela sv. Petra a Pavla,
»» ZAV v Plasích u kostela sv. Václava s hrobkou W. L.
Metternicha
»» ZAV v Plzni, nám. Republiky 24 (čp.. 138)
Z přehledu je vidět, že naprostá většina přír. čísel
a nabytých předmětů byla získána převody, rsp. vlastním
sběrem a terénním výzkumem; nákupem jen minimum
věcí (a to pouze v úseku numismatickém a také v úseku
militárií).

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 2015 obohacen
o cenné sbírkové předměty, kdy byly do sbírky
technických přístrojů z pozůstalosti zakoupeny 3 ks
rádií z období 30. – 70. let 20. století, 2 ks psacích strojů
z 20. let 20. století, soubor 3 telefonů z 60. let 20. století,
časopisy z 60. a 70. let 20. století a skautské a junácké
příručky z 30. a 40. let 20. století, aj.

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 (i cenového) současného užitého
umění a designu přináší četné možnosti, zpravidla je
však získání nových přírůstků do sbírek limitováno
nedostatečnými a omezenými finančními možnostmi
oddělení. Pravidelná akviziční činnost je celoročně
zaměřena na aktivní kontakt s prodejci starožitností, na
sledování nabídky veřejných i internetových aukcí
Poradní
sbor
pro
sbírkotvornou
činnost
uměleckoprůmyslového odd. se sešel na zasedání 18.

fond porcelán - nákupy
»» dekorativní porcelánová plastika Hřebeček, návrh
Jaroslav Ježek, 1958, výrobce DUX Duchcov
»» porcelánová váza, návrh Jaroslav Ježek, kolem 1975,
výrobce Karlovarský porcelán, Vývojový závod Lesov
»» souprava Princip, hotelový porcelán, návrh Ladislav
Švarc, konec 60. let, výrobce porcelánka Dvory
fond sklo - nákupy
»» soubor nápojového skla Obří číše, výrobce
Karlovarské sklo – Moser, Karlovy Vary. 1957
fond kovy
»» převodem získán bronzový zvon z nálezi v Koutu na
Šumavě
fond textil
»» podskupina výšivky z Balkánu a Asie byl rozšířen
o dvě ukázky exportního zboží indické firmy Eastern
arstcorp. – New Delhi z 30 – 50. let 20. století;
podskupina vějířů rozzmnožena o skládací vějíř
z období 1910 – 1920, evropské provenience.
orientální sbírka
Do sbírky bylo získáno 7 fotografií japonských
pamětihodností fotografa Ogawa Kazumasa z období
kolem roku 1900 a zakoupeny dva japonské barevné
dřevořezy Hiroakiho Takahašiho z počátku 30. let 20.
století.

Oddělení národopisné
Základním úkolem pracovníků národopisného
oddělení ZČM v Plzni, p. o. v roce 2015 byla realizace
generální inventarizace podsbírky etnografické,
nařízené rozhodnutím ředitele č. 8/2013 (č. j. 99/2013).
Původní termín dokončení inventarizace, stanovený
na 31. 12. 2014, byl Dodatkem k rozhodnutí ředitele č.
8/2013 ze dne 3. 3. 2015 prodloužen do 31. 12. 2017.
Veškerá činnost pracovníků oddělení byla
směřována zejména ke splnění tohoto úkolu. Současně
s tím se pracovníci věnovali katalogizaci a zpracování
doposud nezpracovaných terénních sběrů z minulých
let a sbírkotvorná činnost byla v roce 2015 omezena
zejména na vyhodnocování adekvátnosti zařazení
darů, nabízených do podsbírky etnografické fyzickými
a právnickými osobami. Aktivní prospekční činnost
byla omezena pouze na získávání předmětů, jejichž
nezařazení do etnografické podsbírky by pro její
další podobu znamenalo nenahraditelnou kulturní
a historickou ztrátu.
Ve vztahu k akvizicím sbírkových předmětů pro
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podsbírku etnografickou, uzavřelo Západočeské
muzeum v Plzni, p. o. celkem 11 darovacích smluv
a 3 kupní smlouvy v celkové hodnotě vynaložených
prostředků pro nákup sbírek: 17.220,-- Kč. Rozsahem
a historickou hodnotou nejvýznamnější akvizicí v roce
2015 byl dar 64 kusů výpravy loutkového divadla
bývalého hostince v Praze 10 – Vršovicích z počátku 20.
století, který do sbírek Západočeského muzea v Plzni
darovala Evangelická církev metodistická v ČR.
Celkově podsbírka etnografická k 31. 12. 2015
sestávala celkem z 64 sbírkových fondů, dle konkrétních
kategorií doplňovaných převážně až do roku 1989.
Oproti internímu rozčlenění etnografické podsbírky
v roce 2014, došlo k rozpuštění nepočetného sbírkového
fondu „Výšivky“ do fondů „Textil městský“ a „Textil
lidový“. Podrobná struktura podsbírky etnografické
v závěru roku 2015 sestávala z kategorií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Betlémy
Brýle
Deštníky, Slunečníky
Formani
Fotografie
Hodiny
Hole, čakany, biče
Hračky a hry
Hudebniny
Kalendáře
Keramika
Knihy psané
Knihy tištěné
Kočárky
Košíky, krabice, skříňky
Kutilství
Loutky
Mapy a plány
Medaile a odznaky
Míry a váhy
Módy
Nábytek městský
Nábytek lidový
Nářadí kuchyňské
Nářadí řemeslné
Nářadí zemědělské
Nástroje hudební
Obrazy
Památky náboženské
Památky obchodní
Památky právnické
Památky stavební
Památky technické
Památky tiskařské
Pečeti a pečetidla
Peněženky, tobolky
Písemnosti
Písně
Pohlednice
Porcelán
Pošta

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Potřeby k šití
Potřeby kuřácké
Potřeby psací
Potřeby sportovní
Potřeby toaletní
Práce z kovu
Práce z nerostů
Práce z vosku
Řezby
Sklo
Školství
Šperky
Stroje šicí
Textil a oděvy městské
Textil lidový
Tiskopisy
Tramping
Válka I a II.
Vějíře
Zbraně
Zvykosloví
Železnice
Filmy

Centrum paleobiodiversity
Centrum paleobiodeiversity dosáhlo mnoho
úspěchů jak na poli vědecké tak sbírkotvorné. Vědečtí
pracovníci Centra se byli zapojeni do mnoha vědeckých
projektů. Jak v rámci ústavních úkolů Západočeského
muzea v Plzni tak státní v rámci projektu GAČR nebo
mezinárodní IGCP projekty. V roce 2015 se podařilo získat
mnoho sbírkových předmětů, zejména díky aktivitě
odborných pracovníků Centra. Tyto předměty například
pocházejí z lokalit z Wudy (Čína) z Amasry (Turecko),
Polska nebo lokality Piesberg (Německo). V průběhu
roku 2015 pokračovala preparace a konzervace vzorků
z lokalit Ovčín a Kamenný Újezd. Bylo zpracováno
několik set vzorků. Bohužel jako každý rok se oddělení
potýká s velkým nedostatkem úložných boxů.
V roce 2015 byly sbírky obohaceny výhradně
z vlastních sběrů.
Přírůstky v roce 2015 (chronologická evidence):
»» 1/15 - Sběry fosilních rostlin na odvalu Týnec, karbon
(F. Tichávek)
»» 2/15 - Záchranné sběry, Kladensko, karbon (RNDr.
Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 3/15 - Záchranné sběry, Mirošov, Rokycansko (RNDr.
Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 4/15 - Sběry v rámci odborného projektu na lomu
v Ekibastuz (Kazachstán), fosilní rostliny paleozoika
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 5/15 - Sběry fosilních rostlin z lokality Wuda (Čína),
Perm (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 6/15 - Sběry fosílií rostlin na odvalech dolů v Polsku
v Hornoslezské uhelné pánvi (RNDr. Josef Pšenička,
Ph.D., Lucie Pšeničková)
»» 7/15 - Sběry v uhelné oblasti Amasra v Turecku.


Vzorky rostlin a živočichů z vrtů (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
»» 8/15 - Záchranné sběry na lokalitě Nýřany, důl
Krimich I, karbon (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
»» 10/15 - Sběry karbonských rostlina z lomu Piesberg
v Německu (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2015 obohacen především
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový
materiál k výzkumným úkolům, grantu GAČR, materiál
z pracovních i soukromých terénních cest) a řady
spolupracovníků, především z řad členů Zpč. pobočky
ČBS.
Problematické druhy byly revidovány specialisty
(především v rámci CE Pladias).

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“
(5 lokalit), z jižního Slovenska z průzkumu brouků
(Coleoptera) vybraných lokalit v Podunajské nížině (13
lokalit), PP Dolejší dráhy (I. Těťál, I. Hradská).

Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen
o 209 svazků. Z toho bylo 84 sv. získáno koupí, 148 sv.
bylo získáno zdarma, 5 sv. převedeno ze studijního
fondu a 3 sv. převedeny z fondu výměn. Celkový stav
sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2015 celkem
8.639 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do
počítačové databáze Verbis.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 193 svazků.
Podle druhu akvizice bylo 122 svazků získáno koupí,
59 darem, 12 převedeno ze studijního fondu. Všechny
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST
je k 31. 12. 2015 celkem 2.922 sv. V r. 2011 bylo započato
se zpracováním fondu do dtb a za vykázané období (tj. r.
2015) bylo zpracováno celkem 282 záznamů. Celkem je
v dtb zpracováno 1.904 záznamů (př.č.).
Za rok 2015 bylo získáno do sbírkových fondů
knihovny celkem 402 svazků, celkový výdaj za nákup
sbírek byl 82 775,32 Kč. Celkový stav sbírek knihovny je
11.561 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.
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Odborná činnost
Ředitelství
»» Frýda – koncepce, odborné zpracování a scénář
expozice podbrdského železářství a hamernictví pro
projekt revitalizace NKP Vodní hamr v Dobřívi.
»» Frýda – koncepce využití objektů muzea pro jejich
účelní využití, především v Muzeu dr. Bohislava
Horáka v Rokycanech.
»» Mergl – koncepce, odborné zpracování a příprava
exponátů pro výstavy:
Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi
v plzeňské kultuře 19. století, 27. 2. – 3.5. – autorská
příprava části výstavy a výběr exponátů
Ladislav Sutnar – užitá tvorba, 16. 5. - 15. 11. –
autorská příprava, soubor skla, porcelánu, hraček
a kovů z fondů uměleckoprůmyslového oddělení
ZČM a dalších sbírek
Glass Art from Bohemian Forrest, 19. 6. – 30. 6. –
příprava části expozice Plzeňského kraje pro EXPO
Miláno 2015
Le verre de Bohême, 25. 11. - 13. 1. 2016 – autorská
příprava výstavy pro Musée des Beaux-Arts v Limoges,
Francie
»» 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 pro kapitolu
o plzeňském uměleckém řemesle 19. století
v publikaci Dějiny Plzně II

Oddělení prehistorie
Vypracované a odevzdané nálezové
a antropologické zprávy:
»» Blovice, okr. Plzeň-jih, les Kamensko. Zaniklá
středověká vesnice Kamenice Dokumentace
porušené situace. Výzkum 2014. Nálezová zpráva (A.
Zelenka).
»» Stříbro, okr. Tachov, Palackého ulice – kostel sv. Petra
(ZVS Doubrava). Archeologický dozor při pokládce
zemního kabelu VN, TS a NN. Výzkum 2014. Nálezová
zpráva (A. Zelenka).
»» Bukovec, okr. Plzeň-město. Modernizace trati
Rokycany-Plzeň. Přístupová komunikace k budoucí
středové jámě Energocentra tunelů. Výzkum 2014.
Nálezová zpráva (A. Novotná).
»» Kyšice, okr. Plzeň-sever. Modernizace trati RokycanyPlzeň. Rozplet – komunikace ze zářezu do lomu
Kyšice. Výzkum 2014. Nálezová zpráva (A. Zelenka).
»» Kyšice, okr. Plzeň-sever. Modernizace trati RokycanyPlzeň. Rozplet – zářez trati od silničního mostu ke
stávající trati. Výzkum 2014. Nálezová zpráva (A.
Zelenka).
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»» Plzeň-Doubravka, okr. Plzeň-město. Modernizace
trati Rokycany-Plzeň. Výjezdový portál tunelu Chlum
a Homolka po napojení na stávající trať. Výzkum
2015. Nálezová zpráva (A. Junková).
»» Horšovský Týn, okr. Domažlice. Náměstí Republiky
– výkopy pro kabely elektrického vedení. Výzkum
1993. Nálezová zpráva (M. Metlička, A. Zelenka).
»» Nezabylice, okr. Chomutov. Žárové pohřebiště
z doby římské - hrob 66. Antropologická analýza (L.
Šmolíková).
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:
»» Bezdružice (okr. Tachov). Rekonstrukce městské
komunikace ulice Na Sídlišti a Sluneční (AV 1/2015).
»» Bezemín (okr. Tachov). Těžba lesního porostu
v prostoru slovanského mohylníku (AV 25/2015).
»» Draženov (okr. Domažlice). Rekonstrukce silnice
II/189 Draženov, kruhový objezd-Klenčí (AV
130/2015).
»» Kamýk u Bezdružic (okr. Tachov). Rekonstrukce
příjezdové komunikace do obce (AV 2/2015).
»» Kyšice (okr. Plzeň-sever). Vjezdový portál - zřízení
staveniště a jímky (AV 11/2015).
»» Město Touškov (okr. Plzeň-sever). Výstavba
rodinného domu pč. 594/3 v ulici Květné.
»» Všeruby (okr. Domažlice). Rekonstrukce silnice II/190
Nový Spálenec-Všeruby (AV 131/2015).
»» Obora u Kaznějova (okr. Plzeň-sever). Pokládka
kabelů NN v lokalitě Malá Obora (AV 30/2015).
»» Tachov (okr. Tachov). Tachov – průmyslová zóna,
výkopy kabelů VN. (AV 35/2015).
»» Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město). Stavební úpravy
parkovacích ploch v areálu firmy Daikin (AV 53/2015).
»» Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město). Stavba bytových
domů v lokalitě „U Statku“ (AV 166/2014).
»» Příchovice (okr. Plzeň-jih). Pokládka kabelů NN (AV
56/2015).
»» Tasnovice (okr. Domažlice). Rekonstrukce mostu
ev.č. 1973-1.
»» Újezdec u Měcholup (okr. Klatovy). Výstavba skladu
biomasy na parc. č. 5/1 (AV 9/2015).
»» Vlastějov u Sušice (okr. Klatovy). Pokládka kabelů NN
(AV 34/2015).
»» Dobřany (okr. Plzeň-jih). Kanalizace v lokalitě Malá
Strana (AV 39/2015).
»» Plzeň-Doubravka (okr. Plzeň-město). Rekonstrukce
železničního viaduktu v Mohylové ulici (AV 11/2015).
»» Plzeň-Doubravka a Plzeň-Újezd. Archeologický dozor
při akcích „SO 33-38-02, SO 33-38-03, SO 33-38-05
(ul. Mohylová, Potoční, žel. Most přes Úslavu) a SO
32-37-23 (lokalita Plzeň-Újezd; AV 11/2015).

»»

Ostatní

»»

»» Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna
hlášení o nálezech a archeologických akcích za

»»

»»

»»
»»

»»

»»

rok 2014 (121 položek). Data byla odeslána do
Archeologického ústavu v Praze. Databáze je
podkladem pro Výzkumy v Čechách 2014 (M.
Metlička, L. Šmolíková).
Pro expozici „Pravěku a raného středověku
jihozápadních Čech“ byly zhotoveny překlady
popisek do německého a anglického jazyka, které
byly zataveny, svázány a předány průvodkyním
v expozici pro zahraniční návštěvníky (A. Junková, M.
Metlička).
Do depozitáře ve Zbiroze byl převezen roztříděný
a popsaný materiál z výzkumu ve Stodu na stavbě
prodejny Tesco z let 2013-2014. Dále byl v depozitáři
roztříděn materiál z výzkumu v Dobřanech 2008,
východně od léčebny (M. Metlička, J. Metličková, L.
Šmolíková, P. Peterková).
Pro plánovanou publikaci o neolitickém osídlení
jihozápadních Čech byly nakresleny soubory
nálezů z Plzně-Radobyčic - ppč. 576, Kotovic, Vstiše
- V Alejích, z neolitického sídelního areálu v PlzniLiticích - západně od Kotlíku, ze Stodu - Týneckého
vršku, Černotína, Vsi Touškova - J od obce, Merklína
- S od hřbitova a Letkova - pole JZ od kravína (M.
Mašková).
Pro publikaci o nových depotech doby bronzové,
která by měla vyjít v roce 2016, byly překresleny
zlaté a bronzové artefakty z lokalit Hořenec - vrch
Vraník, z Mladé Boleslavi - Nové Telibi, z Nepřevázky
a Dalovic (P. Peterková).
Pro článek o nálezech jantarových předmětů ze
střední doby bronzové až doby halštatské byly
nakresleny jantarové artefakty z mohyl u Meclova,
Dýšiny-Nové Huti, Šťáhlav-Hájku a Sedlce-Hůrky,
Milínova-Javoru, Žákavy-Svárče, Všekar-Husté leče
a dále z bylanských komorových hrobů z Hradenína,
Lovosic, Záhoří a Kyšic. Nakreslen byl také výběr
korálů z náhrdelníku pocházejícího z depotu z PlzněRadčic - Na Sytné (M. Metlička, P. Peterková).
Nakresleny byly soubory keramiky z výzkumu
slovanských obilnic ve Vochově z výzkumu v roce
2000 (P. Peterková).
Laboratorně
byl
zpracován
a připraven
k systematické evidenci materiál z plošného
výzkumu na stavbě sportovního areálu České údolí
v Plzni-Valše (J. Tycová).
Dokončeno bylo překreslení archeologického
materiálu ze zpracovávaného výzkumu pozdně
bronzového výšinného sídliště na Sovích skálách
u Drahovic (P. Peterková, M. Metlička).
Byl sestaven a nakreslen celkový plán výzkumu
(měřítko 1:80) v Kyšicích - Rozplet železniční trati – II.
etapa, v rámci stavby Modernizace železniční trati
Rokycany-Plzeň. Plány byly následně digitalizovány
a nakresleny detaily vybraných objektů (L.
Šmolíková).
Pro nálezovou zprávu a publikaci byly nakresleny
soubory typické keramiky z objektů při výzkumu na
břehu přehrady České údolí v Plzni-Valše z roku 2010
(M. Mašková).


»» Byl zhotoven celkový plán výzkumu ve Stříbře
u kostela sv. Petra, kde byly v září 2014 zachyceny
relikty zaniklé středověké vesnice Doubrava.
Soubory nálezů byly nakresleny pro nálezovou
zprávu (L. Šmolíková, M. Mašková).
»» Bylo popsáno 64 beden s nově zaevidovanými nálezy
za léta 2012-2013 a sepsány podklady pro nové
lokační seznamy (M. Mašková).
»» Pro doplnění soupisu pravěkých a raně středověkých
hradišť byl nakreslen materiál z výzkumu na Malém
Křakovském vrchu u Miřkova (M. Mašková, P.
Peterková).
»» Byl roztříděn a podle čísel nálezů datován materiál
z výzkumu ve Stodu, před stavbou nákupního centra
Tesco z let 2012-2014 (M. Metlička, P. Peterková).
»» Byl vytvořen celkový plán výzkumů probíhajících
v pískovně II ve Vejprnicích v letech 1997-2002. Byly
nakresleny a digitalizovány detaily jednotlivých
hrobů a dvou mohyl (L. Šmolíková).
»» Pro chystané zpracování hmotné náplně chamské
kultury byly nakresleny soubory nálezů z výšinných
sídlišť Bzí-Velká skála, Kaliště-Teplá skála a VlkovBabiny (M. Mašková).
»» Pro připravovaný článek o starém výzkumu V.
Čtrnácta v Plzni-Červeném Hrádku při stavbě RD na
kat.č. 346/1 v roce 1932 byl nakreslen archeologický
materiál (M. Mašková).
»» Připravena a doplněna byla Kolektivní smlouva na
rok 2015, která byla s vedením organizace podepsána
(J. Metličková, K. Beneš, F. Frýda).
»» Nakreslena a vyfotografována byla zapůjčená
bronzová nádoba s držadlem pocházející z keltského
pokladu z Podmokel na Rokycansku (M. Metlička, P.
Peterková).
»» Bylo
dokončeno
třídění
dokumentace
z archeologických výzkumů a ze zpráv z pozůstalosti
po Antonínu Benešovi (R. Rejchová).
»» Sestaveny byly plány jednotlivých výzkumů
v Malesicích v poloze „U Kyjovského lesa“ z let
1999-2000 a kresby důležitých objektů. Vytvořen byl
celkový plán prozkoumaných ploch (L. Šmolíková).
»» Pro Dr. Jana Bouzka byly dohledávány střepy
z Roudné, z chaty 520. Část nálezů byla pro
potřeby článku nakreslena a pořízena fotografická
dokumentace (J. Metličková, M. Metlička, M.
Mašková).
»» Po ukončení výzkumu v Plzni-Újezdě „Na Dražkách“
byl nakreslen celkový plán prozkoumané plochy. Dále
byla nakreslena celková situace a detaily vybraných
objektů a půdorysů nadzemních i zahloubených chat
(L. Šmolíková).
»» Ze získaného digitálního soupisu zpráv okresu
Plzeň-sever z archivu ARÚ byly vytištěny roztříděny
a založeny zprávy o nálezech (R. Rejchová).
»» Překresleny byly keramické nálezy z výzkumu na
stavbě RD ve Starém Plzenci, Vrchlického ulici na
ppč. 149/1, datované do 13.-15. století (M. Mašková,
A. Zelenka).
»» Pro nálezovou zprávu byl vytvořen plán výzkumu
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»»

»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

v Plzni-Doubravce ze zkoumané plochy JZ od
výstupního portálu tunelů (L. Šmolíková).
Byl vynesen celkový plán výzkumu v Plzni-Roudné
předcházející stavbě fakultní nemocnice z let 197679 vedený D. Baštovou. V první fázi byla vynesena
poloha zahloubených chat a následně byly do tohoto
plánu vkládány menší zahloubené objekty a celý
plán byl pak digitalizován (L. Šmolíková).
Do archivu byla roztříděna a založena vytištěná
hlášení o archeologických nálezech za rok 2014
a 2015 (R. Rejchová).
Pro článek do AZČ10 o výzkumu v Horšovském Týně
na náměstí Republiky z roku 1993, byl digitalizován
celkový plán a byly upravovány tabule s nálezy
a objekty (L. Šmolíková).
Sestaven byl plán výzkumu v Dobřanech před
stavbou obytné zóny Malá Strana. Digitalizovaný
plán byl graficky upraven (L. Šmolíková).
Pro nálezovou zprávu byl nakreslen materiál
z výzkumu v Bezdružicích, na náměstí Kryštofa
Haranta (M. Mašková).
V archeologické expozici v hlavní budově byly
nafoceny artefakty a skupiny předmětů pro katalog
„Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech“ (M.
Metlička, P. Peterková, I. Michnerová).
Byl nakreslen soubor bronzových předmětů z depotu
v Litohlavech, „Na Luzích“ (M. Metlička, P. Peterková).
Byl přepsán deník z výzkumu v Plzni-Radčicích,
kanalizace k areálu HP Pelzer jako podklad pro
nálezovou zprávu, vyplněny pracovní listy pro
fakturaci a byl nakreslen plán výzkumu. Také byly
překresleny a digitalizovány jednotlivé objekty a řezy
(A. Junková, L. Šmolíková).
V rámci evidence byl vytvářen katalog sledovaných
vlastností mazanice z objektů 4A a 4B z Malesic
„U Kyjovského lesa“ (A. Junková).
Proběhl výběr fotografií pro katalog expozice, byly
napsány popisky pod obrázky a jejich kompletace
před předáním k překladům (M. Metlička).
Byl vytvořen plán výkopu pro odvodnění fary v Hradci
u Stoda, kde byly zachyceny objekty 13. století a jáma
se spálenými lidskými ostatky ze zrušeného hřbitova
(L. Šmolíková).
Pro expozici a katalog bylo vyjednáno zapůjčení části
bronzové nádoby z Podmokel a maskovité spony
z Hradiště u Kasejovic (M. Metlička).
Průběžně jsme třídili materiál ze sběrů M. Řezáče,
který byl připravován k zapsání do přírůstkové knihy
(M. Metlička).
Byla dokončena a předána investorská zpráva
k výzkumu v Plzni-Újezdě „Na Dražkách“ (M.
Metlička).
V průběhu roku probíhala příprava dalšího čísla
sborníku „Archeologie západních Čech“ (AZČ 9). Byly
svolány dvě redakční rady, probíhala recenzní řízení,
byly dopracovávány připomínky, přeložena resumé
a doplněna klíčová slova a abstrakty (M. Metlička, T.
Bernhardt).
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Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy:
»» Bělé nad Radbuzou (okres Domažlice), parcela číslo
2366/3 u č. ev. 2 v Pavlovické ulici rekreační objekt,
základové pasy, dozor, negativní situace.
»» Bílenice (okres Klatovy), stáj Bílenice, dozor,
negativní situace.
»» Blížejov (okres Domažlice), parcela ppč. 747/2
v jihozápadní části obce, výkop pro kabel NN, dozor,
negativní situace.
»» Blížejov (okres Domažlice), parcela ppč. 1053
v severozápadní části obce, výkop pro kabel NN,
dozor, negativní situace.
»» Blížejov (okres Domažlice), parcela ppč. 1060
v severozápadní části obce, výkop pro kabel NN,
dozor, negativní situace.
»» Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce kaple,
negativní situace.
»» Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce MK ul.
Hornická, dozor, negativní situace.
»» Domažlice (okres týž), Komenského ulice čp. 10,
stavba plynovodní přípojky a kanalizační přípojky
v rámci rekonstrukce objektu bývalého pivovaru,
dozor, novověké vyrovnávací a zpevňující vrstvy.
»» Domažlice (okres týž), jižně od města, parcely číslo
3534 a 5035/7, rekonstrukce zemních trasových
VTL uzávěrů, dozor, negativní situace, pouze
v jednom případě zde bylo zachyceno zahloubení
s tmavošedou jílovitou výplní, spíše však jde
o přírodní objekt.
»» Domažlice (okres týž), Baldovská 19, přístavba
k objektu, dozor, sledovány pouze novověké vrstvy
se zlomky cihel a střešních tašek a vrstva s popelem.
»» Domažlice (okres týž), Mánesova ulice, parcela číslo
2311/8, rozšíření parkoviště pro OA, dozor, negativní
situace.
»» Domažlice (okres týž), Švabinského ulice, parcela
číslo 2311/2, rozšíření parkoviště pro OA, dozor,
negativní situace.
»» Domažlice (okres týž), dům čp. 201 v Poděbradově
ulici, stavba plynové přípojky, dozor, novověké
vrstvy a zásypy jiných inženýrských sítí.
»» Domažlice (okres týž), propojení křižovatky ulice 28.
října “u PDA” se silnicí II/193 v ulici Kozinova, stavba
dešťové kanalizace a rekonstrukce ulice, dozor,
negativní situace.
»» Domažlice (okres týž), Kunešova ulice, parcely číslo
2311/16,17,18, rekonstrukci telefonní sítě, dozor,
negativní situace.
»» Domoraz (okres Klatovy), sklad Domoraz, dozor,
negativní situace.
»» Ejpovice (okres Rokycany), stavba administrativní
budovy Swietelsky s.r.o., negativní situace.
»» Holýšov (okres Domažlice), ulice U Nádraží, 2x RD
ppč. 843/3, výkop pro kabel NN, dozor, novověké
vyrovnávací a zpevňující vrstvy.

»» Horská Kvilda (okres Klatovy), oprava silnice II/169,
dozor, negativní situace.
»» Horšov (okres Domažlice), vodohospodářské úpravy
a stavba tůní, ojedinělé nálezy pozdně středověké
a novověké keramiky.
»» Hradec u Stoda (okres Plzeň-jih), rekonstrukce polní
cesty, negativní situace.
»» Hrádek (okres Rokycany), Reko VTL Hrádek-Nová
Huť, podchod Klabavy, dozor, negativní situace.
»» Hradiště u Domažlic (okres Domažlice), při západním
okraji obce podél silnice na Radonice, rekonstrukce
stanice katodické ochrany, dozor, negativní situace.
»» Chudenice (okres Klatovy), rekonstrukce náměstí,
novověké navážky.
»» Kdyně (okres Domažlice), na severozápadním okraji
města, jižně od Centra vodní zábavy, výstavba sádek
a tůně, dozor, negativní situace.
»» Kout na Šumavě (okres Domažlice), ulice v jižní části
obce, výměna vodovodu v obci, dozor, novověké
vyrovnávací a zpevňující vrstvy, pod kterými bylo
geologické podloží.
»» Křimice (okres Plzeň-město), výstavba rodinného
domu, ppč. 654/52 a 654/279, dozor, negativní
situace.
»» Láz u Kladrub (okr. Tachov), intravilán obce, dozor,
rekonstrukce a přeložení části vzdušného vedení
kNN do země, liniové výkopy, recentní navážky.
»» Ledce (okres Plzeň-sever), napojení sjezdu na silnici
II/180, dozor, negativní situace.
»» Litice (okres Plzeň-město), ppč. 1981/161 a 1981/162,
novostavba RD, dozor, negativní situace.
»» Luženičky (okres Domažlice), Baldov, parcela číslo
455, rekonstrukce základu památníku, dozor, návoz
a vydláždění kolem základního kamene památníku
z roku 1931.
»» Město Touškov (okres Plzeň-sever), ulice U špejcharu,
rekonstrukce komunikace, novověké navážky.
»» Mlečice (okres Rokycany), intravilán, kanalizace,
dozor, negativní situace.
»» Mochtín (okres Klatovy), výstavba rodinného domu,
ppč.1075, dozor, negativní situace.
»» Nýrsko (okres Klatovy), výstavba rodinného domu,
ppč.1549/98, dozor, negativní situace.
»» Plzeň (okres Plzeň-město), Borská ulice, rozšíření
areálu Autosalon Jan Šmucler s.r.o., dozor, negativní
situace.
»» Plzeň-Bolevec (okres Plzeň-město), ppč. 2435/172,
novostavba RD, dozor, negativní situace.
»» Plzeň-Bory (okres Plzeň-město), Borská ulice, stavba
vodovodu, dozor, negativní situace.
»» Plzeň-Bory (okres Plzeň-město), Dvořákova ulice,
rekonstrukce vodovodu a přípojek, dozor, negativní
situace.
»» Plzeň-Bory (okres Plzeň-město), Klatovská 721/110,
rekonstrukce domu, dozor, negativní situace.
»» Plzeň-Doudlevce (okr. Plzeň-město), Lázeňská ulice,
výkop pro plyn, negativní.
»» Plzeň-Újezd (okr. Plzeň-město), východně od
záchranné stanice zvěře, terénní úpravy, negativní.


»» Plzeň (okres Plzeň-město), Valcha, obytná zóna, II.
etapa, dozor, negativní situace.
»» Pocinovice (okres Domažlice), při silnici II/192 ke
koupališti, stavba chodníku a dešťové kanalizace,
dozor, negativní situace.
»» Podmokly (okres Rokycany), rekonstrukce polní
cesty VPC 1, dozor, negativní situace.
»» Postřekov (okres Domažlice), parcela 1429/19,
hospodářský objekt, dozor, negativní situace.
»» Potvorov (okres Plzeň-sever), stavební úpravy
v areálu fary, negativní situace.
»» Přehýšov (okres Plzeň-sever), stavba logistického
centra Exit 100, negativní situace.
»» Přeštice (okres Přeštice), ocelový přístřešek skladové
a výrobní haly IAC Group s.r.o., dozor, negativní
situace.
»» Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 6/4, kanalizační
přípojka, dozor, negativní situace.
»» Robčice u Štěnovic (okres Plzeň-jih), výkopové
práce, ppč. 275/2, 535/7, 535/18, 535/16 a 872, dozor,
negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), rozvoj RS – Za prádelnou
– I. etapa, dozor, negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), Hutchinson s.r.o.,
vodovod a přípojky, dozor, negativní situace.
»» Rokycany (okres Rokycany), Komenského ulice,
stavba veřejného osvětlení, negativní situace.
»» Smědčice (okres Rokycany), ppč. 502/22, novostavba
RD, dozor, negativní situace.
»» Stříbro (okres Tachov) – Siemens, stařiny po dolování,
získány geologické vzorky a vzorky výdřevy.
»» Stříbro (okr. Tachov), Masarykovo náměstí, dozor,
montáž nového zemního vedení, negativní situace.
»» Stříbro (okr. Tachov), ppč. 1402/332, dozor, výstavba
podsklepené garáže, negativní situace.
»» Stříbro (okr. Tachov), obnova zeleně městského
parku, dozor, negativní situace.
»» Svrčovec (okres Klatovy), výstavba rodinného domu,
ppč.647/4, dozor, negativní situace.
»» Šlovice u Plzně (okres Plzeň-jih), výkopové práce,
ppč. 550/1 a 510, dozor, negativní situace.
»» Šťáhlavy (okres Plzeň-jih), skrývka pro stavbu
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Štěnovice (okres Plzeň-jih), výstavba rodinného
domu, ppč.450/1-2, dozor, negativní situace.
»» Štěnovice (okres Plzeň-jih), výstavba komerčního
objektu, ppč. 831/1, 838/38, dozor, negativní situace.
»» Štěnovice (okres Plzeň-jih), výstavba skladu, ppč.
831/30, dozor, negativní situace.
»» Vejprnice (okres Plzeň-sever), ppč. 1199/161, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
»» Záchlumí (okr. Tachov), rozšíření vodovodu
v jihovýchodní části obce, dozor, liniové výkopy, dvě
recentní cihlové zdi, recentní navážky.
»» Zahořany u Domažlic (okres Domažlice), jižně od
obce Zahořany, z části podél silnice do Spáňova,
rekonstrukce stanice katodické ochrany, dozor,
negativní situace.
»» Žlutice (okres Karlovy Vary), ppč. 3135/5, novostavba
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sběrného dvora, dozor, negativní situace.
Záchranné výzkumy a dozory
v extravilánech, větší liniové stavby:
»» Kaznějov (okres Plzeň-sever), DP Kaznějov I – 4.
etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní situace.
Letecká prospekce a fotodokumentace
Dokumentace vybraných archeologických lokalit na
okrese Plzeň – sever.
Nálezové a investorské zprávy
»» 2/2015 - Láz u Kladrub (okres Tachov), investorská
zpráva (Matějková)
»» 3/2015 - Luženice (okres Domažlice), lom severně
od obce, ppč. 269, sídliště z pozdní doby bronzově,
nálezová zpráva (Hereit)
»» 7/2015 - Kout na Šumavě (okres Domažlice), výměna
vodovodu, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 8/2015 - Semošice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „V lukách“, hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 9/2015 - Semošice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy jižně od železniční trati, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 10/2015 - Horšovský Týn (okres Domažlice),
povrchový sběr z polohy „Výhledy“, hlášení
(Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 11/2015 - Horšovský Týn (okres Domažlice),
povrchový sběr z polohy pod železniční tratí, hlášení
(Hereit – Řezáč)
»» 14/2015 - Ždánov (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy nad Veským rybníkem, hlášení (Břicháček –
Hereit – Řezáč)
»» 15/2015 - Staňkov (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy u areálu ČOV, ppč. 3231, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 16/2015 - Staňkov (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy u Radbuzy, ppč. 2801, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 17/2015 - Křenovy (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy západně od obce, hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 18/2015 - Luženice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „K Luženicím“ severně od obce, hlášení
(Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 19/2015 - Luženice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy severoseverozápadně od obce, hlášení
(Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 20/2015 - Klatovy (okres Klatovy), Dragounská
ulice, stavba průmyslové haly, investorská zpráva
(Sochorová)
»» 21/2015 - Chotiměř (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „Pod nivy“, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
»» 22/2015 - Chotiměř (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „U kalvárie“, hlášení (Břicháček –
Hereit – Řezáč)
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»» 25/2015 - Horšov (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy „Dolní držadlo“ v areálu horšovské obory,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 26/2012 - Luženičky (okres Domažlice), dostavba
památníku na Baldově, investorská zpráva (Hereit)
»» 28/2015 - Horšov (okres Domažlice), povrchový sběr
JJZ od polohy „Dolní remíz“ v areálu horšovské
obory, hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 29/2015 - Křimice (okres Plzeň-město), ppč. 654/52
a 654/279, přístavba rodinného domu, zpráva
o dozoru (Smetana)
»» 30/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy východojihovýchodně od obce, hlášení
(Hereit – Řezáč)
»» 31/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy jihovýchodně od obce, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 32/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy při východním okraji obce, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 33/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy při silnici na Vítání, hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 34/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
v zahradách za domy v SZ části obce, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 36/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy západně od obce, hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 37/2015 - Medná - Srby (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy východně od obce Medná na rozhraní
katastrů, hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 38/2015 - Horšov (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy JJV od „Dolního remízu“ v horšovské oboře,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 39/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy 800 m západně od kostela sv. Anny,
hlášení (Hereit – Řezáč)
»» 40/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy severozápadně od obce, hlášení
(Hereit – Řezáč)
»» 41/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy 600 m ZSZ od obce, hlášení (Hereit
– Řezáč)
»» 42/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy jižně od Mlýnského vrchu, hlášení
(Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 43/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z lomu pod vrcholem Mlýnského vrchu, hlášení
(Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 45/2015 - Robčice (okres Plzeň-jih), ppč. 535/18, /16
a další, výkopové práce, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 46/2015 - Šlovice (okres Plzeň-jih), ppč. 550/1, 510,
výkopové práce, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 47/2015 - Žlutice (okres Karlovy Vary), ppč. 3515/15,
novostavba sběrného dvora, investorská zpráva
(Kordíková)
»» 48/2015 - Vejprnice (okres Plzeň-sever), ppč.
1199/161, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru
(Sochorová)
»» 49/2015 - Luženice (okres Domažlice), povrchový

»»
»»
»»
»»

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

sběr z polohy „U hrušky“, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
50/2015 - Draženov (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „Mlaty“, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
51/2015 - Draženov (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy SSZ od obce, hlášení (Břicháček –
Hereit – Řezáč)
53/2015 - Chrastavice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy „V kopcích“, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
54/2015 - Radonice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy východně od Chrastavic u železniční
trati u obce Radonice, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
56/2015 - Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce
VTL TUZ Do 3, investorská zpráva (Hereit)
57/2015 - Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce
místní komunikace v ulici Hornická, investorská
zpráva (Smetana)
58/2015 - Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování
dobývacího prostoru Kaznějov I – 4. etapa,
investorská zpráva (Smetana)
59/2015 - Pocinovice (okres Domažlice), chodník při
silnici II/192, investorská zpráva (Hereit)
60/2015 - Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 112, žádost
o nahlédnutí do archivu (Sochorová)
61/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), Valcha, obytná
zóna, II. etapa, investorská zpráva (Sochorová)
62/2015 - Polžice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy 900 m jihovýchodně od obce, hlášení
(Hereit – Řezáč)
63/2015 - Chrastavice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy na návrší na levém břehu Radbuzy,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
64/2015 - Rokycany (okres Rokycany), Spilka,
investorská zpráva (Čechura)
65/2015 - Přehýšov (okres Plzeň-sever), logistické
centrum, zjišťovací výzkum, nálezová zpráva
(Čechura)
66/2015 - Polžice (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy mezi horšovskou oborou a okrajem obce,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
67/2015 - Polžice (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy 800 metrů jižně od obce, hlášení (Hereit
– Řezáč)
68/2015 - Srby (okres Domažlice), povrchový sběr
z polohy „Za topoly“, severovýchodně od obce,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
69/2015 - Domažlice (okres Domažlice), Baldovská
19, rekonstrukce a dostavba objektu, investorská
zpráva (Hereit)
70/2015 - Smědčice (okres Rokycany), ppč. 502/22,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková)
71/2015 - Borovy (okres Plzeň-jih), silnice I/27,
úprava křižovatky se silnicí III/0276, investorská
zpráva (Smetana)
72/2015 - Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 831/1, /38
a /30, komerční objekt, sklad kamene, investorská


zpráva (Smetana)
»» 73/2015 - Holýšov (okres Domažlice), 2x rodinný
domek, ppč. 843/3, kabel NN, investorská zpráva
(Hereit)
»» 74/2015 - Domažlice (okres Domažlice), Kulturní
centrum Pivovar, investorská zpráva (Hereit)
»» 75/2015 - Mašovice (okres Domažlice), povrchový
sběr z polohy 600 m severovýchodně od obce,
hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 76/2015 - Stříbro (okres Tachov), obnova parku,
zemní práce, investorská zpráva (Matějková)
»» 77/2015 - Záchlumí (okres Tachov), rozšíření
vodovodu, zemní práce, investorská zpráva
(Matějková)
»» 78/2015 - Milevsko (okres Písek), kostel sv. Jiljí,
investorská zpráva (Břicháček)
»» 80/2015 - Zahořany (okres Domažlice), rekonstrukce
SKAO, investorská zpráva (Hereit)
»» 81/2015 - Stříbro (okres Tachov), oprava městského
opevnění – bašta, investorská zpráva (Matějková)
»» 82/2015 - Domažlice (okres Domažlice), Mánesova
ulice, rozšíření parkoviště, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 83/2015 - Domažlice (okres Domažlice), Švabinského
ulice, rozšíření parkoviště, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 85/2015 - Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 450/1 a /2,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
»» 86/2015 - Ejpovice (okres Rokycany), administrativní
budova fy Swietelsky, investorská zpráva (Čechura)
»» 87/2015 - Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce
ulice Boženy Němcové, investorská zpráva (Hereit)
»» 88/2015 - Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), ppč.
2366/2, stavba rekreačního objektu, zpráva o dozoru
(Hereit)
»» 89/2015 - Nová Huť (okres Rokycany), rekonstrukce
VTL plynovodu Hrádek – Nová Huť, podchod pod
Klabavu, investorská zpráva (Smetana)
»» 90/2015 - Radobyčice (okres Plzeň-město), poloha
V Lahošti, povrchový sběr, hlášení (Smetana)
»» 91/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), „Nová Valcha“,
II. etapa, investorská zpráva (Sochorová)
»» 92/2015 - Rokycany (okres Rokycany), Masarykovo
náměstí 83, přístavba výtahu, investorská zpráva
(Čechura)
»» 93/2015 - Rokycany (okres Rokycany), Komenského
ulice, rozšíření veřejného osvětlení, investorská
zpráva (Čechura)
»» 95/2015 - Postřekov (okres Domažlice), ppč. 1429/19,
stavba objektu, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 96/2015 - Kdyně (okres Domažlice), ppč. 993/12,
výstavba rybníků a tůně, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 97/2015 - Líně (okres Plzeň-sever), Polní ulice, obytná
zóna, investorská zpráva (Kordíková)
»» 99/2015 - Blížejov (okres Domažlice), ppč. 747/2,
kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 100/2015 - Blížejov (okres Domažlice), ppč. 1053,
kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 101/2015 - Blížejov (okres Domažlice), ppč. 1060,
kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 102/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), Dvořákova
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»»
»»
»»
»»
»»
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ulice, rekonstrukce vodovodu a přípojek, investorská
zpráva (Sochorová)
103/2015 - Ledce (okres Plzeň-sever), napojení
sjezdu na silnici II/180, zpráva o dozoru, (Sochorová)
104/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), Klatovská
110, rekonstrukce objektu, investorská zpráva
(Kordíková)
105/2015 Otěšice (okres Plzeň-jih), stpč. 56, ppč.
1994, 1976 a 1977/2, stavba rodinného domu
a garáže, zpráva o dozoru (Smetana)
106/2015 - Hradiště (okres Domažlice), rekonstrukce
SKAO, investorská zpráva (Hereit)
107/2015 - Stříbro (okres Tachov), náměstí T. G.
Masaryka, kabel NN, investorská zpráva (Matějková)
108/2015 - Horská Kvilda (okres Klatovy), oprava
komunikace II/169, investorská zpráva (Smetana)
109/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), Borská ulice,
stavba vodovodu, investorská zpráva (Sochorová)
110/2015 - Litice (okres Plzeň-město), ppč. 1981/161
a /162, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru
(Kordíková)
111/2015 - Plzeň (okres Plzeň-město), Borská ulice,
autosalon Šmucler, investorská zpráva (Kordíková)
112/2015 - Kout na Šumavě (okres Domažlice),
výstavba kanalizace, II. etapa, investorská zpráva
(Hereit)
113/2015 - Stříbro (okres Tachov), výstavba garáže,
investorská zpráva (Matějková)
114/2015 - Nýrsko (okres Klatovy), ppč. 1549/98,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
116/2015 - Hrádek u Stoda (okres Plzeň-jih), polní
cesta, investorská zpráva (Čechura)
117/2015 - Mochtín (okres Klatovy), ppč. 1075, stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
118/2015 - Podmokly (okres Rokycany), ppč.
1522, rekonstrukce polní cesty, investorská zpráva
(Smetana)
119/2015 - Chudenice (okres Klatovy), Zahradní
ulice, investorská zpráva (Čechura)
120/2015 - Horšov (okres Domažlice), zkvalitnění
území obora Horšov – zvýšení biodiverzity
investorská zpráva (Čechura)
121/2015 - Domažlice (okres Domažlice),
Poděbradova ulice 201, plynová přípojka, zpráva
o dozoru (Hereit)
123/2015 - Svrčovec (okres Klatovy), ppč. 647/4,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
124/2015 - Ejpovice (okres Rokycany), ppč. 690/8,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Čechura)
125/2015 - Domažlice (okres Domažlice), propojení
ulice 28. října s Kozinovou, investorská zpráva
(Hereit)
126/2015 - Rokycany (okres Rokycany), Hutchinson
s.r.o., vodovod a přípojky, investorská zpráva
(Sochorová)
127/2015 - Šťáhlavy (okres Plzeň-jih), skrývka
pro stavbu rodinného domu, zpráva o dozoru
(Sochorová)
129/2015 - Mlečice (okres Rokycany), kanalizace,
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předběžná investorská zpráva (Kordíková)
»» 130/2015 - Rokycany (okres Rokycany), rozvoj RS – Za
prádelnou – I. etapa, ppč. 2325/3, investorská zpráva
(Smetana)
»» 131/2015 - Sušice (okres Domažlice), kostel Panny
Marie, nálezová zpráva (Čechura)
»» 132/2015 - Zahořany (okres Domažlice), povrchový
sběr 800 m jižně od obce, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
»» 133/2015 - Zahořany (okres Domažlice), povrchový
sběr 750 m severně od Sedlic, hlášení (Břicháček –
Hereit – Řezáč)
»» 134/2015 - Štěnovice (okres Plzeň-jih), ppč. 793/48,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Kordíková)
»» 135/2015 - Otov (okres Domažlice), povrchový sběr
severně od obce, hlášení (Břicháček – Hereit – Řezáč)
»» 136/2015 - Otov (okres Domažlice), povrchový sběr
severozápadně od obce, hlášení (Břicháček – Hereit
– Řezáč)
»» 137/2015 - Mlečice (okres Rokycany), stavba
kanalizace, investorská zpráva (Kordíková)
»» 138/2015 - Domažlice (okres Domažlice), Kunešova
ulice, telefonní síť, zpráva o dozoru (Hereit)
»» 139/2015 - Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 6/4,
kanalizační přípojka, zpráva o dozoru (Kordíková)
»» 140/2015 - Radnice (okres Rokycany), kanalizace
a ČOV, I. etapa, investorská zpráva (Kordíková)
»» 141/2015 - Přeštice (okres Přeštice), ocelový
přístřešek skladové a výrobní haly IAC Group s.r.o.,
zpráva o dozoru (Sochorová)
»» 142/2015 - Plzeň, (Plzeň – město), kostel Nanebevzetí
Panny Marie, zpráva o dozoru (Sochorová
»» 144/2015 - Domoraz (okres Klatovy), sklad Domoraz,
zpráva o dozoru (Sochorová)
»» 145/2015 - Bílenice (okres Klatovy), stáj Bílenice,
zpráva o dozoru (Sochorová)
Odborné zpracování nálezových
souborů a další výzkumná činnost
»» Konzervace, evidence, kresebná a fotografická
dokumentace nálezového souboru z archeologického
výzkumu Rokycany – Na Spilce (Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Nepomuk (okres Plzeň-jih), arciděkanství (Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Sušice (okres Klatovy), kostel sv. Václava (Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Albrechtice (okres Klatovy), kostel Panny Marie
(Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Bukovec (okres Domažlice), kostel Nanebevzetí
Panny Marie (Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Ostrovec (okres Plzeň-sever), kostel sv. Jana Křtitele

(Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Hromnice (okres Plzeň-sever) (Čechura)
»» Laboratorní zpracování a základní evidence
nálezového souboru z archeologického výzkumu
Ostrov u Stříbra (okres Tachov (Čechura)
»» Základní
evidence
nálezového
souboru
z archeologického výzkumu Poběžovice (okres
Domažlice), Mariánská ulice (Čechura)
»» Zpracování
antropologického
materiálu
z archeologického výzkumu Chudenice (okres
Klatovy), kostel sv. Jana Křtitele (Čechura)
»» Zpracován a do ARÚ AV ČR odeslán soubor 10
nálezových zpráv ze záchranných výzkumů v roce
2014 (P. Hereit).
»» Postupné zpracovávání výzkumu v Domažlicích z let
2010 – 2012 do podoby nálezové zprávy (P. Hereit).
»» Zpracování terénní dokumentace a nálezů z výzkumu
v ulici Boženy Němcové v Domažlicích (okres
Domažlice) do podoby nálezové zprávy (P. Hereit).
»» Pokračovalo zpracování nálezů ze sběrů pana M.
Řezáče a dr. Břicháčka. Bylo provedeno zkreslení
nálezů z povrchových sběrů v okolí obcí a měst
Horšov, Horšovský Týn, Chotiměř, Chrastavice,
Luženice, Meclov, Srby, Staňkov a Ždánov (okres
Domažlice). Bylo vypracováno 40 hlášení (P. Hereit).
»» Zpracovávání terénní dokumentace a nálezů
z výzkumu v Radnicích (okres Rokycany) do podoby
nálezové zprávy (Kordíková).
»» Radobyčice (okres Plzeň-město), poloha „V lahošti“,
základní
laboratorní
zpracování
keramiky
z povrchových sběrů (2011-15) a její předání
Prehistorickému oddělení ZČM (Smetana).
»» Zpracovávání materiálu z lokality Dobřany (okres
Plzeň-jih), Ústavní ulice, „Hřiště pro Pètanque“ do
podoby nálezové zprávy (M. Sochorová).
»» Zpracovávání materiálu a dokumentace z lokality
Plzeň (Plzeň-město), „Kostel Nanebevzetí Panny
Marie-odvlhčení severní stěny“ do podoby nálezové
zprávy (M. Sochorová).
»» Zpracování terénní dokumentace a archeologického
materiálu z výzkumu na náměstí ve Stříbře (čp. 13),
příprava článku (T. Matějková).
»» Kresebná dokumentace nálezů z výzkumů: Pechova
Lhota (ZSV Kovářov I), Milevsko (okr. Písek) –
autobusové nádraží (2004), Přílepov (okr. Písek),
Chvalešovice (okr. České Budějovice), Malešice (okr.
České Budějovice) (T. Matějková).
»» Zpracování odebraných vzorků z výzkumu Ostrov
u Stříbra (okr. Tachov) z roku 2014 (t. Matějková).
»» Zpracování nálezových zpráv z archivu Expozitury
ARÚ AV ČR do digitální podoby (T. Matějková).
Vypracované posudky a vyjádření
Stříbro (okr. Tachov) – severní most, posudek na
plánovanou opravu barokního (?) mostu (P. Břicháček).
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Archeologické výzkumy
»» Domažlice (okres Domažlice), stavba „Reko VTL
Domažlice – přechod Zubřina ČOV“, vyjádření ke
stavbě, čj. 1/2015 OZAV (Hereit).
»» Luženičky (okres Domažlice), dostavba památníku
na Baldově, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 4/2015 (Hereit).
»» Plzeň (okres Plzeň – město), „Vodovod Borská ulice“,
návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 5/2015
(Sochorová).
»» Líně (okres Plzeň – sever), obytná zóna Polní ulice,
výstavba inženýrských sítí, návrh rozpočtu na
archeologický výzkum, čj. 6/2015 (Kordíková).
»» Žlutice (okres Karlovy Vary), novostavba sběrného
dvora, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj.
12/2015 (Kordíková).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavba „Rekonstrukce
VTL TUZ Domažlice 3“, návrh rozpočtu na
archeologický výzkum, čj. 13/2015 (Hereit).
»» Hradiště (okres Domažlice), stavba „REKO SKAO –
výměna celé SKAO včetně kiosku“, návrh rozpočtu
na archeologický výzkum, čj. 23/2015 (Hereit).
»» Zahořany (okres Domažlice), stavba „REKO SKAO –
výměna celé SKAO včetně kiosku“, návrh rozpočtu
na archeologický výzkum, čj. 24/2015 (Hereit).
»» Sruby (okres Domažlice), stavba „Sruby hospodářské přejezdy a stabilizace dna“, zpráva pro
kolaudaci, čj. 27/2015 (Hereit).
»» Pocinovice (okres Domažlice), stavba „Chodník při
silnici II/192 ke koupališti – I. etapa“, návrh rozpočtu
na archeologický výzkum, čj. 35/2015 (Hereit).
»» Štěnovice (okres Plzeň-jih), výstavba komerčního
objektu, ppč. 831/1, 831/30, 831/38 a 831/58, zpráva
pro kolaudaci, čj. 44/2015 (Smetana).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavba „Kompostárna
Domažlice“, zpráva pro kolaudaci, čj. 52/2015
(Hereit).
»» Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce ulice
Boženy Němcové, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 55/2015 (Hereit).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavby „Oprava
chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici
v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích
stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice
Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“,
návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 79/2015
(Hereit).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavba „Oprava
chodníku před domem čp. 233 v Kozinově ulici“,
zpráva pro kolaudaci, čj. 84/2015 (Hereit).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavba „Propojení
křižovatky ulice 28. října u PDA se silnicí II/193 v ulici
Kozinova II. etapa“, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 94/2015 (Hereit).
»» Domažlice (okres Domažlice), stavby „Domažlice
– Planá u M. Lázní, výstavba PZS v km 31,678“,
„Domažlice – Planá u M. Lázní, výstavba PZS v km
33,306“, „Domažlice – Planá u M. Lázní, výstavba

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

PZS v km 41,340“, „Domažlice – Planá u M. Lázní,
výstavba PZS v km 53,454“, vyjádření ke stavbám, čj.
98/2015 OZAV (Hereit).
Domažlice (okres Domažlice), stavba „Reko VTL
Domažlice – přechod Zubřina ČOV“, zpráva pro
kolaudaci, čj. 115/2015 OZAV (Hereit).
Domažlice (okres Domažlice), sondážní archeologický
výzkum v rajské zahradě augustiniánského kláštera,
návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj.
122/2015 (Hereit).
Milavče (okres Domažlice), rekonstrukce malé vodní
nádrže, zpráva pro kolaudaci, čj. 128/2015 OZAV
(Hereit).
Mydlovary (okres Plzeň-sever), stavba rodinného
domu, vyjádření ke stavbě (M. Čechura)
Přehýšov (okres Plzeň-sever), Projek Exit 100 –
logistické centrum Přehýšov, vyjádření ke stavbě (M.
Čechura)
Rokycany (okres Rokycany), REKO MS Rokycany Soukenická + 5, vyjádření a rozpočet archeologického
výzkumu (Čechura)
Rokycany (okres Rokycany), REKO MS Rokycany –
Jiráskova + 2, vyjádření a rozpočet archeologického
výzkumu (Čechura)

Recenzní posudky pro odborný tisk
»» Posudky pro Časopisy Archeologia Polona, Pravěk
(M. 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 dbf. DEMUS),
investorské zprávy o ZAV, hlášení o archeologických
nálezech, posudky, různé rešerše atp. ZAV probíhaly
během celého roku. Viz soupis dole na konci kapitoly.
Základní výzkum probíhal mj. v souvislosti s přípravou
výstav a expozic. V první řadě to 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 loajality jedince vůči státu
a obce vůči panovníkovi k výstavě „Neviditelná loajalita
…“ (počátek 2015; dr. M. Hus a B. Diviš, výstava byla
otevřena v únoru 2015), o 2.světové válce „Plzeňané a II.
světová válka“ (první pololetí 2015, otevřena v dubnu
2015; dr. M. Hus a B. Diviš), stejného tématu se týkala
výstava Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, kde byl dr. M. Hus spoluautorem scénáře, dále
výstavy „Jan Hus1415 a 600 let poté“ (první pololetí
2015, MCUPD; Mgr. J.Orna, Mgr. V. Dudková a částečně
i dr. M. Hus, otevřeno v červnu 2015. Patří sem autorské
podíly na výstavách jiných oddělení i cizích subjektů.

20 | Výroční zpráva 2015
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.
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 i konečné úpravy atd.,
blok k vojenské minulosti města – dr. M. Hus, práce byla
definitivně odevzdána do tisku během podzimu 2015).
Patří sem i odhady, badatelské návštěvy, zodpovídání
dotazů, konsultace (celkem na 382 úkonů).
Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Běšiny, parc. č. 90/1 – kNN (Orna)
Blatnice, 4 RD na parc.č. 111/40-43, kNN (Orna)
Blatnice, náves, č.k. 35/1, kNN (Orna)
Březina, p 357/1, kNN (Orna)
Čerňovice, č.p. 72, Obec Čerňovice, kNN (Orna)
Ejpovice, 231, reko MS (Orna)
Ejpovice, RO, p 820, kNN (Orna)
Ejpovice, RO, p 855/54, kNN (Orna)
Heřmanova Huť, novostavba objektů SO 30 – 32
(Orna)
Holoubkov, p 656, kNN (Orna)
Holoubkov, REKO MS HP (Orna)
Horní Bříza, Tovární, č.p. 103, kNN (Orna)
Horšov, 1648/1, Šimáček – kNN (Dudková)
Horšovský Týn, odkanalizování města, část Horšov
(Dudková)
Horšovský Týn, Plzeňská 43 – kNN (Dudková)
Horšovský Týn, prodloužení nové komunikace
v průmyslové zóně (Dudková)
Horšovský Týn, ul. Pionýrů 137, vodovodní přípojka
(Dudková)
Horšovský Týn - výměna SKAO včetně kiosku
(Dudková)
Chlístov, p.č. 825/3 – kNN (Orna)
Chotěšov, areál kláštera, elektroinstalační práce
(Orna)
Chotěšov, NKP klášter, oprava odvodňovacích štol
(Orna)
Chotěšov, Plzeňská, čp. 212, kNN (Orna)
Chotíkov, horkovod ZEVO (Orna)
Chrastavice, DO, 86/3, Šimonová – kNN (Lungová)
Krchleby, most ev. č. 18323 (Orna)
Kyšice, Letkovská p.č. 121/20 – kNN (Orna)
Líně, PS, Na Dlouhých II. etapa, kNN (Orna)
Plasy, Klášter – sodovkárna (Dudková)
Plasy, Polní, č.e. 68, kNN (Dudková)
Plasy, PS, Polní, č. E81, kNN (Orna)
Plzeň, Bílá Hora, ul. 28. října, silnice (Orna)
II/231, stavební úpravy na vjezdu (Orna)
Plzeň, Bolevecká náves, rekonstrukce komunikací C,
D (Orna)

»» Plzeň, Do Kopce č.p. 39 - kNN, HDS (Orna)
»» Plzeň, Doudlevce, výstavba trakční transformovny
(Orna)
»» Plzeň, K Plzenci, R2946 – kNN (Orna)
»» Plzeň, K Hrádku, III/18019a (Orna)
»» Plzeň, Komenského +3, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Koperníkova, horkovodní řad a přípojky (Orna)
»» Plzeň, Kyšická + 5, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Litice, Valcha, Lhota, obnova přívodního
vodovodního potrubí (Orna)
»» Plzeň, Majerova parc.č. 8117/8 – kN (Orna)
»» Plzeň, Malostranská čp. 360, kNN (Orna)
»» Plzeň, MO Plzeň 3, podzemní kontejnerové stání
(Orna)
»» Plzeň, Na Poříčí, obnova vodovodu a přípojek (Orna)
»» Plzeň, Nad Týncem - obnova vodovodu
a vodovodních přípojek (Orna)
»» Plzeň, Nad Údolím, reko MS HP (Orna)
»» Plzeň, Pod Vrchem + 5, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Podmostní 1 – kNN (Orna)
»» Plzeň, Pražská - U Zvonu, rekonstrukce tramvajové
trati (Orna)
»» Plzeň, přístavba skladu Centrální stáčírny PU (Orna)
»» Plzeň, rekonstrukce Lochotínského amfiteátru
(Orna)
»» Plzeň, Sokolovská +3, reko MS (Orna)
»» Plzeň, Tyršova ulice, obnova kanalizace - 2. část
(Orna)
»» Plzeň, ul. Terezie Brzkové, obnova kanalizace (Orna)
»» Plzeň, ul. Terezie Brzkové, rekonstrukce tramvajové
trati a stavební úpravy (Orna)
»» Plzeň, ulice Viléma Blodka, obnova kanalizace (Orna)
»» Plzeň, úprava okolí Divadla J. K. Tyla (Orna)
»» Přeštice, Rybova, č.p. 1082 – kNN (Orna)
»» Raková, p 396/11, kNN (Orna)
»» Rokycany, Svatoplukova, p 939/16, kNN (Orna)
»» Rokycany, Za Rakováčkem, RO_0122,TS (Orna)
»» Rybnice, PS, pč. 305/17, kNN (Dudková)
»» Rybnice, rekonstrukce SKAO (Dudková)
»» Starý Plzenec, Luční ulice, kanalizace (Orna)
»» Starý Plzenec, Vrchlického 853, přístavba mateřské
školky (Orna)
»» Štítary, 169/1, Vébr - vedení NN (Orna)
»» Těškov, p 99/21, kNN (Orna)
»» Trnová, rekonstrukce komunikace 1b (Orna)
»» Útušice, chaty ke Štěnovicům, VN, DTS, kNN (Orna)
»» Vejprnice, Havlíčkova, č.k. 149/2, kNN (Orna)
»» Volduchy, RO, p.č. 811/55, kNN (Lungová)
»» Volduchy - Štacion, RO_0209, TS (Orna)
»» Ždírec, p.č. 146/5, kNN (Orna)
Nálezové a investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
záchranného archeologického výzkumu:
»» 1/2015 - Horšov, 1648/1, Šimáček – kNN. vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 2/2015 - Plzeň – Radčice, parc. č. 679/1 – ved. NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)


»» 3/2015 - Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou
Metternicha, část A, vyjádření ke kolaudaci (Dudková)
»» 4/2015 - Plzeň, Škoda, nová DTS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 5/2015 - Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou
Metternicha, část A, závěrečná zpráva (Dudková)
»» 6/2015 - Horšovský Týn, Hřbitovní ulice, stavební
úpravy, vyjádření ke kolaudaci (Dudková)
»» 7/2015 - Plasy, NKP Plasy – II. fáze realizace úpravy
zeleně v prostoru bývalé klášterní zahrady, závěrečná
zpráva (Dudková)
»» 8/2015 - Plzeň, Pod Všemi svatými 11780/18 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 9/2015 - Plzeň - Radčice, p. č. 773, RD - VN, TS, NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 10/2015 - Břasy - Březina, vVN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 11/2015 - Bělá nad Radbuzou, most ev.č. 197 – 009,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 12/2015 - Příchovice, Tichlovec Chaty, PJ 0211, TS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 13/2015 - Starý Plzenec, p719/73 až p719/58, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 14/2015 - Útušice, chaty ke Štěnovicům, VN, DTS,
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 15/2015 - Čerňovice, č.p. 72, Obec Čerňovice, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 16/2015 - Chrást u Plzně - Radnice, přejezdy na trati,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 17/2015 - Plzeň, Majerova parc.č. 8117/8 – kN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 18/2015 - Chrást, parc. č. 527/12 - kabel NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 19/2015 - Raková, p 396/11, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 20/2015 - Mirošov - Janov, reko VTL RS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 21/2015 - Plzeň, Malostranská, p.p.č. 14231/1 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 22/2015 - Plzeň – Lobzy, Střelnice 334, reko RS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 23/2015 - Zbiroh, parc. č. 267/1, 267/36, přípojka
splaškové kanalizace, vyjádření k provedení
»» výzkumu (Orna)
»» 24/2015 - Domažlice, Pelnářova – NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 25/2015 - Horní Bříza, Tovární, č.p. 103, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 26/2015 - Horšovský Týn - výměna SKAO včetně
kiosku, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
»» 27/2015 - Zruč, rekonstrukce ulic Smíchovská
a Květná, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 28/2015 - Těškov, p 99/21, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 29/2015 - Plzeň - Bolevec, parc. č. 1853/139, VN, TS,
NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 30/2015 - Rybnice, rekonstrukce SKAO, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 31/2015 - Plzeň, Bolevecká náves, rekonstrukce
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komunikací C, D, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 32/2015 - Heřmanova Huť, PS, VN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 33/2015 - Líně, PS, Na Dlohých II. etapa, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 34/2015 - Pláň čp. 9, nález mincovního depotu,
hlášení (Orna)
»» 35/2015 - Plzeň, Malostranská čp. 360, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 36/2015 - Stanětice, 189/28, Hodečková – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 37/2015 - Vlkov obec, PJ_0625 - oprava TS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 38/2015 - Plzeň, Nad Údolím, reko MS HP, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 39/2015 - Horšovský Týn, Plzeňská 43 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu ((Dudková)
»» 40/2015 - Chotěšov, areál kláštera, elektroinstalační
práce, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 41/2015 - Těškov, RO, p. č. 904/24, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 42/2015 - Plzeň, úprava okolí Divadla J. K. Tyla,
investorská zpráva (Orna)
»» 43/2015 - Horšov, 1648/1, Šimáček – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 44/2015 - Štítary, 169/1, Vébr - vedení NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 45/2015 - Plzeň, rekonstrukce Lochotínského
amfiteátru, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 46/2015 - Plzeň, Ječná 26 + 4, reko přípojka, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 47/2015 - Plzeň, Františkánská 5, reko přípojka,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 48/2015 - Tlučná, PS, příp. k TS Jižní část, vzVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 49/2015 - Horšovský Týn, obnova propustků ul.
Luční, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 50/2015 - Horšovský Týn, obnova propustků
Semošice, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 51/2015 - Horšovský Týn, obnova propustků
Kocourov, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 52/2015 - Tlučná, PS, TLUČNÁ - LIKO NÝŘANY, vzVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 53/2015 - Šidlákov, 54/1, Farma Šidlákov – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 54/2015 - Horšovský Týn, Fibichova ul., ppč. 724/1,
724/2, 724/7, 724/8, demolice garáže, hospodářský
objekt, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 55/2015 - Horšovský Týn, část Horšov, odkanalizování
města, vyjádření k provedení výzkumu (Dudková)
»» 56/2015 - Holoubkov, p 656, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 57/2015 - Blatnice, náves, č.k. 35/1, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 58/2015 - Plzeň, K Hrádku, III/18019a, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 59/2015 - Horšovský Týn, prodloužení nové
komunikace v průmyslové zóně, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
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»» 60/2015 - Plzeň, Pražská - U Zvonu, rekonstrukce
tramvajové trati, investorská zpráva (Orna)
»» 61/2015 - Plzeň, Lochotínská 66, stavební úpravy
a nástavba- změna stávajícího RD na polyfunkční
dům, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 62/2015 - Zruč- Senec, ulice Polní, rekonstrukce MK,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 63/2015 - Plzeň, Tyršova ulice, obnova kanalizace - 2.
část, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 64/2015 - Plzeň, Litice, Valcha, Lhota, obnova
přívodního vodovodního potrubí, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 65/2015 - Plzeň, Koperníkova, horkovodní řad
a přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 66/2015 - Cekov, č.p. 32, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 67/2015 - Plzeň, Motýlí parc. č. 4772 – vNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 68/2015 - Kbelany, PS, Ve Višňovce 51/6, DTS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 69/2015 - Chlístov, p.č. 825/3 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 70/2015 - Blatnice, 4 RD na parc.č. 111/40-43, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 71/2015 - Horšovský Týn, ul. Pionýrů 137, vodovodní
přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
»» 72/2015 - Tachov, zahr. kolonie východ II, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 73/2015 - Plzeň, Domažlická, parc.č. 945/ 3 –kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 74/2015 - Starý Plzenec, Ke Studánce parc.č. 387/74,
výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 75/2015 - Plzeň, Na Hradčanech a okolí - kab. NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 76/2015 - Chotěšov, Plzeňská, čp. 212, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 77/2015 - Běšiny, parc. č. 90/1 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 78/2015 - Plzeň, Podmostní 1 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 79/2015 - Plzeň, Klatovská, PM_0153xPM_0564 –
kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 80/2015 - Starec, DO, 580/30, Kaiser – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 81/2015 - Chrastavice, DO, 86/3, Šimonová – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 82/2015 - Zvíkovec, parc. č. 737/2, výstavba rodinného
domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 83/2015 - Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice, oprava
zámku, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 84/2015 - Ejpovice, parc. č. 1054/59, rodinný dům,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 85/2015 - Manětín č. p. 41, stavební úpravy RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 86/2015 - Plzeň, Zábělská parc. č. 462/1 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 87/2015 - Rokycany, Barákova + 6, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 88/2015 - Přeštice, Rybova, č.p. 1082 – kNN, zpráva

o provedení výzkumu (Orna)
»» 89/2015 - Štichov, DO, 679/4,3, Kardová – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 90/2015 - Spáňov, DO – kNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 91/2015 - Velhartice, výkop a pokládka zemního
kabelu NN, osazení přípojkových pilířků, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 92/2015 - Plasy, Polní, č.e. 68, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
»» 93/2015 - Plzeň, Na Poříčí, obnova vodovodu
a přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 94/2015 - Plzeň, Bílá Hora, ul. 28. října, silnice II/231,
stavební úpravy na vjezdu, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 95/2015 - Malesice, PM, Dolní Vlkýš p.č. 200, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 96/2015 - Pocinovice, DO - oprava TS DO_0003, VN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 97/2015 - Nový Kramolín, NN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 98/2015 - Merklín, kNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 99/2015 - Plzeň, ulice Viléma Blodka, obnova
kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 100/2015 - Plasy, Klášter – sodovkárna, vyjádření
k provedení výzkumu (Dudková)
»» 101/2015 - Plzeň, Arbesova + 3, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 102/2015 - Plzeň, Pod Vrchem + 5, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 103/2015 - Plzeň, Palackého ul - kabel NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 104/2015 - Rybnice, PS, pč. 305/17, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 105/2015 - Horšovský Týn, odkanalizování města,
část Horšov, nálezová zpráva (Dudková)
»» 106/2015 - Starý Plzenec, Vrchlického 853, přístavba
mateřské školky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 107/2015 - Vísky č.p. 38, vrtaná studna a vodovodní
přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 108/2015 - Horšovský Týn, prodloužení nové
komunikace v průmyslové zóně, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
»» 109/2015 - Chotěšov, NKP klášter, oprava
odvodňovacích štol, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
»» 110/2015 - Plzeň, Radobyčice, obnova vNN – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 111/2015 - Plzeň, Kyšická + 5, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 112/2015 - Plzeň, MO Plzeň 3, podzemní kontejnerové
stání, nálezová zpráva (Orna)
»» 113/2015 - Doubravka u Bělé nad Radbuzou,
parc.č.910, Ebenhöh - vedení NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 114/2015 - Díly, DO, 1532/213, Ing. Lang – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 115/2015 - Ejpovice, 231, reko MS, zpráva o provedení


výzkumu (Orna)
»» 116/2015 - Plzeň, Nad Týncem - obnova vodovodu
a vodovodních přípojek, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 117/2015 - Petrovice, DO, 42/5, Schleiss – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 118/2015 - Útušice, parc.č. 324/14, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
»» 119/2015 - Litohlavy, novostavba RD - Kos, Tesařová,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 120/2015 - Plasy, Klášter – sodovkárna, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
»» 121/2015 - Hrádek u Sušice - vodoteč, reko MS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 122/2015 - Litice u Plzně, ppč, 1981/161, 162,
novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
»» 123/2015 - Kyšice, Letkovská p.č. 121/20 – kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 124/2015 - Plzeň, přístavba skladu Centrální stáčírny
PU, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 125/2015 - Starý Plzenec, Blochův statek, výstavba
BD, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 126/2015 - Trnová, rekonstrukce komunikace 1b,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 127/2015 - Krchleby, most ev. č. 18323, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 128/2015 - Zbiroh čp. 267, vodovodní a kanalizační
přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 129/2015 - Heřmanova Huť, novostavba objektů SO
30 – 32, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 130/2015 - Chrastavice, DO, 86/3, Šimonová – kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Lungová)
»» 131/2015 - Březina, p 357/1, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 132/2015 - Červené Poříčí, předzámčí, kovové
artefakty, konzervační zpráva (Dudková)
»» 133/2015 - Gutštejn, hrad, kovové artefakty,
konzervační zpráva (Dudková)
»» 134/2015 - Horšovský Týn, brána, kovové, skleněné,
kostěné a textilní artefakty, konzervační zpráva
(Dudková)
»» 135/2015 - Velhartice hrad, kovové artefakty,
konzervační zpráva (Dudková)
»» 136/2015 - Smědčice, parc. č. 480/9, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 137/2015 - Ejpovice, RO, p 855/54, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 138/2015 - Neuměř 24, vrtaná studna, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 139/2015 - Plzeň – Újezd, parc. č. 1017/11, novostavba
rekreačního objektu, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
»» 140/2015 - Ždírec, p.č. 146/5, kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
»» 141/2015 - Volduchy, Volduchy - Štacion, RO_0209,
TS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 142/2015 - Plzeň, ul. Terezie Brzkové, obnova
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kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 143/2015 - Plzeň, ul. Terezie Brzkové, rekonstrukce
tramvajové trati a stavební úpravy, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 144/2015 - Líně, PS, Na Dlouhých II. etapa, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 145/2015 - Štěnovice, stavební úpravy stájí, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 146/2015 - Starý Plzenec, parc. č. 854 a 387/9, stavba
RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 147/2015 - Zbůch, rekonstrukce části MK Na Šachtě,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 148/2015 - Rokycany, Za Rakováčkem, RO_0122,TS,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 149/2015 - Ejpovice, RO, p 820, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 150/2015 - Holoubkov, REKO MS HP, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 151/2015 - Horšov čp. 4 a čp. 13, přípojky kanalizace,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 152/2015 - Plasy, Klášter – sodovkárna, nálezová
zpráva (Dudková)
»» 153/2015 - Starý Plzenec, Na Čachně, zasíťování
pozemků, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 154/2015 - Plzeň, nám. T. G. Masaryka 309/27 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 155/2015 - Losíná, obchvat I/20, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 156/2015 - Chotíkov, horkovod ZEVO, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 157/2015 - Rokycany, Svatoplukova, p 939/16, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 158/2015 - Plzeň, Do Kopce č.p. 39 - kNN, HDS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 159/2015 - Ždánov - vzdušné vedení NN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 160/2015 - Osvračín, U Trojice, technická
infrastruktura pro výstavbu RD, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 161/2015 - Pavlíkov, úprava vedení, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 162/2015 - Chodová Planá, TC, p.č. 2698/2, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 163/2015 - CHODSKÝ ÚJEZD, ŠTOKOV, TC, P.Č.
1552/6, KNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 164/2015 - Lesná, TC, p.č. 165, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 165/2015 - Plzeň, K Plzenci, R2946 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 166/2015 - Plzeň, Komenského +3, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 167/2015 - Plzeň, Sokolovská +3, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 168/2015 - Plzeň, U Velkého rybníka, ŘSD, VVN, VN
a NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 169/2015 - Starý Plzenec, parc. č. 343/184,stavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 170/2015 - Volduchy, RO, p.č. 811/55, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Lungová)
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»» 171/2015 - Babylon, DO, 53/13, Kudrna – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 172/2015 - Vejprnice, Havlíčkova, č.k. 149/2, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 173/2015 - Plzeň, Komenského + 2, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 174/2015 - Starý Plzenec, parc. č. 345/72, novostavba
RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 175/2015 - Plzeň, Doudlevce, výstavba trakční
transformovny, nálezová zpráva (Orna)
»» 176/2015 - Plzeň, Sokolovská p.p.č. 11319/279, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 177/2015 - Starý Plzenec, Malá Strana, kanalizace,
nálezová zpráva (Orna)
»» 178/2015 - Záhoří PJ_0025, OBEC - výměna TS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 179/2015 - Těškov, RO, náves kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 180/2015 - Starý Plzenec, Luční ulice, kanalizace,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
»» 181/2015 - Plzeň – Litice, kostel sv. Petra a Pavla,
stavební úpravy – odvlhčení, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
»» 182/2015 - Plasy, PS, Polní, č. E81, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
»» 183/2015 - Losiná, Na Vinici, rekonstrukce – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 184/2015 - Bolevec, parc. č. 2440/26, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
»» 185/2015 - Ejpovice, parc. Č. 660/4, novostavba
rodinného domu a garáže, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
»» 186/2015 - Přehýšov, PS, p. č. 4472, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 187/2015 - Tasnovice, DO, parc.č.794/7, Pikhart – NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 188/2015 - Plzeň, Radobyčice - veřejné osvětlení,
ul. U Pole, Slunná, Zúžená a Zářivá, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
»» 189/2015 - Újezd, DO, parc. č. 2202/8, Uherek – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
»» 190/2015 - Plasy - kostel sv. Václava s hrobkou
Metternicha 1. etapa – část B, nálezová zpráva (Orna)
Jiná odborná vyjádření:
Během roku byla zpracovávána 3 odborné
vyjádření pro Muzeum Chodska v Domažlicích, pro
dr. J. Vogeltanze, konkrétně: Změny v uniformách
ruské císařské armády 1825 – 1844 (dr. M. Hus, březen
2015), Hodnostní označení českých ozbrojených
a bazpečnostních sborů po roce 2010 – tj. PČR, HZS,
VaJS, HS, HP, VKPR, CS, SH ČMS a ČMHJ (dr. M. Hus, září
2015) a konečně Ruské císařské jezdectvo v 18.století až
k roku 1805, vč. emigrantského sboru Condé (dr. M. Hus,
listopad 2015).
Dále probíhala odborná pomoc při určování
středověkých a východních mincí pro MBH v Rokycanech,
šlo o několik desítek kusů (dr. M.Hus) a odborná vedení

studentů FF ZČU).
V oboru militárií probíhala odborná určení nábojů,
min a granátů pro muzeum v Sokolově, pro KŘ PČR
– OKTE Plzeň a pro Společnost pro studium nábojů
v Praze.

Oddělení novějších dějin
»» Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti. Zpracováno 92 lokalit (Krčmář).
»» Průběžné doplňování databáze s fotografiemi
rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
»» Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně –
předpokládaný publikační výstup (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborná činnost oddělení byla částečně omezena
z důvodu mimořádné generální inventury sbírkového
fondu.
»» V souvislosti s přípravou výstav a expozic revidováno
odborné určení předmětů sbírek keramiky
a porcelánu – Merglová Pánková
»» Revidováno odborné určení předmětů orientální
sbírky (upřesněno bylo určení především u indických
kovových předmětů) a doplněny do elektronické
databáze Demus – především Orient a fond hodin
(kapesní hodinky) - Mleziva
»» Pokračovala spolupráce s Náprstkovým muzeem
asijských afrických a amerických kultur Národního
muzea na publikaci „Umění v kovu v zemích Blízkého
východu a Indie“, která byla v roce 2015 vydána
– Mleziva
»» Vypracování rešerší pro instituce a badatele na
základě konkrétních dotazů a příprava podkladů
pro publikace (Akademie věd ČR, Národní muzeum)
– Mleziva

Oddělení národopisné
Vzhledem k charakteru a průběhu generální
inventarizace podsbírky etnografické, spočívala hlavní
část odborné činnosti pracovníků národopisného
oddělení v průběžném odborném zhodnocování
a určování předmětů, evidovaných v podsbírce
etnografické a současně s tím rovněž terénních sběrů
z předcházejících let. Ve spolupráci se studentskými
a dobrovolnými stážisty byly v roce 2015 katalogizovány
především celky pozůstalostí: „Eduard Kalser“,
„Karel Koutecký“, „Emanuel Balley“, „Kroužek přátel
starožitností pro Plzeň a okolí“ a „Společnost pro
národopis a ochranu památek“. Vytvořena byla nová
katalogizační pravidla, která umožnila navázat na
dosavadní lístkový archiv, zřízený zakladatelem
Národopisného muzea Plzeňska Ladislavem Lábkem
jako pomocný fond k jádru současné etnografické
podsbírky, a dále jej v novém formátu rozvíjet. Nová
katalogizační a citační pravidla umožnila podstatnou
část pozůstalostí, uložených na národopisném oddělení
zpřístupnit veřejnosti a odborně využít. Nejrozsáhlejším
souborem, který v roce 2015 doznal nového odborného


určení a doplnění evidenčních záznamů o informačně
velmi cenná metadata byl sbírkový fond „Hračky a hry“.
Pro svůj rozsah a různorodost bude však odborná práce
na tomto sbírkovém fondu pokračovat ještě v roce 2016.
Vyjma odborného zhodnocení a katalogizace
jednotlivých sbírkových fondů (popř. jejich segmentů)
etnografické podsbírky, realizovali pracovníci oddělení
v roce 2015:
»» výběr reprezentativního celku z fondu skleněných
negativů pro přípravu nového kalendáře
Západočeského muzea v Plzni, p. o. na rok 2016
spolu s přípravou doprovodných textů (Mgr. Tomáš
Bernhardt);
»» přípravu části scénáře k výstavě “(Ne) viditelná
loajalita? České a německé v Plzni v 19. století” (Mgr.
Michal Chmelenský, Mgr. Jana Slámová, Mgr. Tomáš
Bernhardt, Mgr. Marie Klečatská);
»» přípravu scénáře k výstavě „100 let Národopisného
muzea Plzeňska“ (Mgr. Michal Chmelenský, Mgr.
Jana Slámová, Mgr. Tomáš Bernhardt, Mgr. Marie
Klečatská).
Zejména ve vztahu k práci s doposud neevidovanými
soubory z pomocných fondů etnografické podsbírky
byly v roce 2015 do činnosti oddělení v hojné míře
zapojováni rovněž stážisté z řad středoškolských
a zejména vysokoškolských studentů a především
dobrovolníci, vykonávající svou odbornou stáž na
národopisném oddělení Západočeského muzea v Plzni,
p. o. mimo středoškolské studium či vypisované
studijní předměty. Ve vztahu k tomuto aspektu chodu
národopisného oddělení byla v roce 2015 vtvořena také
základní pravidla pro realizaci dobrovolnické činnosti
a její další rozvíjení.

Centrum paleobiodiversity
»» V průběhu roku bylo odborně zpracováno 925
sbírkových předmětů (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.,
Doc. RNDr. Petr Kraft, Csc., Ing Jan Bureš).
»» Záchranný paleontologický sběr fosilií z Hornoslezské
uhelné pánve, kde systematicky dochází k útlumu
těžby černého uhlí. Tyto sběry mají význam pro
zachování přírodního bohatství pro další generace
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Lucie Pšeničková).
»» Spolupráce s těžební formou HEMA (Turecko).
Spolupráce je zaměřena na výzkum vrtů, které byly
zhotoveny v rámci geologického průzkumu pro
těžbu černého uhlí v oblasti Amasra v Turecku. V roce
2015 byly zpracovány 2 vrty o celkové délce 1,5 km.
Vzorky z těchto vrtů jsou deponovány v Západočeské
muzeu v Plzni
»» Výzkum paleobiotopu z Permského období na
lokalitě Wuda ve Vnitřním Mogoslku v rámci
spolupráce s Akademií věd Čínské lidové republiky
(Čína). Výzkum probíhal v areálu velkolomu
nedaleko města Wuda. Studovaná lokalita je svými
geologickými poměry podobná s lokalitou Ovčín
na Radnicku. Díky tomuto faktu dochází k úzkému
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»»

»»

»»
»»
»»
»»

propojení výzkumů mezi vědci ze Západočeského
muzea v Plzni a čínskými vědci. Vyvrcholením
spolupráce je výměna vzorků a pomoc při realizaci
expozice paleontologie ve městě Wuhai.
Spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry
organizované
Přírodovědeckým
muzeem
v Chemnitz (Německo), která probíhá již od roku
2005. V rámci této spolupráce se vědečtí pracovníci
Centra Paleobiodiversity v roce 2015 podíleli na
výzkumu lokality, které je situované v centru města
Chemnitz. Tato lokalita je připravována pro budou
environmentální centrum, které bude sloužit široké
veřejnosti
Výzkum
rostlinného
fosilního
společenstva
zachovaných na lokalitě Piesberg (Německo), které
svým stářím odpovídá Nýřanským slojí (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.).
Záchranné sběry fosilií na kladensku a rokycansku.
Sběry byly uskutečněny na odvalech starých důlních
děl. (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.).
Příprava expozice/výstavy pro pivovarské sklepy
v Radnicích, která by se měla realizovat v roce 2016
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Prospekce geologických jednotek mezi obcemi
Malesice a Chotíkov. Výkum vzácné fauny Hředeslých
vrstev (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.).
Spolupráce s malířem J. Svobodou při obrazové
rekonstrukci paleoprostředí z období karbonu
u Nýřan. Spolupráce s výtvarníkem R. Labuťou při
tvorbě modelu karbonského krytolebce.

Oddělení botanické
»» Cílený či příležitostný floristický průzkum, sběry
v rámci řešení grantu GAČR, ověřování výskytu
vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Český les,
Slavkovský les, Rokycansko, Brdy, Plánický hřeben,
Šumava, Český kras, Český ráj atd. – desítky dílčích
lokalit (O. Peksa, S. Pecháčková, 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
(projekt ve spolupráci s PřF UK v Praze, AV ČR, NM;
podporován AOPK ČR; O. Peksa).
»» Výzkum lišejníků středoevropských doubrav –
Morava, Slovensko, sev. Maďarsko (projekt ve
spolupráci s PřF UK a NM; O. Peksa).
»» Výzkum lišejníků na starých listnáčích v oblasti
Modravských slatí po 10 letech (projekt ve spolupráci
s PřF UK v Praze, AV ČR, NM; O. Peksa).
»» Fotodokumentace ohroženého druhu Radiola
linoides a sledování efektu 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 rukopisu komentářů k nalezeným druhům (S.
Pecháčková, J. Sofron).
»» Monitoring populace Spiranthes spiralis na NPP
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Pastviště u Fínů – dlouhodobý projekt, jehož hlavním
řešitelem je J. Brabec z Muzea Cheb (I. Matějková).
»» Preparace a determinace sebraného materiálu (O.
Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).
»» Determinace lišejníků pro různé badatele či instituce
(O. Peksa).
»» Fotodokumentace v rámci průzkumů i cílené
fotografování pro účely publikace (O: Peksa, S.
Pecháčková).
Posudky:
»» Recenze: Bryonora 4×, International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology
1×, Thayensia 1×, Zprávy Vlastivědného muzea
v Olomouci 1×, Živa 1× (O. Peksa).
Příprava publikací:
Kromě publikací, které vyšly v roce 2015, bylo
připravováno několik impaktových a recenzovaných
publikací, které vyjdou v roce 2016, např.:
»» Do lichen communities represent ecological guilds
assembled on locally adapted photobionts? (O.
Peksa et al.)
»» Příroda a krajina Doupovských hor (kolektiv autorů –
O. Peksa: kapitola o lišejnících).

Oddělení zoologické
»» Sčítání zimujících vodních ptáků na Radbuze
(R. Vacík). Jedná se o součást pravidelného
Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International
Waterbird Census) organizovaného společností
Wetlands International. V ČR monitoring koordinuje
Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU
v Praze.
»» Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách
(R. Vacík, I. Hradská). Výsledky jsou součástí
pravidelného celostátního sčítání, společně
koordinovaného Českou společností pro ochranu
netopýrů a Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje
v Plzeňském kraji.
»» Atlas hnízdního rozšíření ptáků (R. Vacík, Š.
Vančurová). Data získaná během terénních prací
v mapovacích kvadrátech Plzeňského kraje budou
použita k sestavení regionálního atlasu (Západočeská
pobočka ČSO při Západočeském muzeu v Plzni)
a nových atlasů České republiky (za roky 2014–2017)
a Evropy (oboje Česká společnost ornitologická).
»» Shromažďování faunistických údajů z území
západních Čech (R. Vacík, 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).
Knihovna je od r. 2004 aktivně zapojena do tvorby
projektu Národní autority, který automaticky využívá
při zpracování sbírkového i studijního fondu. Zároveň se
podílí na jeho tvorbě.
V r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny
s Národním úložištěm šedé literatury, která vytváří
centrální digitální repozitář šedé literatury. Západočeské
muzeum je z oblasti muzeí a galerií první instituce, které
byla do projektu zapojena.
Vedoucí knihovny je členem Rady Společenstva
českých knihařů a podílí se na její činnosti.
Jako člen ve funkci regionálního jednatele se vedoucí
zúčastňuje práce Spolku českých bibliofilů, kde svojí
činností zastupuje zájmy Západočeského muzea. Na
půdě knihovny byla ustavena regionální sekce spolku
a byla provedena již řada setkání členů Spolku.

Muzeum loutek
Odborná činnost Muzea loutek se v roce 2015
soustředila na zpracování informací k životu a dílu
Jaroslava Suchého pro výstavu a katalog. Další
badatelská činnost se soustředí na téma Světové výstavy
v New Yorku v roce 1939, pro kterou byly vytvořeny tři
diorama (J. Trnka, V. Fiala a L. Sutnar). Průběžně v Muzeu
loutek zpracováváme informace k regionálním dějinám
loutkářství.



Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení prehistorie
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 katalogu expozice „Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje. Archeologie – od počátku do 10.
století“. Katalog s názvem „Pravěk a raný středověk
jihozápadních Čech“ vyšel v českém, anglickém
a německém jazyce (M. Metlička, J. Metličková, A.
Junková, P. Peterková).

Oddělení záchranných
archeologický výzkumů
Granty a programové projekty:
»» UU 11A-C/2011 Západočeského muzea v Plzni: Vývoj
osídlení parcely v intravilánu obce od neolitu do
středověku (2011-16) (M. Sochorová, A. Kordíková).

Oddělení starších dějin
Probíhaly dokončovací 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 dřívějších úkolů pokračoval sběr dat k chystanému
budoucímu katalogu stuh řádů a vyznamenání
Československa a států sousedních, předchozích
a nástupnických (dr. M. Hus);

Oddělení novějších dějin
Ústavní výzkumné úkoly:
»» UUP 2013/01 – Amatérský fotograf Vojtěch Houda.
Řešitel I. Tománková 3. rok projektu - v rámci projektu
ústavního úkolu bylo v roce 2015 digitalizováno
381 ks fotografií, revizí prošlo1051 ks negativů výše
zmíněného autora a z toho bylo 86 ks digitalizováno.
Fotografie jsou digitalizovány v rozlišení 1200 dpi
a uloženy v počítači a externím disku ve formátu jpg
a tiff. Prvním výstupem projektu byla doprovodná
výstava fotografií Vojtěcha Houdy z období okupace
k výstavě Plzeňané a II. sv. válka v prostorách chodby
Národopisného muzea Plzeňska s názvem: „Plzeň
očima pamětníka“.
Vědecké projekty
»» Odborná spolupráce na vědeckém právněhistorickém
projektu Encyklopedie českých právních dějin,
nositelem projektu je celoevropské sdružení The
European Society for History of Law – členství
v autorském kolektivu, zpracování hesla Proces
s Janem Nepomuckým (1393) (Krčmář)
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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
»» výstupy ÚÚ 2013/03 Bechyňská keramika (2013 –
2014), řešitelka: Lenka Merglová Pánková - výstava
Keramika z Bechyně 1884-1947, 5. 12. 2014 – 15.
2. 2015, realizace publikace Umělecká keramika.
Historismus, secese, moderna. Keramická škola
v Bechyni 1884-1948 (finanční náklady na vydání
zčásti zajištěny sponzorsky)
»» výzkumná spolupráce a autorská součinnost na
publikaci s Náprstkovým muzeem asijských afrických
a amerických kultur Národního muzea Umění v kovu
v zemích Blízkého východu a Indie - Mleziva

Oddělení národopisné
Obdobně jako v roce 2014, bylo také v roce 2015 volně
navázáno na základní výzkum, realizovaný v letech 2011
a 2013 ve vybraných obcích Plzeňského kraje s názvem
„Židovské komunity na Sušicku“. Sledovaná oblast byla
rozšířena rovněž na bývalý politický okres Horažďovice
a Klatovy. Vzhledem k tomu, že od roku 2013 řeší tento
výzkum národopisné oddělení pouze jakožto interní úkol,
bez zvláště vyčleněného rozpočtu, je práce rozložena do
delšího časového úseku a postupuje pomaleji. I přesto
bylo v rámci tohoto výzkumu pokračováno v odborné
spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum
na projektu dokumentace svědectví o holokaustu
v nežidovském prostředí (lokalita Sušice). Ve spolupráci
se z. s. Kulturní Rašelina a Muzeem Šumavy v Sušici se
národopisné oddělení podílelo na přípravě a realizaci
pietního vzpomínkového aktu Jom ha-šoa (Den památky
obětí šoa a hrdinství) a odbornou garanci převzalo nad
položením prvních Stolpersteinů v Sušici rodině Karla
Gutmanna, bývalého představeného tamní židovské
náboženské obce. V závěru roku se národopisné
oddělení zapojilo rovněž do diskuse nad pietní pravou
bývalého nového židovského hřbitova v Sušici (zejména
hromadného hrobu obětí pochodu smrti „Helmbrechts
– Volary“) a řízení na zapsání objektu bývalé synagogy
v Podmoklech u Sušice na seznam kulturních památek.
Vyjma výše uvedeného bylo v roce 2015 pokračováno
rovněž v práci 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). Řešitelkou tohoto projektu byla A. A. Fidlerová.
Za Západočeské muzeum v Plzni, p. o. pak Mgr. Tomáš
Bernhardt. Ačkoliv byl grantový projekt k 31. 12. 2015
ukončen, v roce 2016 budou probíhat ještě dokončovací
práce, vedoucí k vydání výše uvedeného repertoria.
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Centrum paleobiodiersity
Ústavní výzkumné úkoly:
»» 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 roce 2015 byl projekt
ukončen. Jako výsledek projektu je příprava výstavy,
která bude realizována v roce 2016. V rámci projektu
bylo preparováno a konzervováno několik stovek
sbírkových předmětů, které obohatí paleontologické
sbírky Západočeského muzea v Plzni. Současně
byly sbírkové předměty vědecky zpracovány a data
budou publikovány v impaktovaných časopisech.
»» UUP2015/01- Paleontologicko - stratigrafická
dokumentace lokalit jihozápadního barrandienu;
řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; V prvním roce řešení
ústavního úkolu práce proběhly v souladu s plánem
a plynule navázaly na předchozí úkol UUP 2012/05
„Paleontologický a stratigrafický výzkum vybraných
lokalit ordoviku Rokycanska a Plzeňska“. Především
bylo nutno dokončit náročné terénní výzkumy
materiálu, který byl získán v roce 2014 z rozsáhlého
výkopu v Ejpovicích v rámci výše uvedeného
předchozího úkolu. V roce 2014 byla i přes značnou
snahu a aktivitu prozkoumána přibližně pouhá
polovina objemu materiálu. Proto byla břidlice těsně
před koncem roku 2014 uskladněna ve sklepních
prostorech, které opět sponzorsky a zcela zdarma
poskytla firma Tarkus v Rokycanech v objektu své
provozovny. Detailnímu průzkumu tohoto materiálu
byla proto věnována celá terénní sezóna roku
2015. Na průzkumu se podíleli pracovníci Centra
Paleobiodiversity ZČM M. Spáčilová, J. Mlnáříková a F.
Tichávek a brigádníci. Prácím bylo věnováno celkem
27 dnů, což obnášelo přibližně 130 „člověkodní“,
a byly ukončeny 13. listopadu 2015.
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; Vrámci projektu byla
zpracovávány vrty z oblasti okolí města Amsra
(Turecko). Výsledky budou zpracovány do publikace,
která by měla být realizována v roce 2016 a 2017.
»» GAČR P210/12/2053 - Floristické změny jako důsledek
vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby
ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu;
doba řešení 4 roky; poslední rok projektu; řešitel
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D; Získaná data z projektu
umožnila analyzovat vývoj makrofloristických
a palynologických společenstev v průběhu cca 30 mil
let dlouho intervalu od serpuchovu do asselu, který
zahrnuje nástup a hlavní fáze svrchnopaleozoické

doby ledové. Analýza makroflor a mikroflor ukázala,
že diverzita druhů v kontinentálních pánvích je
srovnatelná s diverzitou v paralických pánvích
severovariského předpolí. Liší se však v absenci
některých druhů v jedné či druhé oblasti. Flora
kontinentálních pánví Českého masívu rovněž
vykazuje vyšší míru endemismu. Změny v diverzitě
či ve složení společenstev se však v pánvích
Českého masívu i severovariského předpolí časově
shodují a ukazují na společné, patrně klimatické
příčiny. Podobnost českých a západoevropských
flór tak umožnila identifikovat floristické biozóny
v kontinentálních pánvích Českého masívu. Nově
získaná radio-isotopická data umožnila extrapolovat
stáří litostratigrafických jednotek v kontinentálních
pánvích České republiky a identifikovat zde dva
nové hiáty! Pro mezinárodní geologickou komunitu
je nejvýznamnějším přínosem časová kalibrace
floristických a některých faunistických biozón a jejich
korelace s globálními stupni. Ta umožní přesnější
propojení terestrických a kontinentálních stupňů/
biozon nejsvrchnějšího mississippu, pennsylvanu
a spodního permu.

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty:
»» GP13-39185P – Představují lišejníková společenstva
ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných
fotobiontech? (2013–2015, GA0-GAČR) – třetí
rok řešení: sběr materiálu na lokalitách v ČR, SR;
preparace sběrů, izolace DNA, sekvenace vzorků;
kultivace fotobiontů, analýza složení hornin, analýza
dat; tvorba publikací – podrobnosti v Závěrečné
zprávě – www.gacr.cz (O. Peksa).
»» Ve spolupráci s PřF UK v Praze byl podán návrh
projektu v rámci European Research Council –
Starting Grant 2015: „Towards a new concept
of lichen symbiosis“ (O. Peksa jako spoluautor
projektu) – pokus byl neúspěšný, návrh nepostoupil
do druhého kola posuzování.
»» Výzkum lučních společenstev v Krkonoších –
zpracování rhizologických vzorků z lučních porostů,
dlouhodobý projekt ve spolupráci s BÚ AVČR (S.
Pecháčková).

Oddělení zoologické
Ústavní výzkumné úkoly
»» Pavouci (Araneae) a vybrané čeledi brouků
(Coleoptera) údolní nivy říčky Křemelné na Šumavě –
řešitelé: I. Hradská, I. Těťál; doba řešení: 2014–2015,
stav plnění projektu: dokončení terénních prací,
zpracování materiálu.



Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
Granty a výzkumné projekty
Grantový projekt ze skupiny VISK6 na rok 2015
z oblasti rukopisů byl schválen (příspěvek 53.000,-)
a tak byl digitalizován 1 svazek, obsahující rukopisné
poznámky. Neschválen byl grantový projekt VISK6 na
digitalizaci tisků (požadován příspěvek 40.000,-). Po
dokončení bude digitalizovaný svazek začleněn do
další digitální knihovny „Historické tisky“. Všechny
digitalizované dokumenty jsou součástí portálu
Manuscriptorium.
Celkem je již zdigitalizováno 207 dokumentů ze
sbírek knihovny.
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“.
V roce 2015 byl dokončen základní soupis titulů
(obsahuje 909 položek) a započaty práce na pomocném
aparátu. Prozatím byl dokončen rejstřík edic. Pro letošní
rok se plánuje dokončení dalších rejstříků, sepsání
studie o vývoji knižní kultury v Čechách s přednostním
zaměřením na plzeňskou scénu. Práce jsou naplánovány
tak, aby byly dokončeny ke konci roku a soupis byl
připraven k publikování. K tomu je ovšem nezbytné, aby
byl dokončen převod knižních dokumentů z oddělení
uměleckoprůmyslového, který byl kvůli generální
inventuře zastaven, a dokonce byly některé již převedené
svazky vráceny zpět.
V roce 2015 byla zpracována a podána přihláška na
ústavní úkol UUP 2016/1 „Soupis rukopisných zlomků
ze sbírek Západočeského muzea v Plzni“, který bohužel
nebyl schválen. Na základě dohody s vedením muzea byl
zařazen do plánu HU a bude realizován mimo Ústavní
úkoly.
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Evidence sbírek
Oddělení prehistorie
evidence chronologická:

98 př. č.

z toho zakoupených:

0 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

0,- Kč

evidence systematická:

7 635 inv.č

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

108 342 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

108 342 inv. č.

revize:

7 435 inv. č.

vyřazeno z CES:

inv.č. 0

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově
uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové
lokační seznamy (80 karet) byly vytištěny a zařazeny do
kartoték (A. Junková).
V lednu došlo ke vzniku nové archeologické
podsbírky ZČM (rozdělením dosavadní archeologické
podsbírky společné s odd. starších dějin), kdy bylo
provedeno rozepsání příslušných inventárních čísel do
této nové podsbírky do CES a byly nahlášeny přírůstky
za rok 2014 (A. Zelenka).
Z archeologické podsbírky ZČM byly zapůjčeny 2
sbírkové předměty (2 inv.č.) na výstavu do zahraničí
a 178 předmětů (144 inv.č.) muzeím a organizacím v ČR
(M. Metlička).
Z jiných institucí bylo především pro konzervační
pracoviště a pro odborné zpracování nálezových
souborů půjčeno 4.201 ks sbírkových předmětů
zapsaných pod 103 evidenčními čísly (M. Metlička).
V průběhu roku byly nahlášeny dva změnové zápisy
do CES. Zapsány byly nové přírůstky za rok 2015
a provedeno nahrazení přírůstků inventárními čísly
v rámci systematické evidence (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 14.742-22.000 (J. Metličková).
Vytištěny a do evidenčních knih byly svázány
evidenční karety zapsané za rok 2014 – celkem 6.105
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.
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Oddělení uměleckoprůmyslové

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.
V roce 2015 zapsáno 9 registračních čísel souborů
nálezů. Archeologické nálezy ze společné akce s M
Prácheňska v Milevsku (117 registr. čísel) byly převedeny
do sbírky muzea sběrné oblasti.
Bylo zahájeno zpracování přírůstkových katalogů
někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV
v Plzni do digitální podoby (T. Matějková).
Pomocná evidence v roce 2015:
Soupis negativů a popis fotografií – 325 kusů
Domažlicko.

Oddělení starších dějin
chronologická evidence:

107 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

139 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

69 297 Kč

systematická evidence:

2 021 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

103 236 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

53 434 inv. č.

inventarizace:

8 333 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V květnu 2014 byl získán depot grošových mincí
(Ostrov u Bezdružic- Pláň), protože však celý rok
probíhalo čištění a rozvolňování slepenců mincí a poté
byl odevzdán do Národního muzea k ocenění, nebyl
nález zapsán do přír.knihy, ale prozatím do knihy
pomocné a doprovodné evidence pod. č. SSF 80/ 2014
a bude zapsán v roce 2016 po zjištění celkového stavu.
Inventury probíhaly průběžně po celý rok (viz zprávu
o inventurách ze dne 21. 1. 2016) a bylo tak zkontrolováno
(prošlo inventurou) 8 333 inv.čísel z různých podsbírek
a číselných řad.

Oddělení novějších dějin
chronologická evidence:

105 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

15 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

5000 Kč

systematická evidence:

105 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

34 517 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

6 802 inv. č.

inventarizace:

3 726 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

chronologická evidence:

26 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

26 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

12 346 Kč

systematická evidence:

26 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

26 332 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

23 273 inv. č.

inventarizace:

2 760 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

Ve sledovaném období pokračovala generální
inventura sbírkového fondu, celkem - inventurou prošlo
celkem 2760 inv. č. z fondů antiky, hodin, šperků, kovů
a sbírky Orient. V souvislosti se zpracováním denních
inventurních seznamů doplňovány jednotlivé záznamy
do Demusu, případně opravovány staré záznamy - do
konce roku 2015 byl proveden či opraven zápis o stavu
a kontrole předmětů v databázi Demus a současně
porovnán identifikační popis se základní evidencí I.
stupně u zbylé části předmětů z fondu grafiky (3125
inv.č.), zapůjčených předmětů pro jiné organizace (95
inv.č.) a dále u předmětů z fondu textilu (1492 inv. č.)
V rámci
generální
inventury
a průběžné
kontroly předmětů v rámci zápůjček byla pořízena
fotodokumentace předmětů s aktuálními stavy
(především šperky, kapesní hodinky, varia ad.).

Oddělení národopisné
chronologická evidence:

51 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

78 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

17 220 Kč

systematická evidence:

183 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

77 616 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

52 772 inv. č.

inventarizace:

17 105 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

Vzhledem ke způsobu a formě realizované
generální inventarizace podsbírky etnografické,
nařízené Rozhodnutím ředitele č. 8/2013, došlo v roce
2015 k úpravě způsobu vedení sbírkové evidence.
Základní důraz byl kladen na doplňování evidenčních
záznamů v elektronické databázi Demus, umožňující
(oproti tištěným evidenčním kartám, inventárním
knihám a knihám přírůstkovým) postupné doplňování
a revidování metadat, vztahujících se k průběžně
inventarizovaným sbírkovým předmětům. Ve vedení
dvoustupňové evidence v podobě: přírůstková kniha –
inventární kniha – inventární karta, však bylo i nadále
pokračováno tak, jak to vyžaduje zákon č. 122/2000 Sb.
ve znění p. p.
V průběhu roku 2015 se národopisné oddělení
zapojilo do testování nové verze programu Demus 10


(Katalog). Veškeré elektronické evidenční záznamy byly
do nové verze programu bez komplikací převedeny
a v průběhu celého roku probíhalo prostřednictvím odd.
Informačních technologií připomínkování vyskytnuvších
se nedostatků a směřování případných požadavků na
úpravu programu pracovníkům metodického centra
vzdělávání CITEM při MZM v Brně. Pro databázové
soubory bylo pracovníky odd. IT zřízeno vzdálené
uložiště, eliminující možnou datovou ztrátu.
Při generální inventarizaci byly v roce 2015
respektovány zásady, stanovené již počátkem roku 2014.
Ačkoliv v některých drobných aspektech došlo k úpravě
jejího postupu, celkový průběh sestával:
»» z komplexní revize a přípravy depozitárních prostor
a sbírkového fondu;
»» ze zasedání inventarizační komise.
V průběhu příprav na generální inventarizaci bylo
pracovníky oddělení realizováno:
»» nové a adekvátní uložení části sbírkového fondu
„Keramika“ (zejm. keramické kachle) ve sdruženém
depozitáři Chotěšovského domu (předměty byly
relokovány z depozitárních prostor dalších oddělení
muzea a zejména z doposud nevyhovujících
úložných prostor v Národopisném muzeu Plzeňska);
»» nové opatření sbírkových předmětů fondu
„Keramika“ (keramické kachle) inventárními čísly
a dle evidenčních záznamů ztotožněny předměty,
u kterých v průběhu času došlo ke ztrátě inventárních
čísel;
»» revize depozitárních prostor sbírkového fondu
„Obrazy“ v centrálním depozitáři (CD Nepomuk)
a transport doposud neevidovaných sběrů k dalšímu
určení a odbornému zhodnocení;
»» revize a nové uspořádání sbírkového fondu
„Betlémy“.
Při zasedáních inventarizační komise bylo v roce
2015:
»» provedeno zapsání inventárního čísla předmětu do
inventarizačního deníku (spolu s počtem kusů);
»» zaznamenán údaj o inventarizaci v celkových
seznamech předmětů (dle jejich příslušnosti do
příslušného sbírkového fondu);
»» pořízena fotografická dokumentace s uvedeným
inventárním číslem předmětu;
»» předměty, jejichž charakter to dovoloval, opatřeny
autentizačním razítkem;
»» do programu Demus zaznamenán stav předmětu,
počet kusů (chyběl-li), zaznamenána aktuální
lokace, datum manipulace s předmětem a záznam
o opatření předmětu autentizačním razítkem.
V dalších dnech (mimo zasedání inventarizační
komise) pracovníci odd.:
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»» opatřili pořízené fotografie (v názvu) inventárním
číslem v jednotném formátu;
»» provedli revizi záznamů v elektronické evidenci
v porovnání se záznamy v inventarizačním deníku;
»» fotografickou dokumentaci uložili na (pro tuto
příležitost zvláště zřízené) elektronické uložiště
a následně zálohovali všechna data a pořízené
fotografie na samostatný datový disk.
Souhrnná data z průběhu inventarizace
»» celkem zinventarizováno: 17105 inv. č.
»» celkem zinventarizováno: 23613 jednotlivin
»» v rámci inventarizace odpracováno: 1692 pracovních
hodin
»» ke dni 21. 12. 2015 zinventarizováno celkem (v %):
49,351 podsbírky
Digitalizace sbírkových fondů
V rámci generální inventarizace pořídili pracovníci
národopisného oddělení fotografickou dokumentaci
u sbírkových předmětů, evidovaných pod 17105
inventárními čísly. Současně s tím byly u pomocného
fondu skleněných negativů zahájeny přípravné práce
k digitalizaci, odbornému zpracování a převzetí do
sbírkové evidence. Digitalizace, odborné zpracování
a tvorba základní databáze tohoto pomocného fondu
podsbírky etnografické, započatá již v roce 2014, se stala
jedním z hlavních úkolů pracovníků národopisného
oddělení do dalších let. Se zahájením komplexní
digitalizace hmotných substrátů je počítáno v roce 2016
v závislosti na průběhu a rychlosti zřizování krajského
digitalizačního centra při SVK Plzeňského kraje v Plzni.
Dílčí digitalizace pomocného fondu skleněných
negativů a sbírkového fondu „Fotografie“ byla v roce
2015 realizována v závislosti na interních potřebách
Západočeského muzea v Plzni, p. o. a požadavkům
odborných institucí či badatelské veřejnosti. Souhrnně
však za rok 2015 nepřesáhla počet 500 digitalizovaných
inventárních / evidenčních čísel.

Centrum paleobiodiversity
chronologická evidence:

9 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

0 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

0 Kč

systematická evidence:

978 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

32 878 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

32 878 inv. č.

inventarizace:

2 000 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V roce 2015 Ing. Jana Mlnáříková zpracovávala sbírku
Dr. Erdtmanna za odborného vedení doc. RNDr. Petra
Krafta, CSc. Marie Spáčilová dokumentovala nové sběry
RNDr. Josefa Pšeničky, PhD. a Ing. Jana Bureše.
Průběžně probíhala fotodokumentace sbírkového
fondu oddělení (Ing. Jana Mlnáříková a Marie Spáčilová).
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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

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 2015 celkem 4.953 přístupů
na online katalog.
Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu
Staré tisky – signatury 504 a 505. Dle inventarizačního
protokolu č. j. 18/2016 ze dne 21. 1. 2016 bylo
inventarizováno celkem 170 jednotek.

chronologická evidence:

11 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

0 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

0 Kč

systematická evidence:

1 201 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

86 967 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

46 895 inv. č.

inventarizace:

3 152 inv. č.

chronologická evidence:

876 př. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

413 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

186 638 Kč

systematická evidence:

12 567 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

497 591 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

348 108 inv. č.

Byly vytištěny nové evidenční karty pro podsbírky:
houby (celá) a cévnaté (rod 407–470).

Oddělení zoologické

Souhrn za celé muzeum
CES-ZČM /001-07-30/018001

chronologická evidence:

67 př. č.

inventarizace:

44 732 inv. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

0 ks

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

celkové náklady na nákup sbírek:

0 Kč

systematická evidence:

16 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

16 142 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

14 764 inv. č.

inventarizace:

51 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
chronologická evidence:

402 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

181 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

82 775Kč

systematická evidence:

402 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

11 561 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

8 948 inv. č.

inventarizace:

170 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových fondů,
jsou průběžně evidovány a zpracovávány do katalogů
(1. 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. 2015 zpracováno 7.446
záznamů (z toho bylo 1.657 letošních přírůstků). Celkově
má databáze knihovního fondu k 31. 12. 2015 41.249
záznamů o celkovém počtu 73. 034 exemplářů (přír.č.).
Výdaje za studijní fond byly v r. 2015 celkem 272.565,- Kč.
Záznamy v katalogu OPAC jsou průběžně revidovány

CES – MBH /002-05-10/185002
chronologická evidence:

638 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

152 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

37 865 Kč

systematická evidence:

10 338 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

262 443 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

239 877 inv. č.

inventarizace:

21 894 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

C E L KE M
chronologická evidence:

1 514 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

565 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

224 503 Kč

systematická evidence:

22 905 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

760 034 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

587 985 inv. č.

inventarizace:

66 626 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.



Ochrana sbírek
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek celkem
65 972 inv.č.

Oddělení prehistorie
»» Byl prohlédnut stav fondu celých nádob a k opravě či
rekonstruování v keramické laboratoři bylo vybráno
5 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 2014 (L. Šmolíková).
»» Vedle rozsáhlých souborů nálezů z výzkumu
před stavbou obytných domů v Plzni-Újezdě „Na
Dražkách“ a materiálově bohatého výzkumu při
budování kanalizace Plzni-Radčicích byl umyt,
roztříděn a u rozsáhlejších souborů také popsán
čísly nálezů veškerý materiál z nových přírůstků
za rok 2015, 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
2012 a částečně i 2013, 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. Po instalaci dvou zvlhčovačů vzduchu
došlo k výraznému zlepšení podmínek (M. Metlička,
J. Metličková, průvodci).
»» Originály kreslených tabulí F. X. France byly
v rámci spolupráce s Archeologickým ústavem
v Praze naskenovány v digitalizačním středisku AV
v Jenštejně. Po vrácení byly nově uloženy a proloženy
alkalickými papíry (J. Metličková).

Oddělení starších dějin
U fondu DP pokračovalo nové uložení odznaků (nové
krabice) atd. s využitím nového obalového materiálu
získaného v minulosti z prostředků ISO MK ČR. Bylo
pokračováno ve vypracování nových lokačních seznamů.

Oddělení novějších dějin
Na rok 2015 byla naplánovaná rekonstrukce
depozitáře č. 6 odd. novějších dějin. Z finančních důvodů
(upravený rozpočet ze strany ekonomického oddělení)
k realizaci rekonstrukce nemohlo dojít.
»» Digitalizace 431 ks fotografií a 86 ks negativů
(Tománková).
»» Digitalizace fotografií - 26 ks a negativů - 11 ks
(Krčmář).
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Oddělení uměleckoprůmyslové
V jednotlivých
depozitářích
je
pravidelně
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů.
V depozitáři textilu byla zajištěna a provedena pravidelná
preventivní desinsekce. V trezorové místnosti na hlavní
budově proběhla pravidelná revize vstupních dveří.
Proběhlo částečné stěhování a nové uložení
sbírkového fondu porcelán (nové vitríny v depo
porcelán) a postupná sanace sbírkových fondů keramika
a porcelán – Merglová Pánková

Oddělení národopisné
V roce 2015 byla v prostorách Národopisného muzea
Plzeňska realizována generální oprava zebezpečovacího
systému EZS, spojená s nutnou výměnou zastaralých
komponentů a podstatně modernizován kamerový
systém v přízemní části objektu. Odstraněny byly tak
téměř veškeré nedostatky, které byly v průběhu let 2014
a 2015 vyhodnoceny jako možné bezpečnostní riziko ve
vztahu k odpovědné správě sbírkového fondu a stálých
expozic Národopisného muzea Plzeňska, jehož provoz
národopisné oddělení zajišťuje. Zejména ve vztahu
k charakteru stálé expozice Národopisného muzea
Plzeňska a podobě historických objektů Chotěšovského
a Gerlachovského domu se však v roce 2015 nepodařilo
zajistit připojení EPS obou objektů k PCO HZS PK.
Vyjma bezpečnostních rizik bylo v roce 2015
postupně pokračováno v úpravách depozitárních
prostor ve správě národopisného oddělení a jejich
vybavování potřebnými úložnými a archivačními
komponenty. S cílem zajištění vhodnějších podmínek
uložení předmětů podsbírky etnografické bylo v roce
2015 provedeno:
»» postupné uložení inventarizovaných předmětů
sbírkového fondu „Fotografie“ do samostatných
obálek;
»» zhotovení speciálních obálek z archivního papíru
s alkalickou rezervou pro velkoformátové předměty
sbírkových fondů „Fotografie“ a „Obrazy“;
»» za finančního přispění programu MK ČR - ISO
pořízení nového stěnového závěsného systému
k adekvátnímu uložení předmětů z fondu „Obrazy“
v centrálním depozitáři (CD Nepomuk);
»» za finančního přispění programu MK ČR - ISO pořízení
mapové skříně k uložení pohřební výbavy Bohunky
Lobkowiczové ze Šternberka z roku 1604, zařazené
do sbírkového fondu „Textil městský“;
»» pořízení plastových palet k uložení předmětů
sbírkového
fondu
„Nářadí
zemědělské“
v dislokovaném depozitáři v Plzni na Bolevci.
V roce 2015 bylo opětovně provedeno rovněž
pravidelné
preventivní
plynování
objektů
Národopisného muzea Plzeňska, zejména pak stálých
expozic a depozitárních prostor.
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Centrum paleobiodiversity
V roce 2015 pobíhala systematická kontrola 2000
sbírkových předmětů. V rámci běžné činnosti pracovníku
Centra probíhá v průběhu roku průběžné sledování
teplot a vlhkosti v depozitářích v Tylově ulici a na Bolevci.
V depozitáři v Tylově ulici byly provizorně nainstalovány
vysoušeče vzduchu, neboť bylo zjištěno, že se zde
v určitém období roku zvyšuje vlhkost vzduchu.

Oddělení botanické
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním;
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R.
Bláhová, A. Čížková).

Oddělení zoologické
Sbírky byly vyplynovány Coopexem (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).
V letošním roce nebyly v knihovně prováděny žádné
drobné restaurátorské práce (tukování) pracovnicí
restaurátorského oddělení, přestože byly objednány.
Fotografická dokumentace pro program ISO v r.
2015 nebyla realizována z důvodu zaneprázdněnosti
fotografky.

Oddělení konzervace
V roce 2015 byly provedeny oddělením konzervace
4 namátkové kontroly klimatu z toho dvě v expozici
objektu MCU /Muzeum církevního umění/ a dvě
v depozitáři zemědělského nářadí národopisného
oddělení v Bolevci. Kontrola v MCU potvrdila podobné
výsledky hodnot klimatu jako v roce 2014, které jsou
dány charakterem původní klášterní budovy. Vzhledem
k tomu, že budova není vytápěna (zdroj tepla se nachází
pouze lokálně v prostorách pokladny) prostory expozic
reagují na klima vnějšího prostředí a v návaznosti
na tom se mění i vnitřní klima. Expoziční prostory
jsou monitorovány kontinuálně pomocí dataloggerů
a hodnoty jsou vyhodnocovány centrálně počítačovým
systémem.
V roce 2015 byly vyhodnoceny světelné kapsle, které
zobrazovaly změnu odstínu vybarvení na vystavovaných
textilních materiálech. Patrony byly umístěny ve vitrině
s ornáty dne 5. 4. 2013 a vyhodnoceny byly 20.11.2015

s výsledkem bez barevných změn. Tím bylo potvrzeno
správné nastavení intenzity světelných zdrojů v prostoru
klenotnice MCU.
Naměřené hodnoty teplot a vlhkostí v objektu MCU
kolísají v závislosti na ročním období – zima: 4,6°C, Rv
55%, léto: 20°C, Rv 99%. Tyto hodnoty kolísají v delším
časovém horizontu, takže sbírkové předměty se
pozvolným změnám teplot přizpůsobí. Pouze cínové
předměty, u kterých hrozí při dlouhodobých poklesech
teplot pod +13°C napadení cínovým morem jsou na
období nízkých teplot předisponovány do vhodnějších
podmínek.



Restaurování, konzervace
a preparace sbírek
Oddělení prehistorie
Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno a zrestaurováno 356 artefaktů z bronzu,
železa, sapropelitu (švartny), kosti, skla a jantaru. Z části
se jednalo o starý sbírkový fond a z části o nové nálezy
z vlastních archeologických výzkumů, nebo převzaté
náhodné nálezy (I. Kolmanová).
Pro jiná oddělení ZČM bylo v laboratoři
zkonzervováno:
»» pro odd. ZAV – 32 železných předmětů z výzkumu na
hradě Landštejně a 3 železa z jiných archeologických
akcí.
»» Celkem tak bylo pro jiná oddělení ZČM zkonzervováno
35 sbírkových předmětů (I. Kolmanová).
Pro Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech bylo v rámci
metodické pomoci muzeím v regionu zkonzervováno
108 bronzových předmětů z depotu nalezeného
u Svrčovce (I. Kolmanová).
Pro Krajské muzeum v Liberci bylo zkonzervováno
123 ks kožených částí a 14 železných hřebů z boty (I.
Kolmanová).
Pro Oblastní muzeum v Chomutově bylo
zkonzervováno 36 železných předmětů a 4 soubory
(68 ks) bronzových plechů pocházejících z žárového
pohřebiště doby římské z Nezabylic (I. Kolmanová).
Pro Muzeum Karlovy Vary bylo zkonzervováno
8 železných, 2 skleněné, 2 bronzové a 1 olověný
artefakt z hradu Hartenbergu na kat. území Hřebeny (I.
Kolmanová).
Pro Městské muzeum v Blatné byla zkonzervována
bronzová maskovitá spona z Hradiště u Kasejovic (I.
Kolmanová).
Celkem
bylo
v konzervátorské
laboratoři
prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 754
a zrestaurováno 189 sbírkových předmětů.
Pokračovalo opravování fondu celých nádob po
jejich přestěhování do depozitáře ve Zborovské ulici.
K novému zrestaurování bylo vybráno 5 nádob, na
kterých byly odstraněny sádrové či cementové přetoky
z lepení a doplňování na začátku 20. století. Opravené
nádoby pochází z plochého pohřebiště v Sovoluskách,
sídliště v Radčicích a mohylových pohřebišť MilínovJavor a Žákava-Sváreč (P. Peterková, J. Tycová).
Z nově
zpracovávaných
výzkumů
byly
zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza
z následujících výzkumů:
»» Z výzkumu situovaném na břehu přehrady „České
údolí“ v Plzni-Valše z roku 2010 bylo zrestaurováno 7
torz nádob (J. Tycová).
»» Z převzatého výzkumu z Kokořova, ze dvora „Žitín“
(výzkum spol. Labrys ops.) byla zrekonstruována 1
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nádoba a 2 torza (J. Tycová).
»» Pro výstavu k výročí obce Horní Kamenice byly
zrekonstruovány 2 nádoby z hrobu 9 a 1 nádoba
z hrobu 6 z pohřebiště „Na Ovčárně“ a popelnice
z hrobu 17 z pohřebiště „V Aleji“ (P. Peterková, J,
Tycová).
»» Začalo
zpracovávání
keramických
souborů
z výzkumu mladě bronzového sídliště v Jakubově.
Lepeno a zabezpečeno bylo 6 torz nádob z objektů
5-10 (P. Peterková).
»» Laboratorně byl zpracován popelnicový hrob 5
z mladší doby bronzové z Vejprnic z pískovny II, ze
kterého byly zrestaurovány 3 nádoby a 2 torza (P.
Peterková).
»» Zpracovány a připraveny k evidenci byly objekty 1
a 37-124 z výzkumu v Malesicích „U Kyjovského lesa“
z roku 2000. Zrestaurována byla 4 torza nádob (P.
Peterková).
»» Z plošného výzkumu v roce 1999 v Malesicích
„U Kyjovského lesa“ byly z objektu 5 zrekonstruovány
2 keramické nádoby a 5 torz nádob, z objektu 6 další
3 nádoby a 4 torza nádob. Začalo také zpracovávání
a restaurování nádob ze žlabovitých objektů 4A a 4B,
ze kterých se podařilo slepit 1 užitková nádoba, 3
velká torza mazanicových nádob, dalších 12 menších
torz a zrekonstruovat 11 keramických závaží (P.
Peterková, J. Tycová).
»» Ze dvou prozkoumaných hrobů z Přehýšova „Na
Pískách“ se podařilo zrekonstruovat 1 nádobu a 3
torza nádob (J. Tycová).
Pro Oblastní muzeum v Lounech byl zrekonstruován
únětický koflík ze Stradonic (P. Peterková).
Pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech
v Mostě byla zrekonstruována popelnice z hrobu 66
z Nezabylic, okr. Chomutov (J. Metličková, P. Peterková).
Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zrestaurováno 23 celých nádob a 59 torz
nádob.

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 12 keramických nádob
a 3 kachle (M. Sochorová, P. Břicháček). Tyto práce
probíhaly v omezené míře díky plnému vytížení na
archeologických výzkumech.
Restaurován byl soubor středověké a novověké
keramiky a vybraných železných předmětů (klíč, kování
zámku, pila) z archeologického výzkumu Rokycany „na
Spilce“.

Oddělení starších dějin
Celkem bylo pro vlastní účely konzervováno či
překonzervováno za rok 5333 předmětů, vše vlastní
kapacitou – u podsbírky Historická archeologie 256
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(zejm. skleněné artefakty z výzkumu Plzeň, nám.
Republiky 24 (150 ks) a kovové fragmenty a drobnosti
z výzkumu v Plzni U Zvonu (70 ks), z dalších výzkumů
byly dohromady nakonzerovovány jen desítky kusů),
u podsbírky Militárií 4808 ks – zejm. sbírka dlouhých
historických střelných zbraní a nábojů, u podsbírky
Historie neproběhlo nic a u fondů Numismatiky pak
prošla konzervací část starého fondu DP (předměty
v horším stavu podle poznatků z inventur) a část nových
přírůstků z vlastního sběru, tedy 266, rsp. 14 ks a dále 189
ks mincí. Není sem započteno běžné čištění předmětů,
odsávání prachu vysavačem z uniforem atd. (průběžně
se provádělo každoroční mechanické čištění fondu
uniforem kartáčem i vysavačem).V průběhu celého
roku probíhala i překonzervace střelbyschopných
palných zbraní fondu Z spadajících pod zákon a jsoucích
v evidenci PČR. Konzervací prošly i nové přírůstky
z fondu militarií. Jako každý rok byla provedena
(koncem března 2015) jednoroční překonzervace včetně
pravidelné údržby exposice Městské zbrojnice (zde 1058
předmětů.
Zrestaurovány byly i některé předměty z vlastní
sbírky – celkem 20 kusů. Byly to 4 nádoby z fondu
Historické archeologie ve stálé expozici, 12 předmětů
z nových přírůstků fondů Z / ZU (byly ve velmi špatném
stavu, čemuž nasvědčovala i nízká cena) a 4 další zbraně
ze starého fondu. Dále jako každý rok bylo provedeno
(na přelomu prosince 2015 a ledna 2016) kompletní
chemické ošetření proti hmyzu a mikroorganismům
u fondu ZU (uniformy) v depositáři chemicky plynofikací
Coopex vlastními silami.
Průběžně byly prováděny vlastními silami i drobné
opravy, barvení a doplňování stávajících předmětů ze
sbírek, což ani nebylo vykazováno, stejně jako vyčištění
a případná překonzervace předmětů vrácených z mnoha
výstav – tu šlo až o stovky kusů za rok!
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 antických mincí pro
Českou numismatickou společnost (via odd. pravěku
ZČM) z různých drobných sběrů na Dobřansku
a Chotěšovsku (3 ks, dr. M. Hus)
»» Vyčištění, konzervace a určení 2 feniku Salzburg
1600 pro odd. pravěku ZČM, výzkum Mgr. Zelenky,
Bezdružice 2015, (1 ks, dr. M. Hus)
»» Vyčištění a konzervace drobných kovových artefaktů
z fondu NPÚ Plzeň zejm. Kladruby, Gutštejn,
Velhartice a Červené Poříčí, 45 ks (M. Beránková, M.
Zemánková)
»» Konzervace 2 fragmentů střv. skla a 2 předmětů
z organického materiálu a 6 předmětů z kovů včetně
2 mincí pro NPÚ Plzeň ze zámku Horšovský Týn (M.
Beránková, V. Dudková a M. Zemánková)
»» Vyčištění, konzervace a určení antických mincí pro
odd. OZAV ZČM) z povrchového průzkumu Mgr.
Čechury u Stodu (2 ks, dr. M. Hus)

Na úseku HA a N tak bylo pro cizí organizace či
oddělení nakonzervováno či vyčištěno (a určeno) 61
předmětů.

Oddělení novějších dějin
»» Konzervace - vlastní: 9 ks
»» Restaurování - vlastní: 18 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové
Z prostředků přidělených z fondu ISO byly akad. mal.
R. Hamsíkovou, Praha, restaurovány tři obrazy:
»» Krajina s přístavem (inv. č. UMP 6183), olejomalba na
dřevěné desce, Holandsko, pol. 17. stol.
»» Přístav (inv. č. UMP 19 822), olejomalba na dubové
desce, Abraham Willaerts, Utrecht, Holandsko, pol.
17. stol.
»» Ukřižování (inv. č. UMP 6175), olejomalba na dřevěné
desce, jižní Německo, konec 16. stol.
Celková cena restaurátorských prací byla 66000,- Kč.
K ošetření byly předány předměty určené do expozice
a na základě zjištění při běžné kontrole depozitářů nebo
předměty zapůjčované. Na základě stavu předmětů
zjištěného během generální inventury byly vytipovány
předměty nutné k urychlenému i pravidelnému ošetření
a konzervaci.
Konzervátorským zásahem prošlo vnitřní vybavení
japonského buddhistického oltáře (inv. č. O/1), ošetřeny
byly vybrané korozí zasažené předměty z orientální
podsbírky.
Na základě zjištění generální inventury v depozitáři
Textilu byly ošetřeny a konzervovány předměty z kůže
(celkem 28 inv.č).
Celkem bylo restaurováno a konzervováno 62
sbírkových předmětů

Oddělení národopisné
V roce 2015 bylo pracovníky odd. konzervace
restaurováno celkem 76 sbírkových předmětů a 4
předměty z pomocné dokumentace etnografické
podsbírky. V převážné míře byly konzervovány předměty
zahrnuté do scénářů připravovaných krátkodobých
výstav. Výjimku tvořil pouze soubor 17 nejohroženějších
podmaleb na skle, vybraných za účelem restaurování
při revizi sbírkového fondu „Obrazy“ a jeho přípravě na
generální inventarizaci. Pracovníci oddělení konzervace
provedli rovněž preventivní ochranu sbírkového fondu
„Nářadí zemědělské“ umístěného v dislokovaném
depozitáři v Plzni na Bolevci.
Za účelem přípravy výstavy „Gottfried Lindauer
(1839 – 1926), plzeňský malíř movozélandských Maorů“,
pořádané Západočeskou galerií v Plzni, p. o. bylo na
přelomu let 2014 a 2015 prostřednictvím této partnerské
instituce v restaurátorském ateliéru Ak. mal. Theodory
Popové (Ateliér restaurování Akademie výtvarných
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umění, Praha) komplexně restaurováno celkem 10 děl
plzeňského malíře Bohumíra Lindauera.
Po konzultacích s pracovníky odd. konzervace
prováděli zaměstnanci národopisného oddělení
celoročně také drobnou konzervátorskou činnost,
spočívající v základním sanačním ošetřování vybraných
předmětů, napadených plísněmi, popř. dřevokazným
hmyzem.

Centrum paleobiodiversity
V průběhu roku byly preparovány a restaurovány
vzorky:
»» Restaurování velkorozměrných vzorků z lokality
Ovčín (Lucie Pšeničková).
»» Preparace vzorků z lokality Ovčín, z lokalit
v Hornoslezské pánve a vzorků zaslaných z Číny
(Lucie Pšeničková).
»» Dokončení preparace sbírkových předmětů z výkopu
„Doubrava1“ z roku 2013, celkem 3800 vzorků.
Dokončení restaurování čtyř velkých fosíliía jejich
stabilizace do rámů.

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

Oddělení zoologické
»» Preparování - V průběhu roku bylo preparováno 3351
brouků (I. Těťál) a 25 obratlovců (Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
V r. 2015 byl restaurován na pracovišti muzea v rámci
grantových projektů VISK6 jeden starý tisk. Šlo o drobné
práce jako průzkum, vyčištění, srovnání listů atd.

Oddělení konzervace
Celkem bylo konzervováno a restaurováno 217 ks
z toho sbírkové předměty s inventárními čísly 217 ks
z toho oddělení:
»»
»»
»»
»»

národopisu 76 ks
oddělení umprum 59 ks
oddělení novějších dějin 17 ks
knihovna 41 ks

Muzeum loutek
V roce 2015 byly v Muzeu loutek restaurovány
a konzervovány následující položky:
Konzervované loutky – celkem 9 ks:
»» NMP 97 956 Chodka Madlenka
»» NMP 70 680 Kluk Nosáček

»»
»»
»»
»»

NMP 71 947 Kuchař
NMP – Rytíř (mimo evidenci)
NMP 1999-1-23 Rytíř s helmou
Jaroslav Suchý – Chorobák 2ks, Červená Karkulka,
Loupežník

Restaurované loutky – celkem 9 ks:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

NMP 77587 Kněz
NMP 77 577 Mladík ve střevících
NMP 77 575 Rytíř
NMP 77 578 Mladík
NMP 75 927 Radouš
Jaroslav Suchý – Kašpárek, Mařenka, Jeníček
Medvídek – mimo evidenci
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Expozice a výstavy
Návštěvnost
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech

6 714

Vodní Hamr Dobřív

8 397

Národopisné muzeum

6 521

Muzeum loutek

30 605

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 4 872
Knihovna

859

Kulturní programy

15 638

hl. budova ZČM

47 585

Celkem

104 694

z toho zlevněné vstupné

41 373

www stránky muzea

68 578

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 a časově je ohraničená od data
vzniku míšeňské manufaktury v roce 1710 do doby před
II. světovou válkou.
PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE
Plzeňská městská zbrojnice patří
k nejlépe
dochovaným
zbrojnicím
evropských středověkých měst. Její
počátky sahají do roku 1363, kdy císař
Karel IV. plánovitě budoval v českých
městech zbrojnice městské hotovosti.

Obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě
z konce 14. a počátku 15. století; většina byla vyrobena
právě v Plzni, jak dokládají výrobní značky na zbraních.
Další část zbrojnice tvoří hákovnice s luntovým
zámkem z poloviny 16. století a soubor mušket z období
třicetileté války, dále zbroje plzeňských měšťanů,
zejména množstvím prsních a zádových plátů odění,
ochran ramen a rukou či řadou přileb různého typu.
Působivým doplňkem expozice jsou domovní
portály, které dříve zdobily dnes již zbořené domy na
plzeňském náměstí. Přímo z expozice je možné se po
schodech dostat do suterénu, kde byla zachována
část původních hradeb staré Plzně. Celou kompozici
dotváří panoramatický obraz znázorňující Dobytí Plzně
Arnoštem Mansfeldem r. 1618.
POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO
KRAJE - EXPOZICE ARCHEOLOGIE
Expozice odhaluje tajemství pravěkého
osídlení jihozápadních Čech od
nejstarších dob do raného středověku.
Představeny jsou zde artefakty získané
do sbírek muzea během více jak 130 let
terénních archeologických výzkumů.
Mezi vystavenými exponáty jsou takové
unikáty jako bronzový štít z PlzněJíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova,
bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté
předměty z mohylových pohřebišť střední doby
bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů
vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna
rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí
vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí.
Samostatně je prezentována metodika archeologické
práce. K oživení jistě přispívají i figuríny s rekonstrukcí
pravěkých oděvů zdobených replikami bronzových
předmětů, model neolitického dlouhého domu, model
odkrývané pravěké mohyly a opevnění hradiště na
Černém vrchu u Svržna.
Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně vtáhne
do tajů odkrývání archeologických lokalit a ukáže
krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí s metodou
archeologické a muzejní práce, ale také s pravěkými
výrobními technikami – výrobou kamenných štípaných
a broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky,
tavením a odléváním bronzu a hutněním železa.
Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách
prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení
obilí kamennými drtidly a žernovem.
Projekt byl podpořen Plzeňským krajem
a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního
evropského fondu – Jihozápad.
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
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s hmotnými doklady minulosti, především předměty
každodenní potřeby. V rámci expozice je možné
zhlédnout projekci 3D rekonstrukce přemyslovského
mocenského centra Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl
mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě
a městské světnici s kachlovými kamny a černou
kuchyní. Širokou veřejnost jistě zaujme replika
tiskařského lisu, který odkazuje na počátky knihtisku
v Plzni. Z významnějších exponátů stojí za pozornost
unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká
zrcadla, sáňky, koturn a prubířské kameny, kolekci
gotických a renesančních skleněných nádob, militaria
z období husitství a třicetileté války, cechovní truhlice
nebo mučící nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně
pojatý mincovní kabinet.
Připraveny jsou i doplňkové programy pro děti
a řada dalších informací je k dohledání v dotykových
infopointech.
Projekt byl podpořen Plzeňským krajem
a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního
evropského fondu – Jihozápad.
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 původně
minoritského a posléze františkánského
kláštera
v Plzni,
jedné
z nejvýznamnějších
a nejstarších
středověkých
památek
města.
Vystavena jsou zde významná výtvarná
díla přibližující historické a svaté osoby,
některé události ze života svatých
a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria,
apoštolové, světci i život Krista.
Další část expozice je věnována plzeňské diecézi,
jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám
křesťanské víry na jejím území, samotnému klášteru
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a františkánskému řádu. Rovněž přibližuje liturgický rok
a svátosti. Vrcholem prohlídky muzea je „klenotnice“
vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského
významu, liturgické předměty a roucha z farností
Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského
muzea v Plzni.
Z nejvýznamnějších interiérů kláštera je veřejnosti
zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými
nástěnnými malbami a kaple sv. Barbory. Návštěvník
může obdivovat i zachovalé klášterní ambity, letní
refektář, sloužící jako výstavní síň nebo mobiliář původní
historické klášterní knihovny.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
ŽELEZÁŘSKA VÝROBA NA
ROKYCANSKU A PODBRDSKU
Expozice seznamuje návštěvníky
s železářskou
výrobou
regionu
Rokycanska a Podbrdska, neboť právě
tato výroba zde má tradici dlouhou
několik století. Vliv na její rozvoj měly
příznivé přírodní podmínky – dostatek
lesů pro pálení dřevěného uhlí, dostatek
vody v potocích a rybnících a taky zde
byla dostupná ložiska využitelných železných rud.
S historií výroby v celé oblasti od 14. století do poloviny
20. století seznamuje tato expozice. Návštěvník zde
pozná celou šíři železných výrobků i jejich producentů,
kteří ve své době patřili často k monopolním výrobcům
na území Čech. Shlédnete výtvory zručnosti našich
předků – např. podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, lité
předměty jako liturgické kříže, předměty běžné potřeby
v domácnosti jako kamna, hmoždíře a žehličky a velice
zajímavé jsou i formy na lití předmětů (prefabrikátů)
např. klíčů, které byly následně dopilovány do
potřebného tvaru. Atmosféru dokreslují modely milíře,
vodního hamru, cvočkařské výhně, ukázky vnitřního
zařízení provozů, ocenění výrobků na výstavách a další
zajímavosti.
BYDLENÍ NA ROKYCANSKU
Úkolem expozice je představit
venkovské bydlení v regionu poloviny
19. století, a to na souboru malovaného
nábytku z obce Ejpovice – malované
almary, truhly, stůl, židle, lavice, postel,
kolébka, kolovrátek, tkalcovský stav.
Taktéž uvidíte nástroje běžně používané
v domácnosti a na venkovském dvoře
i při hospodářských pracích – ruční žací nástroje a cepy,
pluh, koňský chomout, koše z proutí, ošatky. Figuríny
jsou dobově oblečeny.
Na Rokycansku bylo venkovské obyvatelstvo
označováno jako „kovorolníci“, neboť členové rodiny
pracovali v železářských závodech, hutích a dílnách
a přitom obdělávali menší plochy pozemků, na nichž
pěstovali zemědělské plodiny jak pro svoji vlastní
spotřebu, tak pro hospodářská zvířata.

PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST
Expozice
byla
připravena
pro
prezentaci krásy okolní přírody zachycuje zvířata a rostliny žijící
v regionu, seznamuje s chráněným
územím – rezervacemi, přírodními
památkami, památnými a chráněnými
stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat
z přírodovědných
sbírek
muzea.
Originální hlasy vybraných ptáků, které jsou uloženy
v tabletech, příjemně dotvoří audio atmosféru
a návštěvník se rázem ocitne v přírodě. Návštěvníci se
z tabletů dozví také informace o památných stromech, je
možno shlédnout soubor krátkých filmů o jednotlivých
chráněných územích, který svými informacemi doplňuje
informace umístěné v tištěné formě u jednotlivých
exponátů. Filmy jsou v jazykových mutacích (AJ, NJ).
K dispozici je též tištěný průvodce expozicí, který si lze
odnést domů. K expozici jsou pro zájemce z různých
věkových skupin vytvořeny doplňkové doprovodné
edukativní programy.
OTISKY ČASU
Rokycansko ležící na západním okraji
oblasti zvané Barrandien, které je
bohaté na paleontologické nálezy.
Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů
zkamenělin, především se jedná
o nálezy zoopaleontologické z období
starších prvohor, z éry kambria
a ordoviku.
V éře kambria dochází k „explozi života“ – mořští
živočichové dosahují členitosti
a pokročilosti ve vývoji, v mnoha případech
živočichové vytvářeli pevné schránky na povrchu
těla, což byl jeden z předpokladů pro jejich fosilizaci.
Obrovský boom živočichů čítá zástupce měkkýšů,
hlavonožců, dírkovců, mřížkovců a graptolitů, dále
bezčelistních obratlovců
a zejména členovců, do kterých se řadí právě stále
populární trilobiti, kteří jsou vystaveni
ve vitrínách. Zajímavostí je vystavený stromatolit
z naleziště v rokycanském okresu a dále tzv. „rokycanské
kuličky“. Tyto na první pohled kamenné kuličky mnohdy
obsahují právě fosilizované schránky trilobitů různých
velikostí. Vznikly tak, že zemřelé tělo živočicha se
usadilo na dno, kde bylo obaleno bahnem a získalo
tvar blízký kuličce. Expozice „Otisky času“ prezentuje
návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je
tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů
i vlastního sběru.
K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením
chráněných paleontologických nalezišť v regionu
i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který si
mohou prohlédnout na PC přímo v expozici. K expozici
jsou připraveny doprovodné programy, tištěný průvodce
v jazykových mutacích AJ a NJ a hlasový průvodce taktéž
v jazykových mutacích. Samozřejmostí je odborný
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výklad průvodce muzea.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA VODNÍ HAMR DOBŘÍV

MĚŠŤANSKÁ A ŠLECHTICKÁ DOMÁCTNOST

Vodní hamr je národní technická
památka
s expozicí
přístupnou
v turistické sezóně. Dnešní zděná
budova byla postavena začátkem 19.
století na místě starších dřevěných
hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní
vybavení pochází z 19. století, z r. 1901
a z části i z pozdější doby. Původně se
v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se
vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější
ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19.
století na výrobu těžkého kovaného nářadí.

Expozice je rozdělena ve dvě hlavní
části – na měšťanskou domácnost a na
šlechtický interiér. Názorně zde uvidíte
předměty denní potřeby měšťanů
a honosný nábytek šlechty. Rozdílnost
je snadno porovnatelná zejména
v provedení či barevnosti dřevěného
nábytku, předmětů každodenní potřeby
v domácnosti, lustrů, kamen. Na jaře r. 2015 došlo v této
expozici
k havárii, kdy se stropní podhledy zřítily, a proto byla
celá expozice veřejnosti uzavřena.
Po celé léto probíhala celková rekonstrukce stropní
konstrukce, následovaly další nutné stavební práce
a nyní je celá expozice již po rekonstrukci. Expozice
je v současné době ještě nepřístupná, neboť je
připravována na zpětnou reinstalaci exponátů, a některé
původně vystavené exponáty budou obměněny
z důvodu modernizace této historické expozice.

PAMĚTNÍ SÍŇ JINDŘICHA MOŠNY V DOBŘÍVĚ

ROKYCANSKO V MINULOSTI
Tato obsáhlá expozice situovaná do tří
místností
seznamuje
s historií
Rokycanského regionu od doby železné
po rok 1918. V průřezu staletí budete
seznámeni s jednotlivými významnými
událostmi a osobnostmi regionu – od
nejstarších nálezů z doby železné,
prvního slovanského osídlení a raného
středověku.
Zajímavostí
je
vedle
různých
archeologických střepů, keramiky a kachlů také kopie
pokladu zlatých keltských duhovek v bronzovém vědru
z pozdní doby laténské, který byl nalezen v r. 1771
v Podmoklech u keltského hradiště. Dále se expozice
zaměřuje na vlastní počátky Rokycan, vznik vsí,
šlechtických panství a následný rozvoj
ve vrcholném středověku. Hospodářský a politický
vzestup byl narušen v 17. století třicetiletou válkou
– shlédnete železné zbraně, dělové koule z období
obléhání švédskými vojsky.
Následující dějiny reprezentují pobělohorskou
dobu. Dále rozvoj cechů, specializaci řemesel,
manufaktur. Zajímavé jsou exponáty různých měřidel,
dřevěné modely flusárny, smolárny, draslárny a také
jednotlivých řemeslnických předmětů jako nůžek,
hoblíků, pilek, dlátek, ševcovského nářadí. Barokní
umění je zastoupeno dřevořezbami světců, nástěnných
obrazů, kalvárií. Každá společnost vytváří společenský,
školský a kulturní život, který v 19. století
v Rokycanech bohatě kvetl. Vznikají místní zájmové
spolky – např. pěvecký spolek Záboj spolek Sokol.
K vidění jsou také různé medaile. V poslední vitríně
jsou umístěny vojenské uniformy z 1. světové války
a expozice je k tomuto období ukončena. Srdečně zveme
návštěvníky na návštěvu našich expozic.

práci.

V roce 2005 byla otevřena nová stálá
expozice, věnovaná životu a dílu
Jindřicha Mošny. Jindřich Mošna byl
významný divadelní herec 2. poloviny
19. století, jehož manželka pocházela
z domu, kde je dnes umístěna pamětní
síň. Do Dobříva jezdil Jindřich Mošna
načerpat síly a inspiraci k další divadelní

Výstavy
Oddělení výstavnictví
Výstavy instalované v zahraničí
»» Poutní místa Plzeňské diecéze a propagace
Plzeňského kraje 5. 2. – 16. 3. 2015 Schönsee/
Německo/
»» Expo 2015 15. 6. – 29. 6. 2015 Miláno /Itálie/
Výstavy instalované v roce 2014,
které přešly do roku 2015, pracovníci
výstavnictví se podíleli na deinstalaci:
»» Šangrli–la /13. 5. 2014 – 1. 2. 2015/
»» Keramika z Bechyně 1884 – 1948, – Výstava ke 130.
výročí založení Státní odborné školy keramické
v Bechyni /5. 12. 2014 – 15. 2. 2015/
»» Umění umírat aneb O posledních věcech člověka /30.
10. 2014 – 5. 4. 2015/
Výstavy v prostorách hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2:
»» Trnkova zahrada 2 /6. 2. – 24. 5. 2015/
»» Od špitálu ke galerii. Archeologické poznání vývoje
lokality v Plzni „U Zvonu“ /5. 6. - 30. 8. 2015/
»» Japonské dny – Shöko Kanazawa a její tušový svět &
Karen LaMonte: Floating World /10. 9. – 11. 10. 2015/
»» Bienále - Jiný pohled. Tvorba laureátů Bienále kresby
1996 – 2014 /15. 10. – 29. 11. 2015/
»» Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy /11. 12.
2015 – 12. 2. 2016/
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»» (Ne)viditelná loajalita. České a německé v Plzni v 19.
století /27. 2. – 3. 5. 2015/
»» Ladislav Sutnar – užitá tvorba /15. 5. – 15. 11. 2015/
»» Plzeň – Limoges. Porcelán z Limoges – historická
produkce a současný design /3. 12. 2015 - 10. 1. 2016/
Výstavy v Národopisném muzeu
Plzeňska na náměstí Republiky 13:
»» Plzeňané a II. světová válka /24. 4. – 23. 8. 2015/
»» + Plzeň očima pamětníka. Výstava fotografií Vojtěcha
Houdy /průjezd/
»» 100 let Národopisného muzea Plzeňska /24. 9.
2015 – 3. 1. 2016/ + panelový textový a fotografický
doprovod v průjezdu
»» Běžci, stojci a ležci – Šárka Radová, keramická
plastika /3. 7. – 4. 10. 2015/
Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, Františkánská 11:
»» Na plzeňské paletě 2015 /31. 3. – 26. 4. 2015/
»» Jan Hus. Roku 1415 a 600 let poté. Putovní výstava
k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa
Kostnickým koncilem /16. 6. – 9. 8. 2015/
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství /20. 8. – 8. 11.
2015/
Muzeum loutek, náměstí Republiky 23:
»» Putování plzeňského kašpárka /10. 7. – 1. 11. 2015/
Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá voda 5:
»» Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji /květen listopad 2015/
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, nám. J. Urbana 141:
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku /19. 2. – 29.
3. 2015/
»» Spilka od středověku k dnešku /1. 5. – 8. 6. 2015/
»» Džungle za plotem (graficky přepracovaná verze) /19.
6. – 31. 8. 2015/
Instalace příležitostných výstav v prostorách kavárny
Západočeského muzea v Plzni
Menší akce:
Grafické úpravy – velkoplošné propagační banery,
plakáty a pozvánky na přednášky, dílny a různé muzejní
akce, plakáty a pozvánky na výstavy a přednášky pro
pobočku v Rokycanech.
Drobnější práce pro chod muzea, např. různé grafické
úpravy – loga, vizitky, skládanky, tisky, laminování..
k příležitostným akcím, doplňky pro školní dílny,
přípravy pro muzejní noc, vyplňování svatebních listin..
vyvjášení vlajek a banerů, zimní kontroly diecézního
muzea, nákupy, různé technické opravy a stěhování po
budově, apod.
Ředitelství
Vlastní výstavy

»» Ladislav Sutnar – knižní tvorba, 12. 3. – 29. 8., Galerie
Ladislava Sutnara, Plzeň
»» Ladislav Sutnar – užitá tvorba, 16. 5. - 15. 11.,
Západočeské muzeum
»» Glass Art from Bohemian Forrest, 19. 6. – 30. 6. – Český
pavilon EXPO Miláno 2015, expozice Plzeňského
kraje
»» Le verre de Bohême, 25. 11. - 13. 1. 2016 – Musée des
Beaux-Arts v Limoges, Francie
Spoluúčast na výstavách jiných
organizátorů v muzeu i mimo muzeum
»» Mergl – Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi
v plzeňské kultuře 19. století., 27. 2. – 3.5. – kurátor
a spoluautor výstavy (spoluautoři T. Bernhadt,
M. Hus, M. Chmelenský, L. Krčmář, J. Slámová, I.
Tománková)
»» Mergl – kurátorská příprava výstavy Šárka Radová –
Běžci, stojci a ležci, 3.7 – 4. 10.
»» Mergl – kurátorská příprava výstavy Travel art Porcelán z Limoges, 4. 12. – 10. 1. 2016
»» Mergl – spoluautor výstavy Vznešenost & zbožnost.
Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách,
Západočeská galerie v Plzni, 28. 10. – 20. 3. 2016
Příprava výstav a expozic:
»» Mergl – příprava výstavního projektu Ladislav Sutnar
– návrat – ve spolupráci s Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU a Galerií města Plzně
»» Mergl – příprava stálé expozice Umělecké řemeslo
a užité umění – scénář, odborná příprava exponátů
Oddělení prehistorie
Výstavy
Instalována byla výstava o pravěkých nálezech
v Informačním středisku v Kyšicích, kde byly
prezentovány archeologické výzkumy a nálezy při
stavbě železničního koridoru Rokycany-Plzeň. Pro
výstavu byly vyrobeny kopie 24 keramických artefaktů
a dvou bronzových seker z návrší „Čerma“ (A. Zelenka,
A. Novotná, P. Peterková, J. Tycová).
V rámci oslav 900 let od první zmínky o obci
Horní Kamenice byla na Obecním úřadě v Horní
Kamenici 3. července instalována krátkodobá výstava
o archeologických nálezech na území obce (M. Metlička,
A. Novotná).
Byla realizována část výstavy k Dějinám města Plzně
o archeologických výzkumech a nálezech v mázhausu
radnice v Plzni, na náměstí Republiky. Vystaveno bylo
vystaveno 92 sbírkových předmětů, reprezentujících
průřez pravěké historie na území města (M. Metlička, J.
Metličková).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
»» Tajemství krajiny. Výstava leteckých fotografií.
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko, 10. 2. – 29. 3.
2015 (M. Čechura, P. Braun)
»» Spilka od středověku k dnešku. Výsledky
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archeologického výzkumu v letech 2014-2015.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 30. 4.
– 8. 6. 2015 (M. Čechura). Doprovodné akce k výstavě:
Komentované prohlídky 20. 5., 23. 5., 27. 5. a 8. 6.,
Dětský den v muzeu 31. 5. 2015.

Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích
Spolupráce s M Ostrava na realizaci (sběr a zapůjčení
materiálu) výstav Jantarové a Hedvábné stezky.
Oddělení starších dějin
Expozice a výstavy
Nová historická expozice „Pohledy do minulosti
plzeňského kraje“ byla fyzicky realizována a otevřena
byla v dubnu 2013. V roce 2015 se na pracích k doladění
systémů atd. podílelo celé oddělení, ale práce dílčím
způsobem pokračují – zejm. obrazové, mapové a textové
náplně do infopointů atd.
Naše výstavy byly jak autorské (1), tak společné
celého ZČM, rsp. i jiných muzeí - podíleli jsme se tu
nejen zápůjčkou exponátů, ale i spoluprací na scénáři,
viz dále. Podíleli jsme se i na dalších 3 výstavách v ZČM,
které ovšem realizoval jiný subjekt a byly bez autorského
vkladu jen zápůjčkou exponátů.
Průběžně jsme řešili zápůjčky i do jiných muzeí
a památkových objektů (10 nových a 17 přetrvávalo
z minula), Autorsky (dr. M. Hus) jsme se podíleli jen na
1 výstavě jiných subjektů, tj. nejen zápůjčkou exponátů,
ale i sepsáním dílčího scénáře či libreta, rešeršemi,
poskytnutím obrazové dokumentace, recenzí, opravami
atd. Neplánovali a neprovedli jsme žádnou vlastní
výstavu v zahraničí, ale zapůjčili věci na jednu do ciziny
(EXPO 2015 Milano, Itálie).
Celkem tak bylo v roce 2015 realizováno námi nebo
s naší pomocí 17 výstav a expozic (EXPO 2015 nepočítaje)
a z minula přecházelo dalších 17 výstav a expozic a jedna
naše vlastní expozice.
Výstavy v ZČM
Výstavy autorské (tj. připravené oddělením nebo
s autorským podílem:
»» Plně autorská výstava „Od špitálu ke galerii“, červen
až srpen 2015 (scénář Mgr. J.Orna a Mgr. V.Dudková;
vystaveno 95 předmětů)
»» Spoluúčast na putovní výstavě umístěné v prostorách
MCUPD ZČM – „Jan Hus 1415 a 600 let poté““, červen
až srpen 2015 (upravený a doplněný scénář Mgr.
J.Orna, Mgr. V. Dudková, 32 předmětů)
»» Spoluúčast na společné výstavě ZČM ke
Smetanovským dnům 2015: „(Ne)viditelná loyalita.
České a německé v Plzni v 19.století“, únor až květen
2015 (podíl na libretu a scénáři aj. dr. M. Hus, 52 ks)
»» Spoluúčast na společné výstavě ZČM s podílem KVH
Y& T „Plzeňané a II.světová válka “, duben až srpen
2015, (podíl na libretu a scénáři aj. dr. M. Hus, 76 ks)
Výstavy jiné v ZČM, tj. bez autorského
podílu, jen zápůjčky předmětů:

»» Výstava odd. novověku, realizováno v MCUPD
„Obrazy z dějin plzeňského zvonařství“, červenec až
listopad 2015, zapůjčeno 12 ks
»» Výstava odd.OZAV a MBH v Rokycanech, realizována
v MBH Rokycany „Spilka od středověku k dnešku…“,
od dubna do června 2015, zapůjčeno 2 exponáty.
»» Výstava „Rokycany 1945“, realizována v MBH
Rokycany od dubna do června 2015, zapůjčeny 4 ks
Výstavy s autorskou spoluúčastí ZČM
»» Muzeum a galerie sev.Plzeňska v Mariánské Týnici,
výstava„70 let od skončení 2.světové války na
severním Plzeňsku“, od června do července 2015
(podíl na scénáři a libretu + doprovodné publikaci dr.
M. Hus, 12 předmětů)
Výstavy dočasné, nové, bez autorské
spoluúčasti, jen zápůjčky předmětů
»» Archiv města Plzně, výstava „Plzeň – prvních pět
století“, realizováno v historické budově MmP(na
radnici) od července do srpna 2015, 12 předmětů
»» Západočeská galerie v Plzni, výstava „Vznešenost
a zbožnost – baroko na Plzeňsku a v západních
Čechách“, od října 2015 dosud, 6 předmětů
»» Regionální muzeum v Teplicích, výstava „Umění
lovu“, od února do dubna 2015, 12 předmětů
»» Městské muzeum v Kadani, výstava „Umění lovu“, od
července do října 2015, 11 předmětů
»» Muzeum policie ČR, Praha -Karlov, výstava „Vývoj
stejnokroje 1918 - 2015“, od xxx dosud, 12 předmětů
»» Okresní muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, výstava
„Život na jižním Plzeňsku za 2.světové války…“, od
dubna do června 2015, 11 předmětů
Stálé expozice – nové dlouhodobé zápůjčky:
»» Muzeum čsl.opevnění Králíky – expozice Srub K-S 14
„U Cihelny“, od ledna 2015 stále, 4 předměty
»» Regionální muzeum Kladrubska – expozice
v Kladrubech, od května 2015 dále, 28 předmětů
»» Jihočeské muzeum České Budějovice – expozice
Památník Jana Žižky z Trocnova v TrocnověBorovanech, od června 2015 dále, 1 předmět.
Výstavy z roku 2014, přesahující do roku
2015 a vrácené během jara 2015
»» Národní galerie v Praze, výstava „Otevři zahradu
rajskou. Bebediktini v srdci Evropy“ (8 kusů).
Dobíhala do poloviny března 2015
»» ZČM -NMP, výstava „Uměni umírat aneb Posledníé
věci člověka“ (7 kusů). Dobíhala do počátku dubna
2015
»» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Výstava
„Připijme si vesele..aneb k počátkům slavností“. (17
kusů). Dobíhala do počátku dubna 2015
Přesah zápůjček do stálých expozic z minulých let:
»» NPÚ České Budějovice, ú.o.p. Plzeň – expozice státní
hrad Velhartice, obnoveno od listopadu 2014, ale
zapůjčeno již dříve, 11 předmětů
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»» Okresní muzeum Mariánská Týnice, expozice, 1
předmět od 2013
»» Gastro Žofín, Chateau Zbiroh, s.r.o. – zámek Zbiroh,
expozice, 5 předmětů od 2005
»» VS ČR - Věznice Plzeň-Bory, síň tradic, 1 předmět od
2012
»» Město Ostrov n.Ohří - Zámek, stálá expozice, 28
předmětů od 2013
»» Celnické muzeum Plzeň, expozice, 7 předmětů od
2009
»» Oblastní muzeum Louny, expozice, 3 předměty od
2013
»» Karlovarské muzeum – Královská mincovna
Jáchymov, expozice, 41 ks od 2008
»» Federace židovských náboženských obcí, pobočka
Plzeň, expozice ve Staré synagoze, 7 předmětů od
2014
»» Karlovarské muzeum, hlavní expozice, 12 předmětů
od 2010
»» Plzeňský Prazdroj – Plzeňské historické podzemí,
expozice, 58 předmětů od 2008
»» Plzeňský Prazdroj - Pivovarské muzeum Plzeň,
expozice, 4 předměty od 2008
»» Husitské muzeum v Táboře, expozice, 2 předměty od
2010
»» Město Kašperské Hory – hrad Kašperk, expozice, 22
předmětů od 2003
Výstava v zahraničí:
»» Zápůjčka 3 ks střv.skla pro „Dny Plzeňského kraje“
na světové výstavě EXPO v Miláně (Itálie) v létě 2015
Zápůjčky z jiných důvodů:
»» Odborné zpracování sbírek mimo ZČM: 1 (depot
mincí z Pláně /472 ks/ do NM)
»» Reprezentace a propagace: 1 inv.číslo (1 ks) – přechází
z roku 2001 - Město Plzeň, zapůjčen historický
primátorský řetěz na reprezentaci primátora
Celkem tak bylo mimo oddělení během roku
postupně nebo trvale 1799 předmětů, rsp. evidenčních
čísel (některé předměty byly vypůjčeny během roku
dvakrát, např. do muzeí v Kadani a v Teplicích). Včetně
stálé expozice.
Oddělení novějších dějin
Vlastní výstavy oddělení v prostorách
Západočeského muzea v Plzni
»» Plzeňané a II. světová válka. Národopisné muzeum
Plzeňska, výstavní sál, 23. 4. - 23. 8. 2015 (Tománková,
Morgensternová). Doprovodná výstava fotografií
Vojtěcha Houdy z období okupace v prostorách
chodby Národopisného muzea Plzeňska: „Plzeň
očima pamětníka“ (Tománková).
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství. Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze, letní refektář 20.
8. – 8. 11. 2015 (Krčmář).

Vlastní výstavy oddělení v prostorách
jiných organizací
»» Poutní místa plzeňské diecéze. Součástí výstavy
Nej Plzeňského kraje, Centrum Bavaria Bohemia,
Schönsee /D/, 5. 2. – 15. 3. 2015 (Krčmář).
»» Poustevny a poustevníci v Plzeňském kraji. Muzeum
Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda u Hartmanic, 1. 7. – 1.
11. 2015 (Krčmář, Rožmberský).
»» Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska.
Muzeum Českého lesa v Tachově, malý výstavní sál,
25. 8. – 28. 10. 2015 (Krčmář).
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»» (Ne)viditelná loajalita? České a německé v Plzni v 19.
století. Západočeské muzeum v Plzni – výstavní sál,
27. 2. – 3. 5. 2015, zpracována část Církev v Plzni
(Krčmář), Divadlo a hudba a Sportovní spolky
(Tománková).
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 Šumavy Sušice – pobočka Muzeum Dr.
Šimona Adlera v Dobré Vodě – stálá expozice, 2 ks
»» Reprodukce předmětů na výstavy jiných organizací
»» Výstava Duchové historie, prostor před SVK
Plzeňského kraje, 30. 4. – 28. 5. 2015, 11 reprodukcí
»» Výstava Duchové historie, pobočka ČSOB Plzeň,
Americká 60, 4. 5. – 26. 6. 2015, 11 reprodukcí
Počty zapůjčených sbírkových předmětů
mimo Západočeské muzeum v roce 2015
celkem:
93 ks
z toho:
výstavy tuzemské: 4
		
vědecké zpracování: 89
		
restaurování /konzervace: 18/9,
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva: 140 ks.
Oddělení uměleckoprůmyslové
Expozice
»» Porcelán ve znamení zkřížených mečů – míšeňský
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni – hlavní
budova ZČM
»» Sbírkové předměty uměleckoprůmyslového odd.
zapůjčeny do stálé expozice Historie a do expozice
Muzea církevního umění plzeňské diecéze.
Vlastní výstavy
»» Keramika z Bechyně 1884 – 1948. Výstava k 130.
výročí založení Státní odborné školy keramické
v Bechyni (ZČM, 5. 12. 2014 – 15. 2. 2015) - Merglová
Pánková
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Vlastní výstavy mimo muzeum
»» Kouzlo vějířů - Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích
(7. 10. 2015 – 12. 1. 2016) – Kotorová
Spolupráce na výstavách jiných
organizátorů v muzeu i mimo muzeum.
»» Glass Art from Bohemian Forrest - v expozici
Plzeňského kraje na Expo Miláno 2015 - Merglová
Pánková
»» Projekt „Retromuseum, Muzeum designu a životního
stylu od 60. do 80. let v ČSSR“, s Galerií výtvarného
umění v Chebu - spolupráce na výběru exponátů pro
stálou expozici a příprava scénáře a libreta expozice,
autorská spolupráce na průvodci a katalogu výstavy
(výběr předmětů pro fotografie a odborné texty
o vývoji keramiky a porcelánu v období 1958-1989) –
Merglová Pánková
Zápůjčky na expozice a výstavy jiných organizací:
Stálé expozice:
»»
»»
»»
»»
»»

Město Nepomuk (expozice městského muzea)
Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh)
Město Přeštice (expozice)
Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory).
Muzeum Lamberská stezka, Žihobce (expozice)
Výstavy:

»» Skrytá řeč rostlin (Národní galerie v Praze, 12. 6. 2015
– 3. 1. 2016)
»» Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy (Muzeum
Šumavy v Sušici, 1. 8. 2014 – 31. 10. 2015)
»» Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách (28. 10. 2015 – 20. 3. 2016)
Počty dočasně zapůjčených sbírkových předmětů
mimo Západočeské muzeum v roce 2015
»» celkem: 132 ks, z toho: výstavy tuzemské 25 ks,
výstavy zahraniční 107 ks
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 2015 instalace
stálé expozice „Užité umění a umělecké řemeslo“
opětovně odložena.
»» příprava podkladů pro výstavu Čínský textil v ZČM
v Plzni (v plánu na rok 2016) - Mleziva
Oddělení národopisné
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 rámci zkvalitňování služeb poskytovaných
návštěvníkům Národopisného muzea Plzeňska,
došlo v roce 2015 k dalším drobným stavebním
úpravám v prostorách stálé expozice Gerlachovského
domu. Tyto úpravy měly za cíl alespoň částečně
eliminovat nejpodstatnější nedostatky fyzického stavu
Gerlachovského domu. K úpravě stálých expozic nebylo
v roce 2015 přikročeno. Podstatnější změny ve scénáři
stálé expozice jsou plánovány na rok 2016 a budou
průběžně realizovány v průběhu generální inventarizace
podsbírky etnografické.
Vyjma stavebních úprav Gerlachovského domu
došlo v roce 2015 k pořízení a instalaci nového
galerijního závěsného systému ve vstupním průjezdu
Chotěšovského domu. Instalovaný závěsný systém
byl poprvé použit k realizaci doprovodné části výstavy
„Plzeňané a II. světová válka“ a bezprostředně poté
v rámci jubilejní výstavy „100 let Národopisného muzea
Plzeňska“.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
stálých expozic v rámci organizace
»» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (stálá
expozice muzea). Instalované sbírkové předměty: 6
inv. č.
»» Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (stálá
expozice). Instalované sbírkové předměty: 2 inv. č., 3
jednotliviny.
»» Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni
(historická expozice) Instalované sbírkové předměty:
65 inv. č.; 71 jednotlivin.
»» Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni (stálá
expozice „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“)
Instalované sbírkové předměty: 6 inv. č.; 9 jednotlivin.
»» Muzeum loutek (stálá expozice a uložení
v depozitárních prostorách) Instalované / uložené
sbírkové předměty: 431 inv. č.; 462 jednotlivin.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
stálých expozic jiných organizací
»» Město Ostrov (stálá expozice Šlikovského zámku
s názvem „Ostrovsko a hornictví“). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8.
»» Obecní úřad Dýšina (vybavení reprezentačních
prostor OÚ). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.): 4; 18 jednotlivin.
»» Národní památkový ústav, ÚOP v Českých
Budějovicích (stálé expozice SZ Kozel, SZ Nebílovy,
SZ Manětín a NKP Klášter Kladruby). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 30; 41 jednotlivin.
»» Magistrát města Plzně (vybavení reprezentačních
prostor MMP). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.): 14.
»» Dvůr Gigant Záluží (vybavení stálé expozice).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5.		
				

46 | Výroční zpráva 2015
»» Muzeum středního Pootaví Strakonice (stálá
expozice „Dudy a dudáci“). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 2.
»» Městské muzeum a galerie Nepomuk (stálá expozice
muzea). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
45; 70 jednotlivin.
»» Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
(uměleckohistorická expozice Muzea Cheb).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 11.
»» Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, p. o. (stálá expozice „Historický vývoj
severního Plzeňska“). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 1.
»» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (stálá
expozice „Národopis – lidová architektura, lidový
kroj). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5.
»» Agentura NKL, s.r.o. (stálá expozice zámku Zbiroh).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 28.
»» Federace židovských obcí v ČR (stálá expozice
staré synagogy v Plzni). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 7.
»» Obecní úřad Žihobce (stálá expozice Muzea
Lamberská stezka). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 1; 4 jednotliviny.
»» Město Přeštice (stálá expozice Domu historie
Přešticka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv.
č.): 24.
»» Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. (stálá expozice
„Národopis“). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.): 1.
»» Plzeňský Prazdroj, a.s. (stálá expozice Pivovarského
muzea v Plzni). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.): 18 (v průběhu roku 2015 jedno inv. č.
vráceno).
»» Obecní úřad Úterý (vybavení reprezentačních prostor
OÚ). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 14;
28 jednotlivin
»» Městské muzeum Františkovy Lázně (stálá expozice
„Historie lázní od objevení Františkova pramene,
architektura, historie“). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 101; 126 jednotlivin.
»» Muzeum Šumavy Sušice, p. o. (stálá expozice
Muzea Dr. Šimona Adlera). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 115; 142 jednotlivin.
Výstavy
Vzhledem k průběhu generální inventarizace
podsbírky etnografické a pravidelně pořádaným
doprovodným programům (navazujícím na stálou
expozici Národopisného muzea Plzeňska) byla příprava
autorských výstav pracovníků národopisného oddělení
v roce 2015 výrazným způsobem omezena.
Autorské výstavy instalované v objektech organizace
»» „Umění umírat aneb O posledních věcech člověka“,
výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autor
scénáře: Mgr. Michal Chmelenský (31. 10. – 31.
12. 2014; prodlouženo do 1. 2. 2015). Instalované
sbírkové předměty: 204 inv. č.

»» „100 let Národopisného muzea Plzeňska“, výstavní
sál Národopisného muzea Plzeňska, autoři scénáře:
Mgr. Michal Chmelenský, Mgr. Jana Slámová, Mgr.
Marie Klečatská, Mgr. Tomáš Bernhardt, externí
spolupracovníci: PhDr. Marie Maderová, Mgr. Jana
Domanická (24. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Instalované
sbírkové předměty: 306 inv. č.; 334 jednotlivin.
Autorská spolupráce na výstavách v rámci organizace
»» “(Ne) viditelná loajalita? České a německé v Plzni
v 19. století”, výstavní sál hlavní budovy ZČM v Plzni,
p. o., spoluautoři scénáře: Mgr. Michal Chmelenský,
Mgr. Jana Slámová, Mgr. Marie Klečatská, Mgr.
Tomáš Bernhardt, externí spolupracovníci: Bc. Lucie
Šámalová (27. 2. – 3. 5. 2015). Instalované sbírkové
předměty: 131 inv. č.
Spolupráce na přípravě výstav cizích
subjektů v rámci organizace
»» „Běžci, stojci a ležci“, Národopisné muzeum
Plzeňska, autorka: Šárka Radová, v rámci cyklu
„Letní keramický dvoreček v Národopisném muzeu
Plzeňska (3. 7. – 4. 10. 2015). Instalované sbírkové
předměty: 0 inv. č.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro
přípravu výstav v rámci organizace
»» „Plzeňané a II. Světová válka“, Národopisné muzeum
Plzeňska, autoři scénáře: Mgr. Iva Tománková,
KVH Tommy & Yankee, z. s. (24. 4. – 23. 8. 2015).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 13 inv. č.
»» „Od špitálu ke galerii: Archeologické poznání
vývoje lokality „U Zvonu“ v centru Plzně od
počátku 14. století do současnosti“, hlavní budova
Západočeského muzea v Plzni, p. o., autoři scénáře:
Mgr. Jiří Orna, Mgr. Veronika Dudková (5. 6. – 30. 8.
2015). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 2 inv. č.
»» „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze, kurátoři výstavy:
Mgr. Jiří Orna, Mgr. Veronika Dudková (17. 6. – 9. 8.
2015). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 6 inv. č.
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství, Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze, autor scénáře:
Mgr. Luděk Krčmář (17. 6. – 9. 8. 2015). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno: 6 inv. č.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro
přípravu výstav jiných organizací
»» „Památky mého kraje“, Klášter sv. Jiří (Pražský hrad),
realizátor: Czech Architecture Week s.r.o. (17. 8. - 18.
10. 2015). Z podsbírky etnografické zapůjčeno: 1 inv.
č.
»» „Kolo je radost“, Visio Art Gallery Plzeň, autoři: Jan
Bejšovec, Stanislav Cink (5. – 27. 3. 2015) Z podsbírky
etnografické zapůjčeno: 2 inv. č.
»» „Gottfried Lindauer (1839 – 1926), plzeňský malíř
novozélandských Maorů“, Západočeská galerie
v Plzni, p. o. (6. 5. – 20. 9. 2015). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno: 10 inv. č.


Výpůjčky sbírkových předmětů
z jiných než výstavních důvodů
»» Digitalizace skleněných negativů z pomocných
fondů etnografické podsbírky, realizátor: Jan
Schýbal, Fotografika, Letkovská 33, 326 00 Plzeň Božkov. Z pomocného fondu podsbírky etnografické
zapůjčeno: 25 inv. č.
Počet vystavených sbírkových
předmětů v rámci organizace
»» autorské výstavy oddělení: 641 inv. č. (669 jednotlivin)
»» výpůjčky mimo národopisné oddělení: 537 inv. č.
(578 jednotlivin)
»» celkem: 1178 inv. č. (1247 jednotlivin)
Počet zapůjčených sbírkových
předmětů mimo organizaci
»» výstavy a stálé expozice: 447 inv. č. (566 jednotlivin)
»» předměty z pomocných fondů podsbírky: 25
Centrum paleobiodiversity
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»» výstava Paleontologie a skalníci na Rokycansku,
20.2.-19.4.2015, návštěvnost celkem Expozice
a výstavy 435 osob; doprovodný program:
komentované prohlídky pro školy a veřejnost
(opakující se v průběhu celého dne) 21.3.2015,
28.3.2015, 17.4.2015 (Doc. RNDr. Jaroslav Marek,
CSc.),15.4.2015 komentovaná prohlídka pro školy
(Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.)
»» výstava Muzeum v proměnách času, 25.9.20153.1.2016, návštěvnost celkem 248 osob; doprovodný
program:komentované prohlídky historické části
města (zajišťovali pracovníci hist. odd. MBH) přednáškový cyklus:7.11. 2015 Muzeum a muzejnictví
(PhDr. František Frýda); 14.11. 2015 Paleontologie
v Rokycanech (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.); 21.11.
2015 Hudební spolky v Rokycanech (PhDr. Jiří Frolík);
28.11. 2015 Báňsko-historické zajímavosti středních
Brd (RNDr. Martin Lang); 5.12. 2015 Rokycanův
„rodný“ domek (PhDr. Radka Křížková Červená);
12.12.2015 Kostel Panny Marie Sněžné (Mgr. Jana
Bělová, PhD.); návštěvnost za všechny přednášky
celkem 76 osob
Oddělení botanické
Vlastní výstavy oddělení
»» Výstava „Džungle za plotem“ – 19. 6. – 30. 8. 2015,
místo konání Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech (S. Pecháčková, O. Peksa a spoluautoři
M. Šandová, J. Šoun)
Spoluúčast na výstavách jiných
organizátorů v muzeu i mimo muzeum.
»» Výběr a poskytnutí fotografií rostlin pro expozici
„Dům přírody Českého lesa“ v Klenčí p. Čerchovem
AOPK ČR (S. Pecháčková).
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Počty zapůjčených sbírkových předmětů
mimo Západočeské muzeum v roce 2015
celkem:
z toho:

804
studijní: 804

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva: 0.
Oddělení zoologické
»» Zápůjčky na výstavy jiných organizací: 3 zápůjčky, 43
sbírkových předmětů
»» Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2015: celkem: 43,
z toho: výstavy tuzemské: 43
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
„Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Vybrány a zapůjčeny
celkem 2 svazky vzácných tisků ze sbírkového fondu.
Spoluúčast na výstavách jiných organizací
Na výstavu „Neviditelná loajalita“, kterou instalovala
Západočeská galerie bylo vybráno a zapůjčeno 8 ks ze
vzácných tisků. Na další výstavu Západočeské galerie
„Vznešenost a zbožnost“ byly zapůjčeny 4 ks vzácných
svazků.
Celkem se knihovna podílela na 3 výstavách.
Muzeum loutek
Jaroslav Suchý – loutkář vynálezce
(21. 9. 2015 - 31. 3. 2016)
Výstava Jaroslav Suchý – loutkář vynálezce objevila
dosud zapomenutého loutkáře, který byl mimořádně
vynalézavý a invenční a v českém prostředí zcela
ojedinělý. Otec Jiřího a Ondřeje Suchých navíc žil
v Klatovech a pracoval v Plzni a jeho první syn Jiří se
v Plzni i narodil. Ve stínu popularity synů se zatím panu
Jaroslavu Suchému zvanému Jáša nikdo detailně
nevěnoval, i když jeho život a dílo mělo nevšední
poetiku a náboj a jeho osobnost byla literárně originální.
Loutkářství je jedním z pilířů kulturní historie a tradice
Plzně, ale málokdy nás ještě něco překvapí. Příběh
Jaroslava Suchého je ale nejen překvapivý a vtipný,
ale má i úzkou vazbu k Plzni a regionu a podporuje
tradici amatérského loutkářství. Výstava, která byla
slavnostně otevřena za účasti obou synů 21. září 2015,
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zmapovala celý život Jaroslava Suchého. Součástí
výstavy byl i speciálně natočený film o J. Suchém,
digitalizovaná verze jeho pohádky, originální loutky
i repliky nedochovaných loutek a scén. Finančně projekt
podpořil Magistrát města Plzně, Plzeňský kraj a Nadace
700 let města Plzně.
Kinetický dvorek 2015 (7. 7. 2015-31. 12.2015)
Projekt Kinetický dvorek v Muzeum loutek má
již tradici, ale v roce 2015 byl pojat velkolepěji a celý
prostor byl věnován jednomu umělci, který ho zpracoval
jako uměleckou hru. Vybraný umělec Vladimír Sosna
vytvořil soubor venkovních kinetických objektů, které
spojuje příběh, a který zároveň funguje jako hra. Každý
návštěvník muzea obdrží výtvarně zpracovaný návod
s příběhem a zároveň kuličku, se kterou hraje. Příběh
diváka vede hrou a on postupně přistupuje k jednotlivým
objektům a s pomocí kuličky je “oživuje”. Po úspěšném
splnění tří úkolů se kulička pomocí kladkostroje
a potrubní cesty dostane do finální instalace na zdi
dvora. Instalace zaujala nejen rodiny s dětmi a přitáhla
velký počet návštěvníků, ale je i motivací k návratu do
muzea. Celkově projekt proběhl bez větších problémů,
probíhá stálá údržba, takže bude funkční i v následujících
letech. Dílo, které vzniklo v rámci Kinetického dvorku,
by mělo potěšit a inspirovat nejen návštěvníky muzea,
ale i všechny ostatní turisty, protože vstup na dvorek je
zdarma.
Putování plzeňského Kašpárka
(7. 7. 2015-31. 8. 2015)
Projekt Paměť loutky inspiroval síť českých škol
v zahraničí k vytvoření vlastního konceptu se stejným
principem. V průběhu roku 2014 a 2015 si více než 30
českých škol ve světě poslalo loutku Kašpárka z Muzea
loutek v Plzni. V jednotlivých městech Evropy, Asie, USA
a dokonce Afriky potom děti prostřednictvím kašpárka
představily svoje město a vytvořily průvodce. Práce
českých dětí z celého světa byly vystaveny na půdě Muzea
loutek v Plzni. Cílem projektu „Putování plzeňského
kašpárka“ bylo lépe poznat město, ve kterém děti žijí,
jeho nejvýznamnější památky, zajímavosti i tradice,
poznat další školy a města, která se zapojila do projektu
a v neposlední řadě umět se radovat ze společné práce.
Do projektu je celkem zapojeno 10 škol a školek v ČR a 30
českých škol v zahraničí: Neapol, Milán, Florenc, Řím,
Karlsruhe, Lyon, Paříž, Londýn Okénko, Birmingham,
Manchester, Curych, Ženeva Helsinky, Oslo, Reykjavik,
Istambul, Brusel, Frankfurt, Berlin, Mnichov (EŠ),
Drážďany, Chorvatsko, Atény (25 českých škol v Evropě,
6 v USA a 1 v Asii ), Kalifornie, San Diego, Chicago
a dokonce 1 v Africe - komunitní centrum Ostrov Naděje
na ostrově Rusinga Island v africké Keni.
EXPO 2015 Miláno – červen 2015
Muzeum loutek v Plzni se v rámci výstavního prostoru
Plzeňského kraje prezentovala projektem Paměť loutky
na světové výstavě EXPO 2015 v Milánu.
Vývoj loutky (25. 8. -14. 9. 2015)

Na motivy malby ze Skupova bytu sledovali diváci
cestu světového loutkového umění očima plzeňského
mága Jiřího Trnky. Kolekce zahrnovala originální loutky
z Japonska, Číny, Barmy, Indonésie, Francie, Itálie
a dalších evropských zemí, samozřejmě nechyběly ani
slavné loutky z oblasti Čech a Moravy. Výstava vznikla
ve spolupráci s Divadlem Alfa v rámci festivalu Skupova
Plzeň.
Návštěvnost v roce 2015: 30 605 osob
Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, Františkánská 13
Výstavy
»»
»»
»»
»»
»»
»»

31.3. – 26.4. Na Plzeňské paletě
17.6. – 9.8. Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
21.8. – 1.11. Obrazy z dějin plzeňského zvonařství
Výstavy školních prací v mazhausu muzea
22.4. – 20.6. Výstava dětských prací ZUŠ Jagellonská
25.6. – 30.8. Plzeňské varhany – přehled o souč. stavu
varhan v Plzni



Knihovna Západočeského
muzea v Plzni
Návštěvnost knihovny
Knihovnu navštívilo celkem 601 čtenářů. Z toho bylo
celkem 19 badatelských návštěv. Jako průměrný počet
návštěv knihovny lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech,
kdy je knihovna otevřena). Odhad jejich prezenčních
výpůjček je určen na 3.520 kusů. Absenčních výpůjček,
pro zaměstnance muzea, bylo 115. Formou MVS bylo pro
čtenáře zapůjčeno celkem 10 výpůjček a 10 požadavků
na kopie. Naopak z naší knihovny bylo vyžádáno celkem
5 MVS.
Návštěvnost výstavek
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny
uspořádáno 13 drobných výstavek s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků
studijního fondu v prostoru knihovny pro školní exkurze
ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední
až po univerzitu). Na těchto akcí bylo celkem ca 229
návštěvníků. Knihovna v r. 2015 se opět mohla podílet na
akci Muzejní noc a tak byla při této příležitosti knihovna
otevřena a navštívena zhruba 1.000 návštěvníků. Zhruba
stejný počet návštěvníků měla nová akce, do které se
knihovna zapojila, Noc literatury.
Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat
návštěvníky webovských stránek knihovny. Návštěvníků
online katalogu OPAC bylo celkem 4.953.
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, 219 účastníků
exkurzí a ca 1000 návštěvníků při akci Muzejní noc a cca
1000 návštěvníků při nové akci Noc literatury, celkem
tedy 2 219 návštěvníků.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2015
celkem 1.120,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně
přinesly finanční úhradu v hodnotě 218,- Kč a kopie,
zasílané na fakturu 168,- Kč. Celkem byly tržby za
knihovnu 1.506,- Kč.
Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 4.910 kusů publikací
od 12 titulů publikací (Erica 22, Sborník Příroda 118,
119, Folia Geologica 48, Archeologie ZČ 8 a 9, Paměť
loutky, Od špitálu ke galerii, Evropské přesahy muzejní
edukace, Umělecká keramika, Jaroslav Suchý, Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje - archeologie).
Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 5.042
kusů nových publikací v celkové hodnotě 411.694,Kč a 91starých publikací v hodnotě 764,- Kč, tržby
prodej celkem byly 164.432,- Kč. Výměnou, povinnými
a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo
rozesláno 3.455 kusů nových publikací a 4 starých titulů.
Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2015 celkem 5.133
kusů publikací.
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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
Výstavy
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Neviditelná loajalita – 72obr.
Na Plzeňské paletě – 28obr.
Plzeňané a II. světová válka – 49obr.
Sutnar - užitá tvorba – 50obr.
Od špitálu ke galerii - 42obr.
Běžci, stojci a ležci – 30obr.
Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – 24obr.
Jan Hus a 1415 a 600 let poté – 24obr.
100 let Národopisného muzea – 73obr.
Jaroslav Suchý loutkář a vynálezce – 7obr.
Shoko Kanazawa – 44obr
Porcelán z Limoges – 60obr.

Vernisáže
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Neviditelná loajalita – 80obr.
Na Plzeňské paletě - 60obr.
Plzeňané a II. světová válka – 125obr.
Sutnar – užitá tvorba – 136obr.
Od špitálu ke galerii – 61obr.
Jan Hus 1415 a 600 let poté – 108obr.
Běžci, stojci a ležci – 55obr.
Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – 72obr.
100 let Národopisného muzea – 132obr.
Jaroslav Suchý loutkář a vynálezce – 170obr.
Porcelán z Limoges – 76obr.

Public Relations
»» Muzejní noc – 333obr.
»» XI. mezinárodní kolokvium – 18obr.
Umprum
»»
»»
»»
»»

sb. předm. orient, ISO, tisk – 431obr.
sb. předm. keramika, ISO, tisk – 15obr.
Jubilejní sál, štuky, malby, tisk – 22obr.
plakát, nadměrná velikost,tisk – 4obr.

Centrum paleobiodiversity

Jateční ul. – 43obr.
»» panely v chodbě národopisu k výstavě Plzeňané a II.
svět. válka – 49obr.
»» plakáty, ISO, tisk – 46obr.
Národopis
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

foto expozice, tisk – 56obr.
velikonoční jarmark – 78obr.
vynášení Morany – 248obr.
sb. předm., katalog, tisk – 49obr.
3.
sb. předm. skupinky, velké předm., ISO, tisk – 10obr.
darované hračky – 9obr.
obraz, ISO, tisk – 3obr.
architektura Gerlachovského domu, tisk – 38obr.

Rokycany
»»
»»
»»
»»

propagační snímky Hamru, tisk – 116obr.
Hamernický den – 199obr.
expozice muzea,tisk – 103obr.
Hamr vodní kanál, dotace, tisk – 85obr.

Restaurátoři
»»
»»
»»
»»

model, pečeť Jan Lucenburský – 2obr.
odznak cyklistů, tisk – 6obr.
obrazy po restaurování, tisk – 5obr.
celostátní seminář restaurátorů – 75obr.

Investor
»» padající omítka Tylova ul. – 12obr.
»» opravená budova Tylova ul. – 11obr.
Pedagog
»» atelier Trnkovy zahrady – 26obr.
»» příměstský tábor, foto dětí – 68obr.
Muzeum loutek
»» AMG mezinárodní konference v Besedě – 60obr.
»» expozice a kinetický dvorek, tisk – 25obr.
»» kolokvium pedagogů – 185obr.
Výstavnictví

»» Calamit po restaurování, tisk – 13obr.
»» restaurovaná fosilie – 5obr.
»» fosilie po konzervaci – 9obr.

»» detaily zvonů pro výstavu, tisk – 67obr.

Diecézní muzeum

»» sb. předm. pro katalog, detaily, tisk – 617obr.

»» sb. předm. pro Google Art, tisk – 28obr.

Botanika

Zoologie

»» herbář zápůjčka Brno, ISO, tisk – 795obr.
»» herbář zápůjčka 2, ISO, tisk – 325obr.

»» sb. předm. pro Google Art, tisk + detaily – 17obr.
Novověk
»» plakáty na výstavu,tisk – 35obr.
»» kladení věnců US armádou u pomníku U Práce
– 107obr.
»» tábor US army, Borský park, Křižíkovy sady, Proluka,
Peklo – 55obr.
»» ukončení úprav v Pražské ul. – 6obr.
»» plakáty, ISO,tisk – 41obr.
»» rekonstrukce mostu na Letné, železniční most

Prehistorie

Vykonávání dalších prací potřebných k zajištění
provozu fotoatelieru.
»» Digitální fotografie na ISO a TISK – 2 966obr.
»» Dokumentární digitální fotografie – 3 172obr.



Muzejní pedagog
Muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová působí
v Západočeském muzeu v Plzni tři roky. 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 (Hands On! Mezinárodní
asociace dětí v muzeích) se sídlem v rakouském Gratzu.
Asociace Hands On!
Asociace sdružuje významné i menší organizace ze
45 zemí světa. Tyto “Hands on” instituce spojuje snaha
prezentovat mladým návštěvníkům muzea, galerie
a science centra jako atraktivní a přátelská místa, kde
se mohou pobavit a zároveň se zábavnou a nenásilnou
formou vzdělávat. Asociace Hands On! vznikla již
v roce 1994. Nejprve šlo pouze o neformální sdružení
ředitelů evropských muzeí. V roce 1996 uspořádali
první evropskou konferenci, o dva roky později se
sdružení transformovalo na oficiální mezinárodní
organizaci. Dlouhodobým cílem asociace je zvyšování
povědomí veřejnosti o hodnotě a potenciálu dětských
návštěvníků a prezentace kulturních institucí jako míst
neformálního vzdělávání. Každoročně vypisuje soutěž
Children in Museum Award. Asociace poskytuje svým
členům statistická data, sleduje stávající i nové trendy
v mimoškolním vzdělávání a poskytuje informace
o fondech
a projektech
EU.
Neopominutelným
přínosem je možnost sdílení zkušeností a nápadů
mezi jednotlivými členy. Tato mezinárodní asociace
se může v následujících letech stát velmi významným
zdrojem inovací a profesního růstu i pro tuzemská
muzea a galerie, neboť Česká republika má v tuto chvíli,
jako jediná ze zemí bývalé východní Evropy, ve vedení
asociace svého zástupce a národního ambasadora.
Každé dva roky pořádá HOI odborné mezinárodní
konference zaměřené na muzejní pedagogiku
a neformální vzdělávání Konference se konají
v evropských metropolích a jedná se vždy o prestižní akce
se záštitou představitelů jednotlivých států - v roce 2013
konferenci ve Stockholmu osobně zahajovala švédská
královna Silvie a výroční, desátou konferenci s názvem
Amsterdam 2015: Touch and Learn 2015 zahájila
královna Máxima Nizozemská. Příští mezinárodní
konference se bude konat v roce 2017 a Plzeň, respektive
Západočeské muzeum v Plzni uspělo jako hostitel.
Plzeň jako potenciální pořadatel byla zástupcům
výboru poprvé představena 28. – 29. 4. 2015, kdy
proběhlo Mezinárodní kolokvium Evropské přesahy
muzejní edukace Plzeň 2015. Mělo formou dvoudenního
semináře rozděleného do tří tematických bloků. Záštitu
nad celou akcí přijal Plzeňský kraj. Na slavnostním
zahájení byli osobně přítomni zástupci: Západočeského
muzea v Plzni, PhDr. František Frýda, Plzeňského kraje
Mgr. Jaroslav Šobr, Města Plzně, PhDr. Květuše Sokolová
a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015,
Mgr. Jiří Sulženko.
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První dva bloky semináře (28. 4. 2015) byly
věnovány hlavním trendům v české a zahraniční muzejní
pedagogice, možnostem spolupráce českých muzeí
a galerií se zahraničními institucemi a představení
nejnovějších projektů v oblasti mimoškolní edukace.
Dopoledne vystoupili zahraniční hosté-členové
představenstva mezinárodní asociace Hands On!:
Marianne Grymer Bargeman (Dánsko), Marianna Carli
(Itálie), Andreja Rihter (Slovinsko) a Andrea Guenther
(Rakousko). Tématem byla historie a současnost
Asociace, možnostem aktivní mezinárodní spolupráce,
cena Children in Museum Award, projekty Dánské
národní galerie a dětské programy v muzeu Explora
v Říme.
V odpoledním bloku 28. 4. 2015 s názvem Příklady
dobré praxe dostala prostor česká a slovenská muzejní
a galerijní pedagogika. Tématem byly hlavní trendy
v neformálním vzdělávání a představení nejnovějších
projektů v oblasti mimoškolní edukace. Třetí blok - 29.
4. 2015 byl pokračováním Příkladů dobré praxe z ČR,
představen byl rovněž projekt Evropské unie Kreativní
Evropa. Závěr programu byl věnován představení Plzně
jako Evropského hlavního města kultury 2015. Projekt
představil programový ředitel Mgr. Jiří Sulženko. Závěr
kolokvia byl věnován aktuálním výstavám a lektorským
programům v nově otevřené kulturní instituci DEPO2015.
Kolokvia se zúčastnilo 105 účastníků, zařazeno
bylo celkem 20 příspěvků, které byly tlumočeny
do/z anglického jazyka. Dle ohlasů se jednalo o velmi
zdařilou akci, která by měla mít pravidelné každoroční
opakování.
Pořadatelem bylo Západočeské muzeum v Plzni
ve spolupráci s Asociací galerií a muzeí ČR, finanční
podporu poskytla společnost Plzeň 2015 a Plzeňský
kraj. Oficiálním partnerem Kolokvia se stalo pivovarské
muzeum v Plzni, které poskytlo prostory a pivo pro
slavnostní večer.
Výstupem kolokvia je tištěný sborník příspěvků.
Nabídka doprovodných programů pro školy
Nabídku v roce 2015 ovlivnil zejména projekt Plzeň
– Evropské hlavní město kultury - stěžejními výstavami
v ZČM byla Zahrada 2: v rámci vlajkového projektu EHMK
2015 Jiří Trnka a Ladislav Sutnar – užitá tvorba: v rámci
projektu EHMK 2015 Ladislav Sutnar – návrat. K těmto
výstavám proběhly následující doprovodné programy:
Zdivočelá zahrada a Výtvarný ateliér Ladislava Sutnara.
Zdivočelá zahrada – doprovodný
program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
»» Autor: Mgr. Markéta Formanová, Mgr. Denisa
Brejchová
»» Cílová skupina – 5-10 let
»» Cíl doprovodného programu: podpora kreativity,
posilování fantazie, omezení mentálně tvůrčích
bariér, úvod do výstavy Zahrada, využití inspirace
z knihy Zahrada, presentace díla Jiřího Trnky
»» Použité metody: Skupinová tvůrčí práce
»» Členění doprovodného programu:
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1. – Naše vlastní zahrada
2. – Cesta k bráně
3. – Po setmění
Popis výukového programu:
»» Prolog:
»» Po návštěvě výstavy Zahrada2 byly děti pozvány
do ateliéru v budově ZČM. Při vstupu byly vyzvány
k oblečení zahradnických zástěr s motivem trpaslíka,
čímž se změnila atmosféra skupiny v pracovní.
Přechod do „pracovního režimu“ byl znásoben
výrobou a nasazením papírových čepic.
1. – Naše vlastní zahrada
V úvodu se děti seznámily s knihou Zahrada J. Trnky.
Kniha byla jedna z pracovních pomůcek. Dětem byl
vyložen zjednodušený děj knihy, představeni hlavní
hrdinové a postavy. Uchopením příběhu se v dětech
dozněl zážitek z návštěvy samotné výstavy. Následně
děti dostaly možnost sestavit si z komponentů z ilustrací
J. Trnky vlastní podobu zahrady. Na závěsný systém
mohly použít jakékoli motivy a vytvořit tak podobu
své zahrady. Pomocí vlastní činnosti si uvědomily
motivy J. Trnky s pocitem, že mohou podobu Zahrady
ovlivnit. S výsledným „tvarem“ zahrady se jako skupina
vyfotografovaly. Vytvořením „Zahrady“ vznikl prostor
pro další činnost skupiny.
Činnost byla doprovázena zvuky letní zahrady.
2. – Cesta k bráně
Po části, která využívala fantazii v hranicích Trnkova
odkazu a kreativitu dětí přišla část, kde skupina řešila
překážky – inspirované knihou tak, aby dosáhla klíče
od brány. Úkoly byly připraveny v souladu s knihou,
řešitelné byly ve 3 skupinách a měly podobu ilustrované
křížovky.
Po zaznamenání všech výsledků byl odhalen klíč.
Vyplněné křížovky zůstaly dětem.
3. – Po setmění
Odměnou za „práci“ v ateliéru bylo překvapení
na závěr – Zahrada po setmění. Po zhasnutí světla
se na použitých kulisách zvýraznily obrysy před tím
nevnímaných motivů (díky UV světlu) – netopýr, pes, pán
apod. Zároveň zářily obrysy trpaslíků na zástěrách, čímž
se skupina dětí změnila ve skupinu trpaslíků. Situaci
doplnila změna zvukového doprovodu na noční režim
4. – Epilog
Děti s lektorem hodnotily činnost v ateliéru a lektor je
povzbudil do další výtvarné práce a četby.
Programy probíhaly od března do května 2015.
Celkem je navštívilo 99 mateřských a základních škol,
konkrétně 2340 dětí.
Výtvarný ateliér Ladislava Sutnara –
doprovodný program pro 1. a 2.stupeň ZŠ
»» Autor: Mgr. Denisa Brejchová, MgA. Martina
Šimánková a MgA. Anna Kocmanová
»» Cílová skupina – 6-15 let
»» Cíl doprovodného programu: podpora kreativity,
posilování fantazie, omezení mentálně tvůrčích
bariér, úvod do výstavy Užité umění Ladislava
Sutnara - prezentace díla

»» Použité metody: Individuální tvůrčí práce
»» Členění doprovodného programu:
1. – Ladislav Sutnar – zapomenutý génius
2. – Aktivní seznámení s tvorbou LS v expozici
3. – LS a plakáty
Popis výukového programu:
»» Prolog:
»» Děti byly seznámeny s osobností Ladislava Sutnara.
Po té byly rozděleny na dvě skupiny, jedna zůstala
v expozici a druhá byla pozvána do ateliéru v budově
ZČM.
1. – Aktivní seznámení s tvorbou LS
Přímo v expozici byla část věnovaná dětem, která
nabízela tři aktivity. Děti měli možnost pracovat
s geometrickými tvary vytištěnými na magnetických
fóliích. K dispozici byly tři magnetické tabule, na
kterých děti mohly skládat jak Sutnarovy hračky
(které měly na předlohách), tak libovolné dynamické
kompozice a tím se seznamovaly s možnostmi využití
stylizace. Druhou činností byla zaměřena na loutky:
absolventka FUD ZČU M. Konárková vyrobila papírové
návrhy loutek L. Sutnara, které si děti mohly vystříhat,
vybarvit a jednotlivé díly spojit šroubky, takže loutka
byla pohyblivá. Poslední činností byly interaktivní hry
ovládané pomocí dotykových panelů.
2. – LS a plakáty
Skupina v ateliéru dostala k dispozici plakáty ve
třech barevných variantách, pravítka, kružítka, lepidla,
nůžky, geometrické tvary a zkoušely navrhnout dle
zásad tvorby LS vlastní plakát. Výsledné plakátky si pak
děti odnášely s sebou.
4. – Epilog
Děti byly lektorem poučeny o zásadách stylizace
a tvorbě LS a byly povzbuzeny do další výtvarné práce.
Program pro školy byl též doplněn výtvarnými
a dramatickými dílnami pro veřejnost.
Programy probíhaly od úterý do pátku a v neděli, od
září do listopadu 2015. Celkem je navštívilo cca 1200
dětí.
Další vzdělávací programy:
V červenci proběhl druhý ročník pětidenního
příměstského
tábora
s názvem
Dobrodružství
archeologie. Celkem bylo přijato 16 dětí, více nebylo
z kapacitních důvodů možno. Tábor byl zaměřen
na archeologii, na její metody a způsoby výzkumu.
Během 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.
Od 18. listopadu do11. prosince 2015 se uskutečnily
dva dvoutýdenní workshopy s názvy: Pravěk, pravěk,
pravěk a Zažij středověk… Oba workshopy měly
obrovský ohlas a zúčastnilo se jich cca 1000 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).
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 1500 dětí.
Čtyřikrát ročně probíhají semináře pro učitele, které
pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola
Plzeň. Semináře mají akreditaci Ministerstva školství ČR.
Projekt má název: Představujeme Západočeské muzeum
v Plzni a je určen učitelům základních a středních škol.
Průměrný počet účastníků je 20 osob.
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 Karel Kilberger a farář Petr Franta
a prohlídka interiéru rotundy Sv. Petra a Pavla na vrchu
Hůrka. Celkem se zúčastnilo 130 dětí a pedagogů.
Celkem se vzdělávacích programů v roce 2015
zúčastnilo cca 6 tisíc dětských a 150 dospělých osob.
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Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v roce
2015 nabídlo, kromě 3 dočasných výstav (Na Plzeňské
paletě, Jan Hus roku 1415 a 600 let poté a Obrazy z dějin
plzeňského zvonařství) i bohatý doprovodný program
zahrnující jak 6 návštěvnicky úspěšných přednášek –
z toho 5 od Mgr. Luďka Krčmáře, 4 koncerty, 2 večery
autorských čtení, jedno komponované monotematické
pásmo slova a hudby či částečně improvizované
představení studentů AMU. Vedle toho se v mazhausu
muzea již tradičně konala výstava školních prací žáků
ZUŠ Jagellonská a zároveň panelová výstava prezentující
přehled a stav současných varhan v Plzni.. Průvodkyně
MCUPD zajišťovaly komentované prohlídky pro školní
exkurse, další skupiny návštěvníků i jednotlivce. V MCUPD
i loni proběhla Muzejní noc, kterou navštívilo celkem 656
osob. Mimo muzejní akce bylo MCUPD rovněž prostorem
církevních svátků – v kapli sv. Barbory proběhly 2 mše,
k příležitosti výročí příchodu františkánského řádu do
Plzně a poutní mše na sv. Barboru 4.prosince. Dvakrát
v průběhu sezóny se navíc v kapli konala svátost křtu.
V roce 2015 se Muzeu církevního umění plzeňské
diecéze opět navázalo na tradici někdejšího Diecézního
muzea a nabídlo návštěvníkům čtyři koncerty
v atraktivním prostoru kaple sv. Barbory, vč. koncertu
tzv. staré hudby uvedených Sdružením Lochotínský
pavilonek o.s., věnovanému rané polyfonní hudbě
– Kodex Speciálník či představení souboru gotické
a renesanční hudby, Musica Vagantium. I po oficiálním
ukončení sezóny se v muzeu uskutečnily ještě koncert
žáků ZŠ Plzeň – Újezd, svatební obřad či komentované
prohlídky stálé expozice pod vedením Mgr. Luďka
Krčmáře.
V kapli sv. Barbory, resp. kapitulní síni muzea, se,
stejně jako již v roce 2014 konaly svatební obřady,
organizačně zajištěné zaměstnanci pobočky, takřka
každou sobotu, v počtu 1 až 2 za den. Svateb v objektu
proběhlo zhruba 25 a MCUPD se díky nim stále více
dostává do povědomí Plzeňanů jako velmi zajímavý
a reprezentativní prostor pro uzavírání manželských
sňatků, navíc prakticky v centru Plzně.
Rozšířila se rovněž struktura kulturních akcí,
v pobočce realizovaných. A to o formát komponovaného
pořadu slova a poezie, realizovaného Poetickým
divadlem, které své pásmo věnovalo klasické české
milostné lyrice, jistě příhodné pro interpretaci v kulisách
kaple sv. Barbory. Bohužel, některé plánované pořady
byly odloženy až na nadcházející sezónu, jako např.
cyklus přednášek z dějin duchovní hudby se zvl.
Zaměřením na náš region od Mgr. Víta Aschenbrennera,
Ph.D. Muzeum církevního umění loni definitivně
překročilo stín svého předchůdce, diecézního muzea,
vč. připisované nálepky „církevní“ a, viz. výše, nabídlo
akce cílené na návštěvníky, nehledě na to, zda a v jakém
náboženském kontextu se pohybují, tj. kromě přednášek
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L. Krčmáře či Didaka Roberta Klučky, zaměřených na
církevně historickou problematiku, nabídlo, kromě již
tradičních koncertů komorní, tzv. „staré“ hudby i již
zmíněné poetické pásmo či doprovodný program Japan
Festu – představení studentů AMU (Topas Kolektiv).
V tomto směru, tj. prezentací duchovní kultury obecně,
bych rád pokračoval i letos, např. realizací přednášky
věnované umění klasické tušové malby (výtvarnice
a knižní ilustrátorka Daniela Renčová) apod.
Z návštěvnického hl. byl rok 2015 mimořádně
úspěšný. Za 7 měsíců sezónního provozu navštívilo
pobočku téměř 5000 osob (přesně 4873). Do tohoto
čísla nejsou ovšem zahrnuti účastníci svateb, které
se zde loni konaly, a kteří by v úhrnu čítaly dalších
cca 1.000 osob, tj. svatební obřady jsou nepochybně
prostředkem k dalšímu zviditelnění MCU v Plzni a okolí.
Tržby ze vstupného (155.642,-) byly zhruba dvojnásobné
proti roku 2014. A k nim je třeba ještě připočíst téměř
stotisícovou částku z pronájmů kaple sv. Barbory za cca
25 svatebních obřadů a 2 koncerty. Na razantním zvýšení
návštěvnosti Muzea církevního umění má zásluhu
především uplynulý rok EHMK 2015 a s ním spojený příliv
zahraničních turistů do Plzně – ti německy mluvící tvořili
loni většinu návštěvníků pobočky. Lze předpokládat, že
alespoň část cestovních kanceláří, které muzeum loni
pro svou zahraniční klientelu „objevily“, do něj bude
i v nadcházející sezóně podnikat své zájezdy.

Ostatní činnost muzea
Odborné konference
a semináře pořádané ZČM
Oddělení prehistorie
Uspořádána byla dvě veřejná zasedání Západočeské
pobočky České archeologické společnosti, která se
konala 7. března a 28. listopadu v přednáškovém sále
Západočeského muzea v Plzni. V rámci zasedání bylo
předneseno 18 referátů s prezentacemi a účastníkům
byla umožněna prohlídka archeologických expozic (A.
Zelenka).
Oddělení botanické
Příprava a vyhlášení IV. čs. lichenologické konference,
24. 2. – 26. 2. 2016, Vlasenice u Kamenice nad Lipou
(hlavní organizátor O. Peksa).
Muzejní pedagog
Plzeň jako potenciální pořadatel byla zástupcům
výboru poprvé představena 28. – 29. 4. 2015, kdy
proběhlo Mezinárodní kolokvium Evropské přesahy
muzejní edukace Plzeň 2015. Mělo formou dvoudenního
semináře rozděleného do tří tematických bloků. Záštitu
nad celou akcí přijal Plzeňský kraj. Na slavnostním
zahájení byli osobně přítomni zástupci: Západočeského
muzea v Plzni, PhDr. František Frýda, Plzeňského kraje
Mgr. Jaroslav Šobr, Města Plzně, PhDr. Květuše Sokolová
a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015,
Mgr. Jiří Sulženko.
První dva bloky semináře (28. 4. 2015) byly
věnovány hlavním trendům v české a zahraniční muzejní
pedagogice, možnostem spolupráce českých muzeí
a galerií se zahraničními institucemi a představení
nejnovějších projektů v oblasti mimoškolní edukace.
Dopoledne vystoupili zahraniční hosté-členové
představenstva mezinárodní asociace Hands On!:
Marianne Grymer Bargeman (Dánsko), Marianna Carli
(Itálie), Andreja Rihter (Slovinsko) a Andrea Guenther
(Rakousko). Tématem byla historie a současnost
Asociace, možnostem aktivní mezinárodní spolupráce,
cena Children in Museum Award, projekty Dánské
národní galerie a dětské programy v muzeu Explora
v Říme.
V odpoledním bloku 28. 4. 2015 s názvem Příklady
dobré praxe dostala prostor česká a slovenská muzejní
a galerijní pedagogika. Tématem byly hlavní trendy
v neformálním vzdělávání a představení nejnovějších
projektů v oblasti mimoškolní edukace. Třetí blok - 29.
4. 2015 byl pokračováním Příkladů dobré praxe z ČR,
představen byl rovněž projekt Evropské unie Kreativní
Evropa. Závěr programu byl věnován představení Plzně
jako Evropského hlavního města kultury 2015. Projekt
představil programový ředitel Mgr. Jiří Sulženko. Závěr
kolokvia byl věnován aktuálním výstavám a lektorským
programům v nově otevřené kulturní instituci DEPO2015.
Kolokvia se zúčastnilo 105 účastníků, zařazeno


bylo celkem 20 příspěvků, které byly tlumočeny
do/z anglického jazyka. Dle ohlasů se jednalo o velmi
zdařilou akci, která by měla mít pravidelné každoroční
opakování.
Pořadatelem bylo Západočeské muzeum v Plzni
ve spolupráci s Asociací galerií a muzeí ČR, finanční
podporu poskytla společnost Plzeň 2015 a Plzeňský
kraj. Oficiálním partnerem Kolokvia se stalo pivovarské
muzeum v Plzni, které poskytlo prostory a pivo pro
slavnostní večer.
Výstupem kolokvia je tištěný sborník příspěvků.

Účast na odborných
a vědeckých konferencí
Ředitelství
»» Frýda – Odborná skupina pro dějiny skla při ČAS:
Kolokvium „Historická skla v archeologických
nálezech“ 14.-15.4.2015 Havlíčkův Brod (Muzeum
Vysočiny).
»» Mergl - 26. 2.–28. 2. - 35. ročník mezioborového
sympozia k problematice 19. století pod názvem
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české
kultuře 19. století, UDU AV ČR ve spolupráci se ZČM
a Plzeňskou filharmonií ve dnech.
»» 9. 6. Seminář k projektu Made in Cham/Made in
Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy,
příspěvek Slavné sklárny na Klatovsku
»» 12. 11. Project Meeting Ceramics and its Dimensions,
Porzellanikon Selb, Německo
Oddělení prehistorie
Zúčastnili
jsme
se
celostátního
kolokvia
Archeologické výzkumy v Čechách 2014 v Národním
muzeu v Praze, kde A. Zelenka přednesl referát
o výzkumu ZSV Doubrava u kostela sv. Petra u Stříbra
a kolektiv autorů o výzkumech na stavbě železničního
koridoru Rokycany-Plzeň (A. Junková, A. Novotná, A.
Zelenka).
Ve dnech 3.-5. června se pracovníci oddělení
zúčastnili XLIII. semináře archeologů z muzeí a institucí
památkové péče konaného v Jihlavě, kde se diskutovaly
změny v souvislosti s novým památkovým zákonem (A.
Novotná, A. Junková, A. Zelenka).
Ve dnech 17.-20. června se M. Metlička účastnil 25.
konference ARGE (Archäologische Arbeitsgemeinschaft
Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich),
které se tentokrát konalo v Historickém parku Bärnau
(Horní Falc, SRN). Tématem byly rekonstrukce
archeologických objektů a muzea v přírodě. Předneseny
byly dva společné referáty o Archeoparcích v Čechách
a Rekonstrukcích pravěkých mohyl v Čechách (M.
Metlička).
Ve dnech 8.-10. září se konzervátorka I. Kolmanová
účastnila každoroční Konference konzervátorůrestaurátorů konané letos na Západočeské univerzitě
v Plzni.
Ve dnech 14.-16. září jsme se zúčastnili konference
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„Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2015“ ve
Všeradicích u Berouna (A. Junková, M. Metlička, A.
Novotná).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
»» Archeologický
výzkum
barokního
špitálu
v Rokycanech).
»» 34. Dějiny staveb 2015, Nečtiny, 20. – 22. 3 2015
(M. Čechura - účast s referátem Niederbayerischer
Archäologentag, Deggendorf (SRN), 17. – 19. dubna
2014 (P. Hereit – účast).
»» Nové objevy církevní architektury na jižní Moravě,
Brno – Tasov, 23. – 25. 4. 2015 M. Čechura – účast).
»» Evropské přesahy muzejní edukace, Plzeň, 28. –
29.4.2015 (A. Kordíková, M. Sochorová – účast)
»» Výzkumy v Čechách 2014, Praha NM, 31. 3 – 1. 4. (M.
Sochorová – účast).
»» 900 let kláštera v Kladrubech, Kladruby, 22.6.2015
(M. Čechura – účast)
»» Letní škola medievistických studií, Sázava, 4. – 6. 9.
2015 (M. Čechura – účast)
»» Religion, cults and rituals in the medieval rural
environment – RURALIA 2015, Clervaux. Lucembursko,
7. – 11. 9. 201 (M. Čechura – účast s referátem
referátem Burial practices in Central Europe:
Cemeteries as important source’s understanding of
medieval and post medieval mentality).
»» 47. mezinárodní konference archeologie středověku
– Archeologia historica, Cheb, 14. – 18. 9. 2015 (M.
Čechura - účast s referátem Český nebo bavorský
hrnec? Kolonizace západočeského pohraničí na
příkladu výzkumu zaniklé vesnice Valtířov).
»» Architektura sakralna w początkach państwa
polskiego (X – połowa XIII w.), Gniezno, 24. – 28. 11.
2015 (M. Čechura – účast)
Oddělení starších dějin
»» XXXIV. Smetanovské dny – „Neviditelná loajalita?
Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století...“,
ZČM v Plzni, 26. – 28. 2. 2015 (účast dr. M. Hus) – bez
přednášky, pouze neformální diskuse + komentovaná
prohlídka výstavy pro účastníky symposia.
»» „Peníze v proměnách času X“, pořádá MZM Brno,
místo zámek Mikulov, 8. – 11. 6. 2015 (účast dr. M.
Hus, přednesen referát, viz kapitola 10. 2.)
»» „Léta do pole okovaná, Rok 1915 – noví nepřátelé,
nové výzvy“, poř. VHÚ AČR + UK Praze, jednání
v Parlamentu ČR, 22. - 23. 9. 2015. (dr. M. Hus, účast
bez přednášky)
»» „Husitství bez hranic – Hussentum ohne Grenze“,
poř. ZČU a Universität Regensburg, jednání na FF
ZČU Plzeň 18. – 19. 11. 2015 (dr. M. Hus, přednesen
referát, viz kapitola 10. 2.))
»» X. Mezinárodní konference policejní historie, poř.
a jednání Policejní muzeum Praha, 8. – 11. 10. 2015
(dr. M. Hus, účast bez přednášky)
»» Veřejná schůze Západočeské pobočky České
archeologické společnosti, ZČM v Plzni, 7. března
2015 (Mgr. J. Orna, příspěvek„ Archeologické
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»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

výzkumy na náměstí Republiky v Horšovském Týně“
(Dudková, Orna)
Konference „900 let kláštera v Kladrubech“, Klášter
Kladruby 22.– 25. června 2015, KAR FF ZČU, pasivní
(Dudková, Orna)
47. mezinárodní konference archeologie středověku
v Chebu, téma Archeologie sociální a kulturní
identity ve středověku, 14. - 18. 9. 2015, KAR FF ZČU,
aktivní - „Možnosti přiřazení předmětů z odpadních
jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města“ (Orna,
příprava příspěvku V. Dudková)
Konference Proměny plaského kláštera (1145-2015),
8. – 9. října 2015, Plasy, Centrum stavitelského
dědictví NTM, Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, p. o., Národní technické muzeum
– Centrum stavitelského dědictví Plasy, Město Plasy
- Městská knihovna v Plasích, Národní památkový
ústav, územní správa v Č. Budějovicích – správa
kláštera Plasy, Státní oblastní archiv v Plzni – Státní
okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích,
Římskokatolická farnost Plasy, pasivní účast
(Lungová, Orna)
Workshop
Geografické
informační
systémy
a prezentace archeologických pramenů (nejen
v pražské archeologii), 12. listopadu 2015, zámek
Ctěnice u Prahy, Archeologický ústav AV ČR, Praha,
v. v. i., Národní památkový ústav, ú. o. p. v hl. městě
Praze, pasivní účast (Orna)
Veřejná schůze Západočeské pobočky České
archeologické společnosti, přednáškový sál
Západočeského muzea v Plzni, 28. listopadu 2015,
pasivní (Orna)
Kolokvium Rynek, (náměstí), tržiště – místa
setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých
a raně novověkých městech, Clam-Gallasův palác
v Praze, 3. 12. 2015, Archiv hl. města Prahy – Katedra
historie FF UJEP v Ústí nad Labem, pasivní účast
(Lungová, Orna)
Metodický den archeologie, téma Výběrová řízení
v archeologii. Stav a výhled., 9. 12. 2015, Brno,
NPÚ GnŘ, Archaia Brno, aktivní účast (Orna – účast
v diskusi aj. )

Oddělení novějších dějin
»» Československo a první svobodné volby v roce
1990, Vysoká škola evropských a regionálních studií
a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České
Budějovice, 27. 3. 2015 (Krčmář).
»» MAS a cestovní ruch, MAS Partnerství Moštěnka,
Přerov, 24. 4. 2015, v rámci Odborná exkurze do
etnografické oblasti Hané, MAS Český les a AgAkcent,
24. – 25. 4. 2015 (Krčmář).
»» Československo v letech 1936 – 1967, Ústav pro
studium totalitních režimů a Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, České Budějovice, 20. – 21.
5. 2015 (Krčmář).
»» Mezi vědou a kultem, Slavné osobnosti v muzeu – 24.
konference bavorských, českých, hornorakouských
a saských muzejních pracovníků. Richard-Wagner-

Museum, Bayreuth /Německo/, 20. – 22. 9. 2015
(Krčmář).
»» Muzeum a 2. světová válka, Katedra historie FF UJEP
a Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
1. – 2. 10. 2015 (Krčmář).
»» Sv. Vintíř a jeho odkaz pro současnost, Muzeum
Šumavy Sušice – pobočka Muzeum Dr. Šimona Adler
v Dobré Vodě u Hartmanic, Dobrá Voda, 10. 10. 2015
(Krčmář).
»» Genius loci českého jihozápadu 2015, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, Blovice 3. - 4. 11. 2015,
přednesen příspěvek Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti na Blovicku (Krčmář).
Oddělení uměleckoprůmyslové
»» účast na kolokviu Orientalia Antiqua Nova, XV.
ročník, KBS FF ZČU v Plzni, 23. – 24. 4. 2015; příspěvek
„Napodobování blízkovýchodních výrobků v Evropě
v 19. století – konvice ze sbírky Západočeského
muzea v Plzni“ - Mleziva
»» účast na mezinárodní konferenci: Textil v muzeu 2015
– Liturgický a obřadní textil, pořádaný Technickým
muzeem v Brně (9. - 10. 6. 2015) - Kotorová
Oddělení národopisné
»» Michal Chmelenský. “Příběh hromadného hrobu
na novém židovském hřbitově v Sušici” / v rámci
konference “Pochody smrti v Souvislostech”,
pořádané Institutem paměti společnosti a krajiny,
o. p. s., Katedrou právních dějin Fakulty právnické
ZČU a Muzeem Českého lesa v Tachově / Muzeum
Českého lesa v Tachově (18. 4. 2015).
»» Michal Chmelenský. „Židovské komunity na Sušicku“
/ v rámci Česko – německého semináře Péče
o židovské kulturní dějiny v Čechách a Bavorsku /
Centrum Adalberta Stiftera, Horní Planá (10. 9. 2015).
Centrum paleobiodiversity
»» XIV. Hornsteinterffen in Chemnitz – Workshop,
Museum für Naturkunde Chemnitz, 15.4..-19.4.2015;
účastníci: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
»» Workshop “Changing terrestrial ecosystem during
Carboniferous age”, Ekibastuz, Kazachstán,
23.5 - 30.5. 2015. Na workshopu byl přednesen
referát o změně paleoflóry v rámci Západočeské
a Středočeské uhelné pánve (česko).
»» Konference restaurátorů a konzervátorů, Plzeň, 8. –
10. září 2015
»» Konference České botanické společnosti: Ohrožená
květena ČR a regionální červené seznamy, Praha,
28.–29. listopadu 2015
Oddělení botanické
»» I. Mezinárodní konference IPN Metodika, 7. 1. 2015,
Pardubice (O. Peksa).
»» The International Lichenological Seminar „Central
European Lichens – a blend of biogeographic
elements“ dedicated to the 80th anniversary of
RNDr. Ivan Pišút, DrSc. – 17. 3. 2015, Institute of


Botany SAS, Bratislava (O. Peksa).
»» Mezinárodní konference The 8th International
Symbiosis Congress, 12.–18. 7. 2015, University of
Lisbon, Portugalsko (O. Peksa prezentoval výsledky
řešení grantu GAČR ve formě posteru Peksa O. et
al.: „Do saxicolous lichen communities represent
ecological guilds assembled on locally adapted
photobionts?“).
»» Bryologicko-lichenologické
dny
Bryologickolichenologické sekce ČBS Sedmihorky – Český ráj,
17.–20. 9. (O. Peksa).
»» Mezinárodní kolokvium Evropské přesahy muzejní
edukace Plzeň 2015, 28.–29. 4. (S. Pecháčková).
»» Mezinárodní konference 11th Clonal Workshop –
Clone 2015, 3.–7. 8., Třeboň (S. Pecháčková).
»» Konference České botanické společnosti Ohrožená
květena ČR a regionální červené seznamy, 28.–29.
11., Praha (S. Pecháčková).
»» Seminář muzejních botaniků AMG ČR, 25. -29. 5.,
Ostrava (S. Pecháčková).
»» Přednáška na PřF UK Praha – Hans de Kroon
(University of Nijmegen): Understanding Vegetation
Dynamics and Species Coexistence: inspiration from
below (S. Pecháčková).
»» Série seminářů „Lichenological journal club“ na
katedře botaniky PřF UK v Praze (O. Peksa).
»» Účast na obhajobě PhD práce M. Weisera, katedra
botaniky PřF UK (S. Pecháčková).
Oddělení zoologické
»» International Corncrake Conference, 7.–9. 10. 2015,
Plzeň (R. Vacík)
»» Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI,
16.–18. 10. 2015, Pardubice (R. Vacík)
»» Seminář zoologů AMG, 16.–17. 9. 2015 – Písek (Těťál)¨
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
»» Inforum 2015, 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích, Praha VŠE, 26. – 27. května (I.
Šedo)
»» 39. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií,
Brno, Moravská galerie 1.-3. září (I. Šedo – přednáška
Regionální literatura v muzejních knihovnách)
»» Knihovny současnosti 2015, Olomouc 8.-10. září (I.
Šedo)
»» 24. ročník konference Bibliotheca Antiqua:
problematika historických a vzácných knižních
fondů, Olomouc, 4.-5. listopadu, (I. Šedo, L. Bendová)
»» 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním
světě 2015 ve dnech 2.-3. prosince v Národním
archivu v Praze – Chodovci (I. Šedo)
Muzeum loutek
Sněm Asociace muzeí a galerií (4. -5. 11. 2015)
Na pozvání Západočeského muzea v Plzni proběhl
Sněm Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), který jednou za
3 roky stanovuje základní strategii a směry činnosti AMG
a volí představitele tohoto sdružení. Asociace muzeí
a galerií České republiky je nevládním neziskovým
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sdružením – dobrovolným profesním svazem muzejních
institucí a osob činných v oboru a zaměřuje se zejména
na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií
v České republice, pořádání konferencí a seminářů,
ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků. AMG
v současné době sdružuje na 300 řádných členů a 120
členů čestných a individuálních. AMG byla založena
v květnu 1990 a v roce 2015 oslavila 25. výročí od svého
vzniku. Sněm proběhl pod záštitou předsedy vlády České
republiky Bohuslava Sobotky, hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina
Zrzaveckého. Mimo organizace sněmu v Muzeu loutek
probíhaly komentované prohlídky.
Konference The Network of European Museum
Organisations (5. – 8. 11. 2015)
Na pozvání AMG a Západočeského muzea v Plzni se
uskutečnila 23. mezinárodní výroční konference NEMO
(The Network of European Museum Organisations) na
téma „Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné
společnosti“, na kterou z celého světa přijelo více než
140 účastníků. NEMO je mezinárodní síť sdružující
evropské národní profesní organizace muzeí a galerií. Za
dobu svého působení zastupuje NEMO evropská muzea
v Bruselu v Radě Evropy, kde upozorňuje na důležitost
péče o kulturní dědictví a napomáhá vytvoření
profesních a osobních kontaktů. Členské organizace sítě
NEMO sdružují více než 30 000 muzeí a galerií po celé
Evropě. Každoročně se koná výroční zasedání NEMO
v jednom z členských států. Setkání reflektuje aktuální
otázky kulturní politiky v Evropě, řeší společné otázky
evropského kulturního dění a představuje nejnovější
projekty muzeí a galerií. Za Českou republiku je členem
NEMO Asociace muzeí a galerií ČR, která se v letošním
roce ve spolupráci se Západočeským muzeum v Plzni,
Plzeň 2015, o. p. s., Plzeňským krajem a městem Plzeň
ujala pořádání výroční konference NEMO. Konference
se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky
Bohuslava Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny
Valachové, hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse
a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a finančně
konferenci podpořily Plzeňský kraj, město Plzeň, Plzeň
2015 o.p.s. a Ministerstvo kultury ČR.
Kolokvium Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň
2015 (28. – 29. 4. 2015)
Kolokvium pořádané AMG společně se Západočeským
muzeem v Plzni na téma muzejní pedagogiky.
Oddělení konzervace
Během první poloviny roku 2015 se oddělení
konzervace podílelo organizačně na přípravě Konference
konzervátorů a restaurátorů Plzeň 2015, konané ve
dnech 8.- 10. 9. 2015. Konference se zúčastnilo přes 250
účastníků z ČR i ze zahraničí. Dále se pracovníci oddělení
zúčastnili těchto odborných seminářů:
»» Workshop pro konzervátory textilu Praha 15. 4. 2015
/Šmolíková/
»» Konference Komise konzervátorů a restaurátorů
Plzeň 8. – 10. 9. 2015 /Nauš, Podzemná, Špinka,
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Šmolíková, Vondrovský/
»» Restaurování
voskových
předmětů
/STOP/
Podzemná/ 22. 10. 2015
»» Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu
/Státní archiv Praha/ Podzemná/ 6. - 8. 10. 2015

Přednášková činnost
pracovníků a exkurze
Ředitelství

»»

»»

»»

Mergl
»» 9. 4. komentovaná prohlídka výstavy Neviditelná
loyalita?
»» 20.
5.
Ladislav
Sutnar
a československé
funkcionalistické sklo
»» 14. 10. Ladislav Sutnar a nová typografie
»» 4. 11. Ladislav Sutnar a nová typografie pro SOŠ
Plzeň
»» 5. 11. komentovaná prohlídka výstavy
Přednášková činnost ve spolupráci
se FFUK Praha a ZČU v Plzni:
»» Frýda – Západočeská univerzita, katedra archeologie
FF, přednášky Muzeologie a ochrana památek
»» Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky základního
kurzu: Správa sbírek – Historické sbírkové obory;
Archeologie a terénní praxe; Ostatní formy
prezentace sbírek, Vzdělávací činnost muzeí.
»» Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky nástavbového
kurzu:ostatní prezentační formy muzea (ediční
činnost, badatelská činnost, dobrovolníci, vzdělávací
činnost muzeí, vědecko výzkumná činnost muzeí).
»» 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 uměleckořemeslného zpracování kovu; seminář
Vybrané kapitoly z dějin umění
»» Mergl – Ústav celoživotního vzdělávání ZČU,
přednášky v cyklu Osobnosti světového designu
»» Přednášková činnost mimo muzeum
»» Frýda - Perspektivy rozvoje Muzea dr. Bedřicha
Horáka v Rokycanech, Svaz žen. Rokycany.
»» Frýda – 7.11. Muzeum v dnešním světe, Rokycany
»» Mergl – 26. 2., autorské představení knihy Pilsen/
Plzeň, Rathaus, Berlín
»» Mergl – 15. 4., Ladislav Sutnar – knižní tvorba, Galerie
Ladislava Sutnara, Plzeň
»» Mergl – 13. 5., autorské představení knihy Pilsen/
Plzeň, Buchmesse Lipsko
Oddělení prehistorie
»» Pro sdružení Betula Viridis v Horní Bříze byla
přednesena přednáška „Doba římská a stěhování
národů v západních Čechách“ (A. Zelenka).
»» Dne 27. ledna proběhla pro starosty a zástupce obcí
přednáška o pravěkém osídlení Plzeňského kraje

»»

»»

»»

»»

»»

spojená s komentovanou prohlídkou expozice.
Setkání pořádala KB Plzeň (M. Metlička).
Pro Karlovarské muzeum byla připravena
a v Jáchymově dne 21. února přednesena přednáška
„Keltský poklad z Podmokel a nestarší české mince“
(M. Metlička).
V rámci březnové schůze České archeologické
společnosti byl přednesen příspěvek „Archeologické
výzkumy ZČM v Plzni v rámci projektu Modernizace
trati Rokycany-Plzeň v roce 2014“ (A. Novotná).
Na listopadovém zasedání ČAS byla přednesena
přednáška „Pozdně halštatské sídliště v Plzni-Újezdě
„Na Dražkách“ o výzkumu z jara letošního roku (M.
Metlička, A. Novotná).
Proběhla prezentace záchranného výzkumu v PlzniRadčicích na stavbě kanalizace HP Pelzer a v Kyšicích
při Modernizaci železniční trati Rokycany-Plzeň
v rámci listopadové schůze Západočeské pobočky
ČAS (A. Zelenka)
Byly předneseny 2 přednášky na vybraná témata pro
studenty archeologie ZČU v Plzni včetně seznámení
se s archeologickým pracovištěm muzea (M.
Metlička).
Dne 1. prosince 2015 byla společně s R. Trnkou
přednesena přednáška pro občanské sdružení Betula
Viridis s názvem „Počátky Horní Břízy – Srovnání
výpovědi písemných a archeologických pramenů“
(A. Zelenka).
V sobotu 7. března 2015 proběhla v hlavní budově
ZČM v Plzni schůze západočeské pobočky ČAS, kde
byl přednesen příspěvek „Záchranný archeologický
výzkum v okolí kostela sv. Petra u Stříbra“ (A.
Zelenka).
Na ČAS přednesen referát „Rekonstrukce mohyly
střední doby bronzové u Stříbra v „Petrském lese“
(M. Metlička).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Přednášky mimo ZČM
»» Přednášková činnost v rámci spolupráce s vysokými
školami:
»» Jihočeská univerzita České Budějovice: výuka
období raného středověku, historie opevněných
sídel a sakrální architektury (P. Břicháček).
Ostatní:
»» O pohřbívání a kostnicích obecně a na Šumavě zvlášť.
Kašperské Hory, 25. 7. 2015 (M. Čechura)
»» Tajemství mouřenecké kostnice. Mouřenec, 2. 8.
2015 (M. Čechura).
»» Počátky církevní organizace v západních Čechách.
Výpovědní možnosti historických a archeologických
pramenů. Cyklus Historická dílna. Plzeň, 5. 11. 2015
(M. Čechura)
odborné exkurze
»» 11.4. 2015 – pro Klub českých turistů – exkurze
„Hrady a hradiště Domažlicka“ (P. Břicháček).
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»» 11.9. 2015 – pro Český rozhlas – exkurze „Milevský
klášter“ (P. Břicháček).

v muzeu či mimo, celkem 11 přednášek, které vyslechlo
cca 620 - 625 posluchačů (bez výuky na ZČU).

Oddělení starších dějin

Oddělení novějších dějin

Přednášky v muzeu mimo rámec
přednáškového cyklu:

Přednášky v muzeu

»» a) Mgr. V. Dudková – Mgr. J. Orna, „Archeologické
výzkumy na náměstí Republiky v Horšovském Týně“,
7. března 2015, přednáškový sál Západočeského
muzea v Plzni, Veřejná schůze Západočeské pobočky
České archeologické společnosti
Přednášky mimo muzeum:
»» Mgr. J.Orna + Mgr. V. Dudková, 17. 9. 2015, přednáška
„Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek
v Plzni konkrétním obyvatelům města, 17. září, 47.
mezinárodní konference archeologie středověku
v Chebu, 35 posluchačů
»» dr. M. Hus, 2. 5. 2015, přednáška „Vojenské uniformy
2. Světové války“, během Slavností svobody,
Koterovská náves v Plzni, cca 285 posluchačů
»» dr. M. Hus, 9. 6. 2014, přednáška „Náboženská
medaile ze švábského pacnéře“ v rámci symposia
Peníze v proměnách času X, zámek v Mikulově, cca
32 posluchačů (viz kap. 10. 1. 2.)
»» dr. M. Hus, 23. 8. 2015, přednáška „M. Jan Hus, jeho
život a smrt“, veřejná přednáška pro Čsl..církev
husitskou, obec Dolní Bělá (PS), Husův sbor, cca 28
posluchačů
»» dr. M. Hus, 24. 11. 2015, přednáška „ Aby události
neunikly paměti – pravda a omyl v písemných
záznamech“ v rámci slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského
kraje pořádané KÚ PK, Měšťanská beseda v Plzni, cca
115 posluchačů
»» dr. M. Hus, 23. 8. 2015, přednáška „Dobytí Plzně
Mansfeldem roku 1618 na dobových rytinách“,
cyklus přednášek Archivu m.Plzně, Radniční klub,
cca 12 posluchačů
»» dr. M. Hus, 12. 11. 2015, přednáška „Mince doby
husitské“. Muzeum dr. B. Horáka v Rokycanech, cca
10 posluchačů
»» dr. M. Hus, 18. 11. 2015, přednáška „Mince doby
husitské a poděbradské“. Přednáška v rámci
symposia Husitství bez hranic, FF ZČU, cca 30
posluchačů, viz bod 10. 1. 2.
»» dr. M. Hus, 26. 11. 2015, přednáška „Kroniky a městský
obvod Plzeň - 2“. ÚMO Plzeň-2. v Plzni, během křtu
knihy J. Drnka „Na císařské cestě“, cca 25 posluchačů
»» B. Diviš, 15. 12. 2015, přednáška „Střelné zbraně
ozbrojených sborů 1. RČS“, střelnice Leiko Plzeň, cca
10 posluchačů
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni:
V roce 2015 probíhala obvyklá výuka předmětu
„Základy numismatiky“, kterou dlouhodobě vyučuje dr.
M. Hus, tentokrát byla přesunuta do letního semestru
Pracovníci oddělení tak proslovili během roku, ať

»» Krčmář, Stopy sv. Vojtěcha, sv. Jiřího a sv. Marka.
Součást programu Letnice umělců – Festival
duchovní kultury 2015 Plzeň, Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze v Plzni, 22. 4. 2015.
»» Krčmář, Když obrazy promluví. Příběhy milostných
soch a obrazu z Muzea církevního umění. Součást
programu Letnice umělců – Festival duchovní kultury
2015 Plzeň, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze v Plzni, 14. 5. 2015.
»» Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Přednáška v rámci
doprovodného programu výstavy Jan Hus roku 1415
a 600 let poté, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, 23. 6. 2015.
»» Krčmář, Rekvizice zvonů za 1. světové války.
Přednáška v rámci doprovodného programu výstavy
Obrazy z dějin plzeňského zvonařství, Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze, 1. 10. 2015.
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na Tachovsku. Přednáška v rámci doprovodného
programu k výstavě Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti na Tachovsku v Muzeu Českého lesa
v Tachově, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, 15. 10. 2015.
»» Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Přednáška v rámci
doprovodného programu výstavy Jan Hus roku
1415 a 600 let poté, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, přednášková místnost, Rokycany 3.
12. 2015.
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
v Plzni. Univerzita třetího věku, kurz Architektura
Plzně II., 19. 3. 2015.
»» Krčmář, Poustevníci a poustevny na Tachovsku.
Univerzita třetího věku, přednáškový cyklus
Stříbrsko – historie a současnost, Stříbro, 5. 5. 2015.
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na
Stříbrsku. Univerzita třetího věku, přednáškový
cyklus Stříbrsko – historie a současnost, Stříbro, 19.
5. 2015.
»» Krčmář, Studijní obor Dějiny Plzně. Univerzita třetího
věku, Plzeň, zimní semestr, celkem 6 přednášek
(Před vznikem města, Stará Plzeň, Počátky Nové
Plzně, Středověká Plzeň, Plzeň v době husitské
a Plzeň v pohusitské a pobělohorské době).
»» Krčmář, Poutní místo Klášter Teplá a další místa s ním
spjatá. Univerzita třetího věku, studijní předmět
Historie Mariánských Lázní III., Mariánské Lázně, 12.
11. 2015.
»» Krčmář, Místa zvláštní zbožnosti a poutní místa
v okolí Mariánských Lázní, Univerzita třetího věku,
studijní předmět Historie Mariánských Lázní III.,
Mariánské Lázně, 26. 11. 2015.
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»» Krčmář, Po stopách sv. Vintíře na Šumavě. Univerzita
třetího věku, studijní předmět Dějiny Klatov a okolí,
Klatovy, 10. 12. 2015.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Přednášky mimo muzeum

»» komentovaná prohlídka výstavy Keramická škola
v Bechyni 1884-1948 s autorkou pro veřejnost: 14. 1.
2015 – Merglová Pánková
»» komentované prohlídky výstavy Keramická škola
v Bechyni 1884-1948 pro školy: 13. 1. 2015, 10. 2.
2015 - Střední škola, Horní Bříza; Střední průmyslová
škola keramická a sklářská Karlovy Vary - Merglová
Pánková

»» Krčmář, Krajina v Českém lese – mýty a fakta, příroda,
lidé. V rámci kurzu Podpora vzdělávání na venkově,
Domažlice, 10. 3. 2015.
»» Krčmář, Božkov není jenom rum a fernet aneb
Obrazy z dějin Božkova 2. ZŠ Plzeň – Božkov, Plzeň,
18. 3. 2015.
»» Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Přednáška pro učitele,
Masarykova základní škola Kdyně, Kdyně, 29. 4. 2015.
»» Krčmář, Jan Hus …co jsme se o něm neučili. Muzeum
Příhraničí ve Kdyni, Kdyně, 29. 4. 2015.
»» Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Rotary klub Klatovy,
Klatovy, 29. 4. 2015.
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na Tachovsku (úvodní přednáška na vernisáži
stejnojmenné výstavy). Muzeum Českého lesa
v Tachově, Tachov, 25. 8. 2015.
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
Tachovska. Přednáška v rámci doprovodného
programu k výstavě Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti na Tachovsku, Muzeum Českého lesa
v Tachově, Tachov, 6. 10. 2015.
»» Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na
Blovicku. Konference Genius loci českého jihozápadu
2015, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Blovice,
3. 11. 2015.
»» Krčmář, Po stopách sv. Vojtěcha na jižním Plzeňsku.
Městské muzeum a galerie Nepomuk, Nepomuk, 10.
11. 2015.
»» Krčmář, Po stopách poustevníka sv. Vintíře. Rotary
klub Klatovy, Klatovy, 11. 11. 2015.
»» Krčmář, Božkov není jenom zelená aneb Obrazy
z dějin Božkova 3. ZŠ Plzeň – Božkov, Plzeň, 9. 12.
2015.
Komentované prohlídky
»» Krčmář, Muzeum církevního umění v Plzni. Pro
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň,
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni,
7. 5. 2015.
»» Krčmář, Výstava Rekvizice zvonů za 1. světové války
a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Pro
Univerzitu třetího věku ZČU. Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze, Plzeň, 15. 10. 2015.
»» Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
v Plzni. Pro Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň,
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni,
21. 12. 2015.
Exkurze
»» Krčmář, Středověká Plzeň. Pro Gymnázium
Mikulášské náměstí, exkurze po historickém středu
Plzně, 21. 12. 2015.

Přednášková činnost v muzeu

Přednášková činnost mimo muzeum
»» křest knihy Umělecká keramika. Historismus, secese,
moderna. Keramická škola v Bechyni 1884-1948
spojený s přednáškou v Městském muzeu v Bechyni
(24. 9. 2015)
»» přednáška k výstavě kouzlo vějířů - Muzeum
Lamberské stezky v Žihobcích (2. 12. 2015) - Kotorová
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni:
»» Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU, přednášky Dějiny umění – Evropské umění
renesanční, Evropské umění barokní, České
a evropské umění 19. století - Merglová Pánková
Oddělení národopisné
Přednášky v muzeu
»» Jana Slámová; Tomáš Bernhardt. “O muzejní
práci a Národopisném muzeu Plzeňska” / v rámci
předmětu Úvod do studia regionální kultury,
obor Humanistika FF ZČU / Národopisné muzeum
Plzeňska (1. 12. 2015).
»» Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka stálou
expozicí Národopisného muzea Plzeňska / v rámci
společného programu KCV JŠ a ZČM v Plzni, p. o. /
Národopisné muzeum Plzeňska (20. 11. 2015).
»» Jana Slámová. “O doprovodných programech pro
veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska” / v rámci
společného programu KCV JŠ a ZČM v Plzni, p. o. /
Národopisné muzeum Plzeňska (20. 11. 2015).
»» Michal Chmelenský. “Národopisné muzeum Plzeňska
(historie a současnost)”; “Studentské praxe, odborné
stáže a dobrovolnická činnost v Národopisném
muzeu Plzeňska” / v rámci společného programu
KCV JŠ a ZČM v Plzni, p. o. / Národopisné muzeum
Plzeňska (20. 11. 2015).
»» Tomáš Bernhardt; Michal Chmelenský. „Plzeň
v 19. století – na příkladu Národopisného muzea
Plzeňska“ / v rámci komentované prohlídky stálou
expozicí Národopisného muzea Plzeňska pro
studenty Katedry historie ZČU Plzeň / Národopisné
muzeum Plzeňska (14. 10. 2015).
»» Michal Chmelenský; Tomáš Bernhardt; Marie
Klečatská. „O Národopisném muzeu Plzeňska
a muzejní práci“ / přednáška pro účastníky
Dějepisného semináře Masarykova gymnázia v Plzni
/ Národopisné muzeum Plzeňska (2. 10. 2015).


»» Jana Slámová. “Sto let Národopisného muzea
Plzeňska” / v rámci projektu Podpora talentovaných
studentů Plzeňského kraje / Národopisné muzeum
Plzeňska (25. 8. 2015).
Přednášky realizované mimo muzeum
»» Michal
Chmelenský.
“Historie
synagogy
v Podmoklech u Sušice” / v rámci akce „Pokládání
Stolpersteinů v městě Sušici“, pořádané z. s. Kulturní
Rašelina, městem Sušice, národopisným odd. ZČM
v Plzni, p. o. a Muzeem Šumavy v Sušici (2. 8. 2015).
»» Michal Chmelenský. Komentovaná prohlídka
městem / v rámci Dne památky šoa a hrdinství, tj.
Jom ha-Šoa, spolupořádané Kulturním spolkem
RAŠELINA, Muzeem Šumavy v Sušici a ZČM v Plzni, p.
o. / Sušice (16. 4. 2015).
»» Michal Chmelenský: “Žid Mates: Polozapomenutá
legenda Jihozápadního Pošumaví” / v rámci cyklu
Historická dílna pořádaného FF ZČU v Plzni / Katedra
německého jazyka, FF ZČU v Plzni (12. 3. 2015).
»» Michal Chmelenský: O publikaci a výzkumu s názvem
“Židovské komunity na Sušicku” / Knihovna Václava
Havla, Ostrovní 13, Praha 1 (21. 1. 2015).
Centrum paleobiodiversity
přednášky a exkurze mimo muzeum
»» přednáška: RNDr. Josef Pšenička, PhD. - 11.11..
2015 - Kazachstán - Setkání důchodců, hasičský dům
Radnice
»» přednáška: RNDr. Josef Pšenička, PhD. - 8.12.2015
- Geologie v okolí města Zbiroh, přednáška v rámci
projektu Universita třetího věku.
»» exkurze: Doc. Dr. Petr Kraft, CSc. - 7. 6. 2015 - „Vycházka
za historií Stráně ke 100. výročí jejího přejmenování
na Husovy sady“. Historickou část provázela dr. Hana
Hrachová ze Státního okresního archivu v Rokycanech. Geologicko-paleontologická část byla
zaměřena na místa nálezů fosílií, historii výzkumů,
zajímavosti o zkamenělinách, geomorfologii a říční
terasy. Tuto akci pořádal Spolek Rokycanští patrioti
a absolvovalo ji přibližně 40 účastníků.
Oddělení botanické
přednášky mimo muzeum
»» Přednáška
„Biogeography
of
Asterochloris
photobionts with emphasis on their European
distribution“ – The International Lichenological
Seminar „Central European Lichens – a blend of
biogeographic elements“, 17. 3. 2015, Institute of
Botany SAS, Bratislava (O. Peksa et al.).
»» Přednáška „Jak připravit přírodovědnou výstavu“
– workshop Tematická interpretace přírodního
dědictví, Muzeum Říčany, 31. 3. (S. Pecháčková).
»» Přednáška „Plzeňská Džungle všemi smysly“ –
mezinárodní kolokvium Evropské přesahy muzejní
edukace Plzeň 2015, 28.–29. 4. (S. Pecháčková).
»» Přednáška „Time as a link between shoots and roots
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in a grassland community“, 11th Clonal Workshop,
3.–7. 8., Třeboň (S. Pecháčková ve spolupráci s T.
Herbenem z Botanického ústavu AVČR).
»» Přednáška „Změny krajiny a vegetace Plzeňska za
posledních sto let“ – pro cyklus přednášek Městského
archivu v Plzni, 24. 11. (S. Pecháčková).
»» Přednáška „Červená Karkulka, Vlk a my“ – konference
ČBS: Ohrožená květena ČR a regionální červené
seznamy, 28.–29. 11., Praha (S. Pecháčková).
přednášková činnost ve spolupráci se ZČU
v Plzni a dalšími vysokými školami
»» Vedení přednášky/praktika „Lišejníky karbonátových
podkladů“ v rámci Vybraných kapitol z lichenologie
na katedře botaniky PřF UK v Praze, 26. 4. (O. Peksa).
»» Přednáška „Fotobionti“ v rámci kurzu Biologie
lišejníků na katedře botaniky PřF UK v Praze, 9. 11.
(O. Peksa).
Oddělení zoologické
Přednášky v Západočeském muzeu
»» Na skok u protinožců, 5. 12. 2015, přednáška
přístupná pro návštěvníky muzea, konaná v rámci
schůze Západočeské pobočky České společnosti
ornitologické (Š: Vančurová)
Přednášky mimo Západočeské muzeum
»» Několik poznámek k ornitologickému výzkumu ze
západních Čech, 17. 10. 2015, Pardubice, v rámci
konference Metody a výsledky výzkumu ptačích
populací VI (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).
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
»» Luděk Krčmář: Stopy sv. Vojtěcha, sv. Jiřího a sv.
Marka, 22. dubna
»» Didak Rober Klučka: Františkáni a františkánská
komunita dnes, 7. května
»» Luděk Krčmář: Když obrazy promluví, 14. května
»» Luděk Krčmář: Jan Hus a jeho učení, 23. června
»» Luděk Krčmář: Rekvizice zvonů za 1.sv.války v Plzni,
1. října
»» Luděk Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti na Tachovsku, 15. října
»» Luděk Krčmář: komentované prohlídky stálé
expozice pro SŠ, 21. prosince
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Koncerty
»» Kodex Speciálník – koncert rané polyfonní hudby
z nejstarších českých sbírek, soubor Concerto
Aventino, 7. května
»» Koncert Musica Vagantium, souboru gotické
a renesanční hudby. 22. května
»» Žákovský koncert ZŠ Újezd, 15. prosince
Divadelní představení
»» Topos Kolektiv – představení studentů AMU (souč.
projektu Japan Fest), 1. října – souč. projektu Japan
Fest, 30. září
Autorská čtení
»» Autorská čtení a hudba učitelů a žáků Konzervatoře
Plzeň, 28. dubna
»» Autorská čtení Střediska západočeských spisovatelů
– „A Bůh udeřil na zvon a bylo světlo“, 12. května
Komponovaný pořad
»» Lásky čas – pořad slova a hudby Poetického divadla,
1. května

Účast pracovníků muzea
v poradních sborech, edičních
radách a profesních sdruženích
Ředitelství
Poradní sbory a profesní sdružení
»» Frýda – Ediční rada časopisu Časopis přítel
starožitností, Praha
»» Frýda – Pracovní skupina pro zákon o ochraně
památek AMG, Praha
»» Frýda – místropředseda Odborné skupiny pro dějiny
skla ČAS AV
»» Frýda – člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR
»» Mergl - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
»» Mergl - Sbírkotvorná komise Chebského muzea,
Cheb (předseda)
»» Mergl - Sbírkotvorná komise Muzea a galerie
severního Plzeňska, Mariánská Týnice
»» Mergl - Správní rada Galerie města Plzně
»» Vědecké a odborné komise
»» Frýda - člen zkušební komise státních závěrečných
zkoušek katedra archeologie FF ZČU.
»» Frýda – člen zkušební komise závěrečných zkoušek
Muzejní školy AMG
»» Mergl – člen zkušebních komisí teoretických
předmětů
státních
závěrečných
zkoušek
a klauzurních zkoušek na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU
Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích

»» v předsednictvu Oborové komise muzejních
archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR
(M. Metlička – člen výboru).
»» ve výboru západočeské pobočky České archeologické
společnosti (A. Zelenka - předseda pobočky, M.
Strnad - jednatel pobočky).
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 kamenného
kostela. Koncem roku začala příprava velkého
dlouhodobého projektu spolupráce (M. Metlička).
Členství v edičních a redakčních radách
»» M. Metlička je odpovědný redaktor nového časopisu
„Archeologie západních Čech“. Během roku vyšlo
9. číslo časopisu. 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)
»» Oborová komise muzejních archeologů při AMG (P.
Hereit)
»» Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň
(všichni členové oddělení)
»» Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček)
členství v redakčních a edičních
radách odborných periodik
»» Ediční rada ZČM v Plzni (P. Břicháček).
Oddělení starších dějin
Práce v profesních sdruženích:
»» dr. M. Hus, Numismatická oborová komise AMG
»» dr. M. Hus, Vojenskohistorická oborová komise AMG
(nevyvíjela činnost)
»» Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková, Archeologická
oborová komise AMG
Členství v profesních organizacích
v zastoupení muzea
»»
»»
»»
»»

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


»» Česká archeologická společnost (Mgr. J. Orna)
Práce v odborných komisích:
»» Poradní sbor pro akv.činnost MaG Severního
Plzeňska, Mar. Týnice (dr. M. Hus)
»» Poradní sbor pro akviziční činnost VM dr. Hostaše
v Klatovech (Mgr. J. Orna)
»» Západočeská regionální archeologická komise (Mgr.
J. Orna, Mgr. V. Dudková)
Členství v edičních a redakčních radách:
»» Sborník ZČM - Historie (dr. M. Hus; redakční i ediční
rada)
»» Ediční rada Pivovarského muzea Plzeň (dr. M. Hus) –
nevyvíjela činnost
»» Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (Mgr. J. Orna)
Členství v komisích veřejně prospěšných organizací
a sdružení a v komisích veřejné správy
»» Historická komise Jednoty ČSOL Plzeň (dr. M. Hus)
»» Kulturní komise Nadace 700 let města Plzně (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
»» zkušební komise teoretických předmětů státních
závěrečných zkoušek a klauzurních zkoušek na
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Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Merglová Pánková
Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích
»» Mgr. Michal Chmelenský: Etnografická komise AMG
ČR; Komise pro ochranu TLK (Plzeňský kraj).
»» Mgr. Jana Slámová: Etnografická komise AMG ČR;
Komise pro ochranu TLK (Plzeňský kraj).
Členství v edičních a redakčních radách
»» Mgr. Michal Chmelenský: Ediční rada Západočeského
muzea v Plzni, p. o.
»» Mgr. Tomáš Bernhardt: Redakční rada Minulostí
Západočeského kraje (Archiv města Plzně); Redakční
rada Archeologie západních Čech (Západočeské
muzeum v Plzni, p. o.).
Členství v komisích, veřejně prospěšných
organizacích a sdruženích a komisích veřejné správy
»» Mgr. Tomáš Bernhardt: Kulturní komise Rady města
Plzně; Dozorčí rada Dominik centra, s. r. o.; Dozorčí
rada společnosti Plzeň 2015, o. p. s.; Správní rada
Soukromá ZUŠ Trnka Plzeň.
Centrum paleobiodiversity
Členství v poradních sborech
»» RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen Rady pro centrální
evidenci sbírek MK ČR
Členství v edičních a redakčních radách
»» RNDr. Josef Pšenička, PhD. člen ediční rady
Západočeského muzea v Plzni
»» 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,
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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).
»» Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zoologického
oddělení ZČM (I. Hradská, R. Vacík).
Profesní sdružení
»» Západočeská
pobočka
České
společnosti
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (R.
Vacík – předseda, Š. Vančurová – členka výboru)
»» Česká společnost ornitologická (R. Vacík – člen)
»» Česká zoologická společnost (R. Vacík – člen)
»» Česká společnost pro ochranu netopýrů (I. Hradská
– členka)
»» Česká arachnologická společnost (I. Hradská
– členka)
»» Česká společnost entomologická (I. Těťál – člen)

»» Počet odborných badatelských návštěv celkem 16,
z toho studentů 4, z toho zahraničních 2
»» počet registrovaných uživatelů příruční knihovny:
15
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
»» Celkem 21 badatelských návštěv odborných
a vědeckých pracovníků (15 na výzkumech a 6 na
pracovišti), z toho 3 zahraniční (na výzkumech i a na
pracovišti).
Oddělení novějších dějin
»»
»»
»»
»»

počet odborných badatelských návštěv celkem: 4
z toho studentů: 0
z toho zahraničních: 0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 140 ks
»» žádosti o rešerše: 0
Oddělení uměleckoprůmyslové
»» počet odborných badatelských návštěv celkem: 15
Oddělení národopisné

»» 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

Obdobně, jako v roce 2014, také v roce 2015 došlo
v důsledku realizace generální inventarizace k omezení
vyřizování žádosti o badatelské zpřístupňování
předmětů, z doposud nezinventarizovaných sbírkových
fondů. Bylo-li to možné, byly badatelské dotazy
vyřizovány prostřednictvím zpřístupňování obrazové
dokumentace požadovaných sbírkových předmětů,
popř. byl po vzájemné domluvě stanoven pozdější
termín zpřístupnění.
Také v roce 2015 bylo národopisné oddělení jediným
odborným oddělením muzea, s pevně stanoveným
badatelským dnem pro veřejnost. I z tohoto důvodu
vyřídili pracovníci oddělení několik desítek badatelských
dotazů a i přes přijatá omezení k výraznému poklesu
badatelských návštěv oproti letům 2013 a 2014
nedošlo. Tradičně badatelsky nejvyužívanější skupinou
sbírkových předmětů byl fond „Fotografie“ a pomocný
fond skleněných negativů.

Členství v edičních radách

Celkový přehled

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)
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Profesní sdružení

vedoucí 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.
»» Mgr.Markéta Formanová – člen komise MK pro
podporu edukačních aktivit muzeí a galerií.

Badatelská činnost
Oddělení prehistorie
V průběhu roku bylo na oddělení 16 badatelských
návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 218
sbírkových předmětů.

»»
»»
»»
»»

počet fyzicky obsloužených badatelů:
42
počet odborných badatelských návštěv:
77
počet korespondenčních badatelských dotazů:	 57
počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního
práva:				 36
»» počet předložených (inv. č.):
259
»» počet poskytnutých digitalizátů sbírkových
předmětů (inv. č.):
40
»» počet
poskytnutých
digitalizátů
předmětů
pomocného fondu podsbírky: 		
151
Centrum paleobiodiversity
»» počet odborných badatelských návštěv celkem:  18
»» z toho zahraničních: 
3
»» počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 
0


»» žádosti o rešerše: 

Výroční zpráva 2015| 65
0

Oddělení botanické
»»
»»
»»
»»
»»

počet odborných badatelských návštěv celkem:  12
z toho studentů: 
0
z toho zahraničních: 
0
počet registrovaných uživatelů knihovny: 
0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 
0
»» žádosti o rešerše: 
32
Oddělení zoologické

z výzkumů na stavbě železničního koridoru
Rokycany-Plzeň a výzkumu ARÚ ve Vochově.
s Národním muzeem v Praze:
»» s oddělením archeologie (M. Tisuckou) na zpracování
jantarů z doby bronzové.
»» s oddělením
antropologie
na
zpracovávání
antropologického materiálu a zapůjčení kosterních
pozůstatků pro expozici (P. Velemínský).
s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:

»» počet odborných badatelských návštěv celkem:  16
»» z toho studentů:
4

»» s O. Chvojkou na zpracování nově nalezených depotů
doby bronzové v Čechách a při zpracovávání nálezů
jantarů z doby bronzové v Čechách.

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:

Za rok 2015 bylo v knihovně muzea evidováno celkem
5 badatelských návštěv. Badatelům bylo zpřístupněno
celkem 145 svazků ze sbírky Starých tisků.

»» s J. Boudou při terénních archeologických
výzkumech a na výstavní činnosti.

Spolupráce s jinými organizacemi
Ředitelství
»» Mergl – Západočeská galerie v Plzni – odborná
spolupráce na výstavě Vznešenost & zbožnost.
Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách,
Západočeská galerie v Plzni
»» Mergl – příprava výstavy Ladislav Sutnar – knižní
tvorba – pro Galerii Ladislava Sutnara ZČU
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).

se Západočeskou univerzitou v Plzni,
katedrou archeologie:
»» vydávání časopisu Archeologie západních Čech (P.
Vařeka, J. John).
»» příprava
konference
Archäologische
Arbeitsgemeinschaft
Ostbayern/Westund
Südböhmen/Oberösterreich 2016 v Plzni (P. Vařeka).
»» s P. Krištufem spolupráce při dokumentaci
mohyl v lese Kokotsko a ochrana mohylníků před
rozšiřováním golfového hřiště.
»» 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:

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

»» příprava stálé expozice, výroba kopií a replik,
prospekce archeologických lokalit, zpracovávání
výzkumu z Drahovic a Jakubova a na konzervaci
sbírkových předmětů.

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

s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech:

»» 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.
»» s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků
a uhlíků, v roce 2015 byly zpracovány vzorky

»» s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových a železných
nálezů, určování nálezů.

a územním odborným pracovištěm v Lokti:

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 Královského hvozdu Nýrsko:
»» konzervace archeologických nálezů,
a zpracovávání nálezů štípané industrie.
s Muzeem Středních Brd ve Strašicích:

určování
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»» určování a evidence archeologických nálezů.
s Městským muzeem ve Stříbře:
»» konzervace starého sbírkového fondu, rekonstrukce
a údržba mohyly v Petrském lese.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
»» Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na
tvorbě databáze Archiv a databáze IDTAV, dále na
výzkumné činnosti a při specializované konzervaci
nálezů.
»» Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická
fakulta, katedra archeologie, výuka oboru,
posuzování bakalářských a diplomových prací (P.
Břicháček).
»» Jihočeské muzeum České Budějovice – zpracování
recenzních posudků, rekonstrukce nálezových zpráv
Expozitury ARÚ AV ČR v Plzni, předávání nálezového
fondu z jihočeského regionu bývalé Expozitury ARÚ
ČSAV pro jižní a západní Čechy (P. Břicháček).
»» Magistrát města Plzně, ochrana archeologických
památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
»» Muzeum Chodska v Domažlicích, spolupráce při
realizaci záchranných výzkumů, povrchový průzkum
regionu.
»» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
spolupráce při realizaci záchranných výzkumů,
povrchový průzkum regionu.
»» Národní památkový ústav Praha, spolupráce na
tvorbě SAS a ochraně archeologických památek.
»» Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana
a evidence archeologického kulturního dědictví.
»» Referáty kultury obcí s rozšířenou působností
památek (Domažlice, Kralovice, Stříbro, Písek, Č.
Budějovice, Tábor ad.; včetně účastí na památkových
komisích) a stavební úřady Plzeňského kraje –
ochrana archeologických památek.
»» Muzeum Prácheňska v Písku, spolupráce při
povrchovém průzkumu regionu a předávání
archeologických nálezů (P. Břicháček).
»» Městské muzeum ve Stříbře, spolupráce při určování
nálezů v rámci zpracování starší archeologické sbírky
(T. Matějková).
Oddělení starších dějin
»» Celní ředitelství Plzeň – revitalizace stálé expozice
Celnického muzea, průběžné konsultace, pomoc při
zpracování koncepce sbírkové činnosti atd. (dr. M.
Hus, B. Diviš, 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)
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
FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení
a konsultacích
studentských
pracích,
např.
bakalářských (dr. M. Hus), viz i kapitola 2.
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
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,
celoročně)
Archaia JIH, o.p.s. – spolupráce 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“ i jiné akce během roku (dr. M. Hus)
Vojenský historický ústav v Praze – spolupráce při
určování uniforem, zbraní, dobových pomůcek atd.
(B.Diviš, dr. M. Hus)
Pevnostní areál Pláň – vzájemné konsultace, exkurse
na místrě, výměna nebo předání pomůcek, materiálů
atd, konsultace (B. Diviš)
Muzeum Policie ČR v Praze -konsultace, vzájemné
zápůjčky dobových dokumentů, pomůcek, uniforem,


konsultace, účast na symposiích atd. (dr.M.Hus,
B.Diviš)
»» Karlovarské muzeum v Karlových varech – vzájemné
konsultace, půjčování exponátů, konsultace nad
výstavami, informace o programech atd.(dr.M.Hus)
Oddělení novějších dějin
»» Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního
umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
»» Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita třetího
věku – přednášky, exkurze (Krčmář).
»» Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství –
činnost nadace (Krčmář).
»» Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Plzeňského kraje – konzultace, propagační materiály
(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 (Krčmář).
»» Muzeum města Ústí nad Labem – jednání
sbírkotvorné komise (Krčmář).
»» Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury –
Wawa projekt (voda a záplavy v Plzni) – odborná
a konzultační činnost, vyhledávání dokumentace
(Krčmář, Morgensternová).
»» Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury – projekt
Plzeňský architektonický manuál – odborná
a konzultační činnost, vyhledávání dokumentace
(Krčmář, Morgensternová).
»» Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury –
projekt Skryté město – odborná a konzultační
činnost, vyhledávání dokumentace (Krčmář,
Morgensternová).
»» Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury – projekt
Plzeňské rodinné fotoalbum – odborná a konzultační
činnost, vyhledávání dokumentace (Krčmář,
Morgensternová).
»» Projekt Letnice umělců 2015 – příprava projektu,
přednášky (Krčmář).
»» Projekt Křížky a vetřelci – konzultační činnost,
podklady (Krčmář).
»» Klub Augusta Sedláčka – členská činnost (Krčmář).
»» Společnost přátel starožitností – členská činnost
(Krčmář).
»» Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
»» Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy
v České republice – odborná a konzultační činnost
internetového projektu (Krčmář).
»» Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice
(Krčmář).
»» Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – příprava
expozice pro Collegium Bohemicum, vyhledávání
předmětů (Krčmář, Morgensternová).
»» Veletrh cestovního ruchu ITEP – účast na stánku,
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konzultace (Morgensternová, Tománková, Krčmář).
»» Projekt Duchové historie – konzultační činnost,
příprava výstav (Krčmář, Morgensternová).
»» Plzeňská televize s.r.o. – digitalizace filmového fondu
(Tománková, Morgensternová).
»» Česká společnost Josepha Haydna – členská
výborová činnost, pořadatel mezinárodního
hudebního festivalu staré hudby Haydnovy hudební
slavnosti, správa financí ČSJH (Tománková).
»» Spolupráce s Národním památkovým ústavem,
územní pracoviště Plzeň, zámek Nebílovy
(Tománková).
»» Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky, vyhledávání
předmětů (Morgensternová, Tománková).
»» Spolupráce s klubem Balon – klub Praha – Pragobalon
(Tománková).
»» Muzeum Českého lesa v Tachově – příprava výstavy,
publikace, přednášky (Krčmář).
»» Hvězdárna a planetárium Plzeň – příspěvky,
konzultace (Krčmář).
»» Maják Plzně – konzultace (Krčmář).
»» Městské muzeum a galerie Nepomuk – přednášky
(Krčmář).
»» Občanské sdružení Božkov – přednášky, konzultační
činnost ke zasvěcení kaple (Krčmář).
»» Terezín – město změny, zájmové sdružení
právnických osob – vyhledávání podkladů.
»» Základní škola Plzeň – Božkov – přednášky (Krčmář).
»» Gymnázium Plzeň – Mikulášské náměstí – přednáška,
exkurze, konzultace k dějinám školství (Krčmář).
»» Archiv města Plzně – příprava publikace Dějiny Plzně
II (Krčmář).
»» Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání materiálů
(Tománková).
»» Společnost AgAkcent, s.r.o. – přednášky (Krčmář).
»» Rotary klub Klatovy – přednášky (Krčmář).
»» Plzeň 2015, o.p.s. – příprava sbírkových předmětů,
konzultace (Krčmář, Morgensternová, Tománková).
»» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – přednáška,
příprava výstavy (Krčmář).
»» Spolek Život na Dyleň – zpracování části SHP
a dokumentace ke kostelu v Paliči (Krčmář).
»» Týdeník 5 plus 2, Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko –
konzultace, příprava podkladů, rozhovory (Krčmář).
»» Národní technické muzeum v Praze (Tománková,
Morgensternová)
»» Státní oblastní archiv v Praze – vyhledávání materiálů
pro výstavu a publikaci (Tománková)
»» Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze –
vyhledávání materiálů (Tománková)
»» Historický ústav AVČR – vyhledávání materiálů
(Tománková)
Oddělení národopisné
»» Český rozhlas Plzeň - Spolupráce na tvorbě
rozhlasových pořadů „Špalíček lidových písní“
a dalších tematicky zaměřených programů pro
veřejnost. V roce 2015 za tímto účelem uzavřelo
Západočeské muzeum v Plzni, p. o. s Českým
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rozhlasem Plzeň deklaraci o spolupráci.
»» Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových, FF UPOL - Spolupráce na výzkumu
věnovaného historii zaniklých židovských komunit
v Plzeňském kraji.
»» Západočeská galerie v Plzni, p. o. - Spolupráce na
přípravě výstavy „Gottfried Lindauer (1839–1926),
plzeňský malíř novozélandských Maorů“ (6. 5. – 20.
9. 2015).
»» Katedra německého jazyka PF ZČU v Plzni Spolupráce na přednáškovém cyklu „Historická
dílna“.
»» Kulturní Rašelina, z. s. - Spolupráce na pietním
vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa
a hrdinství (Jom ha-šoa), Sušice, 16. 4. 2015.
»» Muzeum Šumavy Sušice, p. o. - Spolupráce na
pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí
šoa a hrdinství (Jom ha-šoa), Sušice, 16. 4. 2015.
»» Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z.
s. - Spolupráce na prohlášení bývalé synagogy
v Podmoklech u Sušice za kulturní památku.
Odborné konzultace mediálních výstupů.
»» Plzeň 2015, o. p. s. - Spolupráce projektu Anděl
2015 na přípravách doprovodných programů
pro návštěvníky Národopisného muzea Plzeňska
(„Muzejní noc, 22. 5. 2015; „Adventní dílny“, 16. – 18.
12. 2015).
»» Archiv města Plzně - Spolupráce na přípravě výstavy
„100 let Národopisného muzea Plzeňska“ (24. 9.
2015 – 3. 1. 2016) a akviziční činnosti národopisného
oddělení.
»» Plzeňský Prazdroj, a. s. - Pivovarské muzeum
v Plzni - Spolupráce na přípravě výstavy „100 let
Národopisného muzea Plzeňska“ (24. 9. 2015 – 3. 1.
2016).
»» Městské kulturní středisko Tachov - Spolupráce na
přípravě „Muzejní noci“ v Národopisném muzeu
Plzeňska (22. 5. 2015).
»» SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni - Spolupráce
na projektu „Kniho budka v Národopisném muzeu
Plzeňska“. Zapojení národopisného oddělení do
programu studentských praxí studijního oboru
„Informační služby – Knihovnictví“.
»» Ledovec, z. s. - Spolupráce na přípravě doprovodných
programů pro veřejnost v Národopisném muzeu
Plzeňska („Muzejní noc, 22. 5. 2015; „Adventní dílny“,
16. – 18. 12. 2015).
»» Environmentální informační centrum Plzeň Spolupráce na projektu „Semínková v Národopisném
muzeu Plzeňska“.
»» KVH Tommy & Yankee, z. s - Spolupráce na přípravě
„Muzejní noci“ v Národopisném muzeu Plzeňska (22.
5. 2015).
»» Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň Příprava prezentace tradičních lidových krojů ze
sbírek národopisného oddělení na Mezinárodním
folklorním festivalu v Plzni (červen 2016).

Oddělení uměleckoprůmyslové
»» projekt „Design v českých zemích 1900-2000“, s.
Uměleckoprůmyslovým museem v Praze – autorská
spolupráce na medailonech výrobců keramiky
a porcelánu – Merglová Pánková
»» „Umění v kovu v zemích Blízkého východu a Indie“
(DKRVO Národní muzeum, 00023272) – spolupráce
na monografii věnované uměleckořemeslnému
zpracování kovů na Blízkém východě a v Indii od 7.
do 20. století - Mleziva
Centrum paleobiodiversity
»» 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
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
»» Oponentský posudek diplomové práce D. Hlinkové,
CBG ZČU (S. Pecháčková).
»» Oponentský posudek na bakalářskou práci T.
Červenkové „Vliv environmentálních faktorů
na diverzitu lišejníkových fotobiontů“; účast na
obhajobách – PřF UK v Praze (O. Peksa).
»» Konzultace k bakal. a diplomovým pracím: V.
Lenzová, T. Nárožná, Z. Vaiglová z PřF UK (O. Peksa),
V. Kuták a K. Troppová z CBG ZČU (S. Pecháčková).
»» BÚ AV ČR Průhonice – konzultace metodiky studia
kořenových systémů, výzkum v terénu, konzultace
k invazním rostlinám (S. Pecháčková).
»» Západočeská pobočka ČBS – spolupráce s členy při
floristickém průzkumu; organizace výroční schůze
a přednášek přístupných veřejnosti – zajištění zázemí
v ZČM (S. Pecháčková).
»» MMP, KÚ, Geovision – konzultace k vegetaci Plzně (S.
Pecháčková).
»» Připomínky k návrhu Evaluation Methodology
v rámci projektu MŠMT IPN Metodika (S. Pecháčková,
O. Peksa).
»» Botanická vycházka pro veřejnost v okolí Dobré
Vody – pro Šumavské cesty, ve spolupráci s Z.
Chocholouškovou (ZČU), (S. Pecháčková).
»» Fotoatlas léčivých rostlin Černošínska – pro 27.
skautský oddíl Plzeň (S. Pecháčková).
»» Vedení exkurzí: „Za listonohy do bývalého vojenského


prostoru Dobřany“, 27. 6. (O. Peksa ve spolupráci
s AOPK ČR); Příběhy české přírody – „Šlovický vrch
u Dobřan – jak tanky zachraňují přírodu bývalého
vojenského cvičiště“, 5. 9. (O. Peksa ve spolupráci
s Beleco a Juniperia).
»» Obnova raně sukcesních biotopů jakožto stanovišť
ohrožených druhů rostlin a živočichů v bývalém
vojenském cvičišti Šlovický vrch – ochránářský
projekt (O. Peksa ve spolupráci s Daphne ČR
a městem Dobřany).
»» Připomínkování seznamu lišejníků navržených do
novely vyhlášky 395/92 Sb. (O. Peksa pro AOPK ČR).
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).
»» Asociace lesních MŠ – vedení entomologické exkurze
pro pedagogy mateřských škol (Těťál)
Muzeum loutek
»» Plzeň 2015 o.p.s. – spolupráce na projektech roku
2015.
»» Divadlo Alfa p.o. – spolupráce na festivalu Skupova
Plzeň 2015.
Oddělení konzervace
»»

Spolupráce s Centrem nových technologií při ZČU
Plzeň
»» Spolupráce s Muzeem v Kašperských Horách
»» Spolupráce s Moravským zemským muzeem
Metodická pomoc v rámci Plzeňského kraje:
»» Muzeum Jižního Plzeňska Blovice 5x metodická
pomoc – technologické postupy
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Ediční a publikační
činnost muzea
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN.
V roce 2015 bylo přiděleno celkem 14 čísel ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN):
978–80-7247–111-9 – Paměť loutky
978–80-7247–112-6 – Výroční zpráva ZČM za rok 2014
978–80-7247–113-3 – Od špitálu ke galerii
978–80-7247–114-0 – Umělecká keramika
978–80-7247–115-7 – Jaroslav Suchý
978–80-7247–116-4 – Muzejní edukace
978–80-7247–117-1 – Archeologie ZČ 9
978–80-7247–118-8 – Erica 22
978--80-7247–120-1 – Sborník Příroda 118
978--80-7247–121-8 – Sborník Příroda 119
978--80-7247–122-5 – Mince Míšeň
978--80-7247–123-2 – Průvodce Pravěk
978--80-7247–124-9 – Průvodce Pravěk angl.
978--80-7247–125-6 – Průvodce Pravěk něm.
Vydány byly celkem 3 tituly periodik – z přírodovědných
Erica č. 22 (náklad 200 ks), Sborník Příroda 118 (200 ks)
a 119 (200 ks). Ze společenskovědních publikací byla
vydána Archeologie západních Čech 9 (300 ks).
Dále byla vydána monografická publikace Paměť
loutky (v nákladu 1.000 ks), Od špitálu ke galerii (300 ks),
Evropské přesahy muzejní edukace (120 ks), Umělecká
keramika (700 ks) a Jaroslav Suchý (400 ks). A nakonec
Výroční zpráva za r. 2014 v nákladu 30 ks. Celkem tedy 6
monografických publikací. Na vydání čekají 4 další tituly
– Mince M. Husa, a tři verze Průvodce pravěkou expozicí
(M. Metlička).
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
»» Frýda, F. /Mergl, J., Plzeň, uměleckohistorický
průvodce západočeskou metropolí, Schnell+
Steiner,Regensburg. / česká a německá mutace/.
»» Mergl, J. / Mačas, D., Ladislav Sutnar – návrat,
Západočeská univerzita v Plzni 2015
»» Mergl, J., Umělecké řemeslo v Plzni a západních
Čechách. In: Steckerová, A. / Vácha, Š. (eds.),
Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách, Studio JB a Západočeská
galerie v Plzni 2015, s. 236-293
»» Mergl – Umělecké řemeslo. In: Skála, A. (ed.) Dějiny
města Plzně 2, v tisku
Oddělení prehistorie
Monografie:
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»» Vydán byl katalog ke stálé pravěké expozici
instalované v hlavní budově ZČM „Pravěk a raný
středověk v jihozápadních Čechách“. Katalog má
168 stran a 306 fotografií. Vydán byl v českém jazyce
a v anglické a německé jazykové mutaci. Plzeň 2015
(M. Metlička).

of Western Bohemia, in Forgotten Times and
Spaces. New Perspectives in Paleoanthropological,
Paleoethnological and Archeological Studies, 33-52.
Brno 2015.
»» Čechura, M. 2015: Archeologický výzkum mostu
v Kaznějově. in: Dějiny staveb 2014, s. 183-187.

Vydávaná periodika:

Článek v recenzovaném časopise

»» Vydáno bylo jedno číslo časopisu „Archeologie
západních Čech“ (AZČ 9), ve kterém bylo publikováno
12 recenzovaných odborných článků (M. Metlička, T.
Bernhardt).

»» Břicháček, P.: Nové nálezy římských mincí
v západních Čechách, in Popelka, M. – Šmidtová,
R. – Beneš, Z. (ed.): Od skanzy k Dunaji, od Rýna
k Pasłeće, Praehistorica XXXII/2, 41-43, Praha 2015.
»» Břicháček, P.: Kamenný kadlub na odlévání seker
se srdčitým schůdkem z Přívozce (okr. Domažlice),
Archeologie západních Čech 8, 34-41, Plzeň 2015.
»» Břicháček, P. – Metlička, M.: Depot sekerek
se středovými laloky ze Stříbra (okr. Tachov),
Archeologie západních Čech 9, 122-126, Plzeň 2015.
»» Břicháček, P.: Raně středověký objekt ve Vstiši
(okr. Plzeň-jih), Archeologie západních Čech 10,
odevzdáno do tisku.
»» Čechura, M. 2013: Přehled výzkumů plzeňské
expozitury Archeologického ústavu ČSAV v letech
1973-1987. Minulostí západočeského kraje 48, s. 269294. (vyšlo 2015).
»» Čechura, M. 2015: Počátky církevní organizace
v západních
Čechách.
Výpovědní
možnosti
historických a archeologických pramenů. In:
Historická dílna, Plzeň, s. 5-28.
»» Čechura, M. 2015: Recenze: Petr Charvát, The
Emergence of the Bohemian State. Brill, Leiden –
Boston 2010. Studia Mediaevalia Bohemica, s. 173.
»» Čechura, M. 2015: Recenze: Petr Čech – Petr Kočár
– Radka Kozáková – Romana Kočárová: Ekonomika
a životní prostředí raně středověké aglomerace
v Žatci. Archeologický ústav AV ČR, Praha 2013.
Studia Mediaevalia Bohemica, s. 175-176.
»» Čechura, M. 2015: Recenze: Milena Hauserová –
Tomáš Kocourek – Štěpán Svoboda – Miroslav
Šmied: Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné
Skalice. Občanské sdružení pro ochranu přírody,
krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského
života Stříbrnoskalicka, Stříbrná Skalice 2013. Studia
Mediaevalia Bohemica, s. 179-180.
»» Čechura, M. 2015: Rec.: Ivana Boháčová – Gabriela
Blažková, Pohřebiště na Loretánském náměstí
v Praze – Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana
Borkovského a jeho výsledky. Díl 1: Textová část; Díl
2: Dokumentace, Archeologický ústav AV ČR, Praha
2011. Studia Mediaevalia Bohemica 6, 20014, č. 2, s.
179-180.

Odborné články recenzované:
»» Časopis Archeologie západních Čech byl zařazen do
Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR.
»» Břicháček, P. - Metlička, M.: Depot bronzových
seker se středovými laloky ze Stříbra (okr. Tachov).
Archeologie západních Čech 9, s. 122-126. Plzeň
2015.
»» Šmejda, L. - Hložek, J. - Menšík, P. - Metlička, M.:
Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště
u Plzně v letech 2012 a 2013. Archeologie západních
Čech 9, s. 25-43. Plzeň 2015.
»» Metlička, M. – Zelenka, A.: Pravěké a středověké
objekty z náměstí Republiky v Horšovském Týně.
Archeologie západních Čech 10, v tisku. Plzeň.
»» Metlička, M.: Rekonstrukce a prezentace mohyly
odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. Zprávy
památkové péče roč. 75, č. 6, s. 553-556. Praha 2015.
»» Zelenka, A.: Zaniklá středověká ves Doubrava
u Stříbra, okr. Tachov ve světle nových výzkumů.
Archeologie západních Čech 10, v tisku. Plzeň.
»» Novotná, A.: Zahloubená chata doby halštatské
z Bukovce, PM. Archeologie západních Čech 10,
v tisku. Plzeň.
Odborné články nerecenzované:
»» Metlička, M.: Pravěké osídlení Horní Kamenice
a okolí. In: Šídlo, J.: 900 let obce Horní Kamenice, s.
3-9. Plzeň 2015.
»» Junková, A. – Novotná, A. – Zelenka A.: Archeologické
výzkumy ZČM v Plzni v rámci projektu Modernizace
trati Rokycany – Plzeň v roce 2014. Archeologické
výzkumy v Čechách 2014, s. 32-33. Praha 2015.
»» Zelenka, A.: Záchranný archeologický výzkum v okolí
kostela sv. Petra u Stříbra. Archeologické výzkumy
v Čechách 2014, s. 43. Praha 2015.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Kapitola v odborné knize:
»» Břicháček, P.: Domažlická sídelní aglomerace
s kostelem sv. Jakuba a její význam v raném
středověku, in Domažlice - 750 let, sborník k dějinám
města, odevzdáno do tisku.
Článek ve sborníku
»» Břicháček, P. – Šída, P.: Upper Auchelean occupation

Ostatní
»» Čechura, M. 2015: Pohled do nejstarší minulosti
Rokycan. Rokycanské noviny, duben 2015, s. 7.
Oddělení starších dějin
Monografie vydávané muzeem:


Byl vydán výstup ÚÚ 2012/04 a to odborná kniha „Od
špitálu ke galerii. Archeologické poznání vývoje lokality
„U Zvonu“ v Plzni. Autoři Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková.
Katalogy sbírek a průvodce výstav
Během roku byl připraven a odevzdán do tisku
a fyzicky vytištěn katalog „Soupis porcelánových
a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky
v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského
muzea v Plzni“ jako Suplement 2015 Sborníku ZČM
v Plzni – Historie. Autorem byl dr. M. Hus. Distribuován
počátkem 2016.
Ostatní publikační činnost mimo muzeum:
»» (8 článků a publikací, bez recenzí a scénářů výstav.
Včetně nich 21 )
Tiskoviny zařazené do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice a do mezinárodních
databází UWGSD, EBSCO a SCOPUS:
»» Dudková, V. – Orna, J. – Waldmannová, M.
2015:Torzální architektura v historickém jádru Plzně
na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny“.
In: Archaeologia historica 40/2015, iss. 2, pp. 779- 797.
Tiskoviny zařazené do Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice:
»» Hus, M.: Náboženská medaile ze švábského pacnéře.
In: Sborník Peníze v proměnách času X, odevzdáno,
v tisku
»» Hus, M. – J. Lukas: České denáry do mincovní reformy
Břetislava I. In: Numismatický sborník XXIX, 2015,
odevzdáno, v tisku, 15 – 23.
»» Hus, M.: Dobytí města Plzně Mansfeldem 1618 na
dobových rytinách, In: Minulostí Západočeského
kraje LI, 2016 (v tisku)
Ostatní tiskoviny:
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autorství kapitoly o vojenství v Plzni během
„dlouhého“ 19.století (Dr. M. Hus, v tisku, vyjde 2016)
Recenze a posudky na jiná díla
»» „Model výrobních okruhů a jeho aplikace na pozdně
středověkou keramiku z měst jihozápadních Čech“,
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity
v Plzni, březen (recenzoval Mgr. J. Orna, anonymní
recenzní řízení)
»» „Keramický soubor z hradu Gutštejna“, Acta Fakulty
filozofické Západočeské univerzity v Plzni, březen
(recenzoval Mgr. J. Orna, anonymní recenzní řízení)
»» „Červená středověká keramika z Velhartic a Klatov
- výsledky petroarcheologické analýzy“, autoři M.
Waldmannová – J. Hůrková – J. Petřík – D. Všianský
– Z. Losos. Archeologie západních Čech 9, srpen
(recenzoval Mgr. J. Orna)
»» „Prameny u Všech svatých v Plzni na Roudné
a jejich úpravy v 19. století“, autor J. Krček. Časopis
společnosti přátel starožitností, říjen (recenzoval
Mgr. J. Orna)
»» „Shodné ikonografické náměty na komorových
kachlích pocházejících ze šlechtických sídel
v severovýchodních
Čechách“,
Archaeologia
historica 41, listopad (recenzoval Mgr. J. Orna,
anonymní recenzní řízení)
»» “Šlikovské mincovnictví“. Příležitostný tisk MÚ
Ostrov n.Ohří, autor Mgr. L. Kobesová (recenzoval dr.
M. Hus, únor 2015)
»» „Poznámky k identifikaci heraldických památek
v kostele Nanebevzetí P.Marie v Nezamyslicích“, autor
Mgr. V. Červenka, sborník PZČ 5/ 2015 (recenzoval dr.
M. Hus, červen 2015)
»» „Poznámky ke studiu polních opevnění ze 17.
– 19.století. Zkušenosti z českých zemí“, autor
univ.prof. V. Matoušek, CSc, sborník AZČ 9/ 2015
(recenzoval dr. M. Hus, červenec 2015)
»» „U císařské cesty. Příběh Druhého plzeňského
obvodu“, autoři J. Drnek a O. Brachtel, jaro 2015 závěrečný posudek (recenzoval dr. M. Hus)

»» Orna, J. - Bernhardt, T. - Mazný, P – Liška, M.
- Vogeltanz, J. 2015: Plzeň – Krok za krokem I.
Historické jádro
»» Hus, M.: Věčná a stále jiná. Československá a česká
koruna 1918 – 2008. In: Historická dílna. Sborník PeF
ZČU, 2015, v tisku

Publikační a ediční činnosti se zúčastnili jen
někteří odborní pracovníci a správci sbírek. Všechny
3 dokumentátorky se podíleli pouze přípravou
dokumentace nebo adjustací předmětů.

Scénáře a libreta výstav:

Publikace

Byla to vždy účast či spoluúčast na libretech
a scénářích při stavění jedné vlastní (Mgr. J. Orna, Mgr. V.
Dudková) a více společných výstavách ZČM (dr. M. Hus,
Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, B. Diviš).

»» Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na
Tachovsku. AgAkcent, s.r.o., Klatovy 2015

Jiné samostatné publikace a knihy:

»» Krčmář L.: Svatý Jan Nepomucký. Město Nepomuk,
Nepomuk 2015.
»» Krčmář L: Plzeňský kraj. Rozhledny. Plzeňský kraj,
Plzeň 2015
»» Krčmář L.: Plzeňský kraj. Památky. Plzeňský kraj,
Plzeň 2015

»» „2. světová válka na severním Plzeňsku 1938 - 1945“
(spoluautor dr. M. Hus, samostatná kniha, nakl. OMG
PS Mariánská Týnice, Kralovice - v tisku, vyjde 2016)
»» „Dějiny města Plzně, díl II. Spoluautorství, konkrétně

Oddělení novějších dějin

Propagační materiály
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»» Kolektiv: Letnice umělců /5. ročník/. Město Plzeň,
Biskupství plzeňské, ŘK farnost při katedrále sv.
Bartoloměje v Plzni, ŘK farnost Plzeň – Bory, Unie
výtvarných umělců plzeňské oblasti, Středisko
západočeských spisovatelů, Konzervatoř Plzeň, ZČ
– Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň
2015.
Mapy
»» Podhorský M. – Krčmář L.: Pivovary a turistické cíle
v Plzeňském kraji. 3 vydání. Plzeňský kraj, Plzeň 2015
Příspěvky
»» Krčmář L.: Historie a geografie území Českého lesa.
Objevujeme Český les, AgAkcent, s.r.o., s. 5-10,
Klatovy 2015.
»» Krčmář L.: Krajina v Českém lese – mýty a fakta,
příroda a lidé. Sborník studijních textů Podpora
vzdělávání na venkově 2015, AgAkcent, s.r.o., s.
23-41, Klatovy 2015.
»» Krčmář L.: Jezuitská hvězdárna v Litoměřicích.
Zpravodaj. Hvězdárna a planetárium Plzeň, červen
2015, s. 10.
Internet
»» Krčmář L.: Jezuitská hvězdárna v Litoměřicích.
http://www.hvezdarnaplzen.cz/wp-content/
uploads/2015/11/06-2015.pdf 6. 11. 2015
Drobné články v periodickém tisku
»» Krčmář L.: Tvrz v Očíně připomíná už jen val. Plzeňský
deník 6. 1. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Historii zámečku naznáme. Plzeňský
deník 13. 1. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Ve Veselé dosud stojí věžová tvrz. Plzeňský
deník 20. 1. 2014, s. 7.
»» Krčmář L.: Pozůstatky Komberku postupně zarůstají
křovinami. Plzeňský deník 27. 1. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Zámek v Chyších má bohatou historii.
Plzeňský deník 3. 2. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Poutní místo v Krásně. Plzeňský deník 10.
20. 2015, s. 7
»» Krčmář L.: Tvrziště má neznámou historii. Plzeňský
deník 19. 2. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Jméno Klatovům dala údajně studánka.
Plzeňský deník 24. 2. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Jméno Klatovům dala údajně studánka II.
Plzeňský deník 3. 3. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Božkovský městský dvůr. Plzeňský deník
10. 3. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: V Chrančovicích stojí jeden z nejmladších
zámků v kraji. Plzeňský deník 17. 3. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Skelná huť ve Skelné Huti. Plzeňský deník
25. 3. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Špýcharové domy v Draženově. Plzeňský
deník 31. 3. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: V oseckém zámku je zachováno i zdivo
tvrze. Plzeňský deník 8. 4. 2015, s. 7
»» Krčmář L.: Kostel sv. Blažeje ve Vysoké Libyni.

Plzeňský deník 14. 4. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Kámen připomíná sv. Vojtěcha. Plzeňský
deník 21. 5. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Starobylý kostel ve Stráži. Plzeňský deník
28. 4. 2015, s. 6.
»» Krčmář L.: Kostel sv. Matěje je významnou památkou.
Plzeňský deník 6. 5. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Příběh Poleňské madony. Plzeňský deník
12. 5. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Mariánský sloup ve Stříbře. Plzeňský
deník 19. 5. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Románský kostel ve Skviříně. Plzeňský
deník 26. 5. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Kostel sv. Vojtěcha byl původně zámeckou
kaplí. Plzeňský deník 2. 6. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Hájovna a obora u Milířů. Plzeňský deník
10. 6. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Vysoká rozhledna na Vysoké. Plzeňský
deník 16. 6. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Památník bitvy na Vysoké. Plzeňský deník
23. 6. 2015, Servis – křížem krážem českým západem,
str. 5
»» Krčmář L.: Kostel v Kostelci. Plzeňský deník 30. 6.
2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Tvrz v Těšetinech dosud stojí. Plzeňský
deník 7. 7. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Pozůstatek tvrze v Borovech. Plzeňský
deník 14. 7. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Zámek byl zmodernizován pro výchovný
ústav. Plzeňský deník 21. 7. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Budova dvora v Seči je možná přestavěné
panské sídlo. Plzeňský deník 28. 7. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Z tvrze Mydlné jsou zachovány výrazné
pozůstatky. Plzeňský deník 4. 8. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Výrazné pozůstatky tvrze Javor. Plzeňský
deník 11. 8. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Dům patřil zvonařskému rodu Pernerů.
Plzeňský deník 18. 8. 2015, s. 5.
»» Krčmář L.: Poutní místo Panny Marie na katastru
zaniklých Hraniček. Plzeňský deník 25. 8. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Starobylý kostel ve Svojšíně. Plzeňský
deník 1. 9. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Obraz Svojšínské Madony. Plzeňský deník
8. 9. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Kaple Nejsvětější Trojice ve Svojšíně.
Plzeňský deník 15. 9. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Panská sídla v Bušovicích. Plzeňský deník
30. 9. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Františkánský klášter v Tachově byl
poutním místem. Plzeňský deník 6. 10. 2015, s. 8.
»» Krčmář L.: Svatá Anna u Pernolce. Plzeňský deník 13.
10. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Zámecký objekt v Hořákově. Plzeňský
deník 20. 10. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Netradiční stopa sv. Vojtěcha u Kunějovic.
Plzeňský deník 27. 10. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Socha sv. Vojtěcha připomínala dávnou
potyčku. Plzeňský deník 3. 11. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Přímo nad lázeňskou kolonádou stával


hrad. Plzeňský deník 10. 11. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Kalvárie nad Prameny. Plzeňský deník 24.
11. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Z tvrze zbývá mohutné zemní opevnění.
Plzeňský deník 1. 12. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Mlýn v Božkově. Plzeňský deník 8. 12.
2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Svatovintířské stopy v Rinchnachu I.
Plzeňský deník 15. 12. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Svatovintířské stopy v Rinchnachu II.
Plzeňský deník 22. 12. 2015, s. 7.
»» Krčmář L.: Mariánský sloup v Plzni. Plzeňský deník 29.
12. 2015, Servis – křížem krážem českým západem, s.
5
Oddělení národopisné
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»» Šimůnek, Z., Bureš, J. 2015. Dispersed cuticles and
conducting tissue of Sphenophyllum BRONGNIART
from the Westphalian D of Kalinovo, Donets Basin,
Ukraine, Geologia Croatica 68/1, 1–9.
»» Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Wang, J., Feng,
Z., Libertín, M., Šimůnek, Z., Bureš, J. Drábková, J.
2015. 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, volume 89, issue
4, 773-818.
»» Pšenička, J., Krings, M. 2016. First record of the
noncalcareous macroalga Perissothallus from
shallow-water deposits(Pennsylvanian) in the
Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic. Bulletin of
Geosciences 91(1), 57–64

Články a studie

Abstrakta

»» Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka
a umení umierať I.“. In. Slovenské pohrebníctvo:
magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. III. /
2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných
a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29.
»» Michal Chmelenský. „O posledných veciach človeka
a umení umierať II.“. In. Slovenské pohrebníctvo:
magazín nielen pre profesionálov. Roč. V. Č. IV. /
2015. Bratislava: Slovenská asociácia pohrebných
a kremačních služieb, 2015. s. 28 – 29.

»» Bureš, J., Pšenička J., Tichávek F. 2015. Preparace
a rekonstrukce velkých fosílií karbonských rostlin
z paleontologických nalezišť u Nýřan. Fórum pro
konzervátory-restaurátory, 2015, 90 – 94.

Oddělení uměleckoprůmyslové
»» Merglová Pánková, Lenka, Umělecká keramika.
Historismus, secese, moderna. Keramická škola
v Bechyni 1884-1948, ZČM Plzeň 215, ISBN
978-80—7247-114-0
»» Pospíšilová, Dagmar a Jindřich Mleziva. Umění
v kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Praha:
Národní muzeum, 2015
V redakci
»» Mleziva, Jindřich. Sbírka uměleckého řemesla
Blízkého východu v Západočeském muzeu v Plzni. In:
Orientalia Antiqua Nova XIII. Plzeň.
»» Mleziva, Jindřich. Blízkovýchodní kovové nádoby
a jejich materiálové určení pomocí nových metod –
sbírka Západočeského muzea v Plzni. In: Orientalia
Antiqua Nova XIV. Plzeň.
»» Mleziva, Jindřich. Iznik or Paris? Imitations of
Ottoman pottery in the collection of the West
Bohemian Museum in Pilsen. In: Annals of the
Náprstek Museum. Prague: National Museum.
Centrum paleobiodiversity
»» Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 49, No
1-2. (3 články) - recenzovaný časopis
»» 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 90, Nos 1 - 4. impaktovaný časopis
Článek v impaktovaném časopisu (Jimp)

Oddělení botanické
impaktované tiskoviny
»» Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa
O. (2015): Contribution to the lichen biota of the
Romanian Carpathians. – Herzogia 28/2: 713-435.
»» Škaloud P., Steinová J., Řídká T., Vančurová L. & Peksa
O. (2015): Assembling the challenging puzzle of algal
biodiversity: species delimitation within the genus
Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). –
Journal of Phycology 51/3: 507–527.
»» Vančurová L., Peksa O., Němcová I & Škaloud P. (2015):
Vulcanochloris (Trebouxiales, Trebouxiophyceae),
a new genus of lichen photobiont from La Palma,
Canary Islands, Spain. – Phytotaxa 219 (2): 118–132.
recenzované tiskoviny
»» Malíček J., Peksa O. & Steinová J. (2015): Lišejníky
sutí v jižních Brdech. – Bryonora 56: 24–44.
»» Pecháčková S. & Peksa O. (2015): Vegetace
borů Plzeňska: diverzita, stav a vývoj. – Sborník
Západočeského Muzea v Plzni, Příroda, 119: 63–81.
»» Pecháčková S. & Troppová K. (2015): Centunculus
minimus. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015):
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII.
– Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 50/1: 34.
»» Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa
O., Svoboda D. & Vondrák J.: Poznámky k rozšíření
a ekologickým preferencím zástupců skupiny
Cladonia coccifera v České republice. – Bryonora 55
(červen 2015): 4–19.
»» Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa
O., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J.: Lišejníky
zaznamenané během jarního setkání Bryologickolichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní
Čechy) v dubnu 2014. – Bryonora 55 (červen 2015):
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20–36.
ostatní
»» Pecháčková S. (2015): Floristické poznámky A.
Kriesla z let 1942–1946. – Calluna 20/1: 6–14.
»» Pecháčková S. [ed.] (2015): Zajímavé floristické
nálezy. – Calluna 20/1: 14–17.
»» Pecháčková S. (2015): Úspěchy západočeských
a jihočeských botaniků. – Calluna 20/1: 18.
»» Peksa O. (2015): Lišejníky Slavkovského lesa I. –
Epifytické druhy volně stojících stromů. – Arnika,
přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2015:
29–33.
»» Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Malíček J., Svoboda
D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky starých
porostů Českého lesa. – Český les, příroda a historie,
14: 41–45.
»» Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2015): Oprava:
Senecio inaequidens podruhé. – Calluna 20/1: 17.
»» Troppová K. & Pecháčková S. (2015): Jak došlo
k nálezu drobýšku nejmenšího (Centunculus
minimus L.) u Lhůty. – Calluna 20/1: 5–6.
Oddělení zoologické
»» Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda
(2 čísla připravena a vytištěna, 2 čísla připravena
k tisku, R. Vacík)
Ostatní
»» Těťál I., 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech –
6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae (Faunistic records
from western Bohemia – 6. Coleoptera: Carabidae,
Ptinidae). – Západočeské entomologické listy, 6:
4–6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.
html, 24-3-2015.
Muzeum loutek
Publikace:
V roce 2015 byly vydány dvě publikace:
»» Paměť loutky - The Memory of a Puppet (Náměť,
produkce, texty: Markéta Formanová, Fotografie,
scéna: Jan Pohribný, QEP, Vydalo Západočeské
muzeum v Plzni, příspěvková organizace v Plzni
2015)
»» Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce (Text:
Pavel Vašíček, Jiří Suchý, Ondřej Suchý, Vydalo
Západočeské muzeum v Plzni, 2015).

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 2015 se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky
úspěšných výstav. Na základě memoranda o spolupráci
se společností Plzeň 2015 o.p.s. byla většina výstav
a doprovodných programů pořádaných muzeem
součástí programu EHMK 2015. Mezi návštěvnicky
úspěšné výstavy v roce 2015 patří výstava Keramika
z Bechyně 1884 – 1948, Ladislav Sutnar – užitá tvorba,
Plzeňané a II. světová válka nebo výstava Umění umírat
aneb O posledních věcech člověka Velkému zájmu
návštěvníků se také těšily některé zapůjčené výstavy
např. Zahrada 2 nebo výstavy v rámci festivalu Japan Fest
– Shoko Kanazawa a její svět & Karen LaMonte: Floating
World. Úspěšně také probíhaly výukové programy
pro školy ve stálých expozicích „Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje – expozice Archeologie a expozice
Historie“ a řada dalších doprovodných programů
k výstavám pod vedením muzejního pedagoga Mgr.
Denisy Brejchové.Velkému zájmu veřejnosti neuniká ani
každoročně pořádaná Muzejní noc, při které rok od roku
stoupá počet návštěvníků. Návštěvnicky úspěšnou akcí
byl také Hamernický den v Dobřívě.



Výchovná a vzdělávací
činnost
Oddělení starších dějin
Komentované prohlídky k výstavám: Stálá historická
expozice, pro místostarostu a členy rady obce Horní Bělá,
25. 11. 2015, lektorování dr. M. Hus, cca 5 posluchačů.

Oddělení novějších dějin
Komentované prohlídky k expozici a výstavě
»» Muzeum církevního umění v Plzni. Pro Krajské
centrum vzdělávání a jazykovou školu Plzeň, 7. 5.
2015 (Krčmář)
»» Výstava Rekvizice zvonů za 1. světové války a Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze. Pro Univerzitu
třetího věku ZČU, 15. 10. 2015 (Krčmář)
»» Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni.
Pro Gymnázium Mikulášské náměstí, 21. 12. 2015
(Krčmář).
Exkurze pro SŠ
»» Krčmář, Středověká Plzeň. Pro Gymnázium
Mikulášské náměstí, exkurze po historickém středu
Plzně, 21. 12. 2015.

Oddělení národopisné
Programy pro děti a mládež
»» „Vítání jara v Plzni: Vynášení smrtky“ (23. 3. 2015)
Aktivizační program, určený žákům plzeňských
základních škol a široké veřejnosti se zapojením
doprovodných folklorních vystoupení. Hlavní
součástí akce se stal průvod účastníků městem
s nesenou figurkou „Morany“ a plzeňských „Lít /
Májek“.
»» „Velikonoční jarmark“ (31. 3. – 1. 4. 2015) Aktivizační
program, určený zejména žákům plzeňských
základních škol a rodinám s dětmi. Samostatná
výtvarně vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen
s účastí lektorů, doplněná prohlídkami stálé expozice
Národopisného muzea Plzeňska.
»» „Adventní dílny“ (16. – 18. 12. 2015) Aktivizační
program, určený žákům plzeňských základních škol
a rodinám s dětmi. Samostatná výtvarně vzdělávací
akce na bázi tvůrčích dílen s účastí lektorů.
»» Projekt „Knihobudka v Národopisném muzeu
Plzeňska. Ve spolupráci se studenty a pedagogy SPŠ
Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni byla v roce 2015
pro návštěvníky muzea v průjezdu Chotěšovského
domu zřízena první veřejná „Knihobudka“ v centru
Plzně.
»» Projekt „Semínkovna v národopisném muzeu
Plzeňska. Ve spolupráci s Environmentálním
informačním
centrem
Plzeň
a iniciativou
„Semínkovna: sázej, sklízej, sdílej“ byla v druhé
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polovině
roku
2015
otevřena
v průjezdu
Chotěšovského domu také veřejná grenotéka /
semínkovna, určená k volnému sdílení osiva.
Veřejné presentace
»» „Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska“
(22. 5. 2015). Bezplatné zpřístupnění stálé expozice
a výstav probíhajících v Národopisném muzeu
Plzeňska. Tematický doprovodný program s názvem
„Za tajemstvím knihařského papíru“, doprovozený
vystoupením folklorní skupiny „Lidová muzika
z Chrástu“. Ve spolupráci s odd. novějších dějin a z.
s. Tommy & Jankee realizován rovněž doprovodný
program k výstavě „Plzeňané a II. světová válka“.

Muzeum loutek
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 společný
produkt – školní výlet Loutková Plzeň. 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:
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

76 | Výroční zpráva 2015
– 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.
»» Muzejní noc 22.5..2015 – prohlídky s programem
»» Představení rodinného divadla 4. 10. 2015
»» Doprovodný program Skupovy Plzně 2015 28.8. – 6.
9.2015
»» Výročí vzniku republiky, Den památek Plzeňského
kraje

Oddělení konzervace
»» Ukázky konzervace v rámci Muzejní noci 2015 /
Podzemná, Nauš/

Oddělení vnějších vztahů
Cyklus přednášek
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
Přednášky z cyklu Ladislav Sutnar a …
K výstavě Ladislav Sutnar – užitá tvorba připravilo
Západočeské muzeum v Plzni sérii přednášek, které
budou sledovat Sutnarovu designerskou činnost a její
význam v širších souvislostech s československým
užitým uměním a architekturou dvacátých a třicátých
let minulého století.
»» Ladislav Sutnar a československé funkcionalistické
sklo 20. 5. v 17 hod. Přednáší PhDr. Jan Mergl, Ph.D.,
Západočeské muzeum v Plzni
»» Ladislav Sutnar a československý meziválečný
porcelán 3. 6. v 17 hod. Přednáší: Mgr. Lenka Merglová
Pánková
»» Ladislav Sutnar a funkcionalistická architektura
v Plzni 18. 6. v 17 hod. Přednáší: Ing. arch. Petr
Domanický
»» Ladislav Sutnar a Krásná jizba 30. 9. v 17 hod.
Přednáší: PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.
»» Ladislav Sutnar a nová typografie 14. 10. v 17 hod.
Přednáší: PhDr. Jan Mergl, Ph.D., Západočeské
muzeum v Plzni
»» Ladislav Sutnar a hračka 20. 10. v 17 hod. Přednáší:
Mgr. Marie Míčová, Uměleckoprůmyslové museum

Praha
Cyklus cestopisných přednášek
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
»» ŠKODA TOUR: GRUZIE 8. 1. v 18 hod. Škoda 120?
Říkáte si – vrak patřící do šrotu?! Nenechte se
mýlit. Tyto jedinečné stroje dovezly Jaroslava Fryše
a jeho cestovatelskou společnost až do vzdálené
Gruzie. Nevěříte? Přijďte se podívat, co všechno
zažili, a dozvědět se více o zemi, kde vás přivítají
s otevřenou náručí a pozvou na sklenku čači.
»» ŠVÉDSKO OČIMA DIPLOMATA A CESTOVATELE 15.
1. v 18 hod. O své zážitky a dojmy ze Švédska se
podělí dva Blateňáci – cestovatel František Šesták
a diplomat Jan Kára, který prožil ve Švédsku 4 roky
(2007 – 2011) jako velvyslanec ČR. Oba mimo jiné
spojuje i to, že jsou vášnivými cyklisty a v roce 2009
společně absolvovali kultovní cyklistický maratón
kolem jezera Vättern, druhého největšího jezera ve
Švédsku.
»» ISTANBUL – PERLA ORIENTU 22. 1. v 18 hod. Istanbul
je jediné město na světě, které se rozkládá na dvou
kontinentech. Bosporský průplav plný obrovských
i výletních lodí jej rozděluje mezi Evropu a Asii,
ale je také mostem mezi křesťanstvím a islámem.
Miloslav Martan vás tentokrát zavede do města,
které si každého podmaní svou úžasnou atmosférou,
kde se po dlouhá staletí vytvářely dějiny a množství
památek hovoří za vše.
»» PŘÍBĚH AFRIKY 29. 1. v 18 hod. Spolu se Sašou
Ryvolovou prožijete setkání se zvířaty v národních
parcích Zimbabwe, Zambie a Jihoafrické republiky.
Projedete na raftu divoké katarakty proslulých
Viktoriiných vodopádů a nakonec se vydáte do
monumentálního pohoří Drakensberg.
»» MADEIRA – RÁJ V ATLANTIKU 5. 2. v 18 hod.
Spolu s cestovatelem a fotografem Martinem
Loewem zavítáte na ostrov květin, dobrého vína
a fantastických vyhlídek. Ostrov oplývá horami se
zelenými pralesy, divokým skalnatým pobřežím,
ale také výtečným vínem a věhlasným květinovým
festivalem. Více na www.promitani.cz/madeira
»» ETIOPIE – VELKÁ POZNÁVACÍ CESTA A TREKING
V SIMIEN 12. 2. v 18 hod. Pokud by některá země
Afriky měla hýřit nejrůznějšími nej …, asi to bude
Etiopie. Země, která nikdy nebyla kolonizovaná, si
zachovala jako jediná v Africe nejen vlastní písmo,
ale i kalendář a dokonce i měření času. Se Sheilou
Singhovou poznáte i její přírodní bohatství: rozlehlé
náhorní planiny, množství jezer, vyprahlé savany,
lesy a hory brázděné hlubokými údolími.
»» SEVEROZÁPAD USA 19. 2. v 18 hod. Americký
severozápad je rájem milovníků hor, lesů a sopek.
Obrovská síla vody, ledu a ohně vás okouzlí
v deštných pralesech na pobřeží Tichého oceánu,
v ledovcových oblastech Skalistých hor a ve
vulkanickém Kaskádovém pohoří. Miloslav Martan



»»

»»
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»»
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vás zavede i do národního parku Yellowstone
s největší koncentrací gejzírů na světě.
PLAVBY ZA KOŘENÍM 26. 2. v 18 hod. Od pradávna
se odvážní námořníci vydávali na plavby do zcela
neznámých končin s jediným cílem – nalezení cesty
do Indie, kde na ně čekalo, dle tehdejších názorů,
pohádkové bohatství a hlavně zdroj vzácného koření.
Čeká vás dobrodružné putování očima českého
námořníka Jiřího Franka po stopách slavného Vasca
da Gamy do Indie, bangladéšská divočina i setkání
s tamními lidmi a jejich zvyky.
NÁRODNÍ PARKY JIŽNÍ FRANCIE 5. 3. v 18 hod.
Přírodní park Auvergne v jižní části Francouzského
středohoří vděčí za svou jedinečnou podobu sopečné
činnosti. Štěpán Popel vás zavede mezi vyhaslé
krátery s typickými okrouhlými prohlubněmi,
poznáte táhlá ledovcová údolí i nádherné výhledy
do kraje. Jižněji položený národní park Cévennes je
jednou z nejméně osídlených částí Francie s divokou
květenou a tajuplnou atmosférou hlubokých
kaštanových lesů.
SIBIŘ 12. 3. v 18 hod. S Tomášem Kubešem vás čeká
drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta
nabízí dvě tváře – panenskou přírodu v kontrastu
s velkoměsty a budhistickým Burjatskem. Uvidíte
město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh,
Bajkal, řeku Lenu a její Stolby, Irkutsk a mnoho
dalšího.
ŠVÝCARSKÝ ŽELEZNIČNÍ RÁJ 19. 3. v 18 hod. Vydejte
se s autorem švýcarských bedekrů Petrem Čermákem
na originální fotovýpravu křížem krážem železničním
rájem. Po kolejích se v Alpách podíváte na nejvyšší
nádraží Evropy, svezete se po nejkrásnější rychlíkové
trati světa, okusíte cestu kávovým vagonem
i čokoládovým vlakem. Nebo byste raději zkusili
řídit vlak? Ve Švýcarsku lze s vláčky zažít všelijaká
překvapení …

Přednášky
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
Přednášky oddělení botaniky

»» Ochrana přírody s pilou v ruce: péče o zapomenutá
místa 14. 4. v 16.30 hod. V krajině na příkladu Tyršova
sadu u Litic. Proč má smysl chránit pozůstatky dávno
vymizelé kulturní krajiny a proč se u toho často
neobejdeme bez pily a sekačky? Ukážeme si to na
příkladu bývalých vřesovištních pastvin v Tyršově
sadu, které patří mezi přírodovědně nejzajímavější
území v Plzni. Přednáší: Mgr. Jiří Koptík
»» Rozkvetlý slovník aneb Botanická jména v českém
jazyce 13. 10. v 16.30 hod. a jak je vyložit nebotanikům
Rostliny jsou pěkná kvítka a ten, kdo o nich píše do
slovníku českého jazyka, nemá na růžích ustláno.
Třese se jako osika, aby ho botanici nenachytali
na švestkách při nějaké nepřesnosti nebo chybě,
ale plody slovníkové práce především musejí být
stravitelné pro čtenáře. Společně se podíváme, jestli
se jazykovědcům práce daří beze ztráty kytičky.
Přednáší: Mgr. Jana Nová, Ústav pro jazyk český AV
ČR, v. v. i.
»» Co můžeme vyčíst ze starých pařezů? Les z přelomu
glaciálu 12. 11. v 16.30 hod. a holocénu vypráví.Před
několika lety byl ve středních Čechách ve vrstvách
odtěžené rašeliny objeven pozůstatek lesního
porostu. Výsledky radiokarbonového datování
určily stáří lesa do přelomového období pozdního
glaciálu a časného holocénu. Prostřednictvím
dendrochronologických a paleobotanických metod
byla zrekonstruována podoba lesního společenstva
a jeho vývoj v čase. Přednáší: Mgr. Alice Moravcová
Přednášky oddělení zoologie
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České společnosti ornitologické při
Západočeském muzeu v Plzni
»» Využití satelitní telemetrie při výzkumu a ochraně
chřástala polního 14. 3. v 10.30 hod.
»» Marie Korabečná: Za ptáky do Austrálie. 5. 12. v 10.30
hod.
»» Šárka Vančurová: Na skok u protinožců

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České botanické společnosti

Ostatní kulturní programy

»» Krajina a památky Slavkovského lesa za 40 let
jeho ochrany 21. 2. v 11.30 hod. Nahlédnutí na
problémy i úspěchy, které tuto ochranu provázely.
Přednáší dlouholetý znalec krajiny mezi Karlovými
Vary a Mariánskými Lázněmi, vynikající fotograf,
popularizátor přírody Ing. Stanislav Wieser.
»» Sahara: Kdy se stala pouští a proč? 24. 2. v 16.30 hod.
Sahara nebyla odjakživa jen vyprahlá poušť bez
života. Severní Afrika bývala krajinou plnou zvěře, řek
a jezer. Jak je to možné? A proč tomu tak dnes není?
Jací lidé tam tenkrát žili a jak reagovali na postupné
změny podnebí a svého životního prostředí?
Přednáší: Mgr. Adéla Pokorná, archeobotanik
působící v Egyptě a Súdánu

»» Moudrost a krása Bible 7. 4. v 17 hod. Rozprava Mons.
Františka Radkovského, biskupa plzeňského, a P.
Reginalda Pavla Větrovce, O. Pream. Teplá. Pořad je
připraven ke Světovému dni vzdělanosti v rámci 5.
ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců
2015 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
»» Pětice zvonů plzeňské katedrály 15. 4. v 17 hod.
Přednáška Mons. Emila Soukupa, arciděkana, a Ing.
arch. Jana Soukupa v rámci 5. ročníku festivalu
duchovní kultury Letnice umělců 2015 ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni
»» Střípky vzpomínek z Nepálu 23. 6. v 18 hod. Nepál
takový, jaký ještě před nedávnem byl! Lidé, horské
vesničky a hlavní město Kathmandu, jak jsme je
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znali a těšili se na ně při každé návštěvě země pod
Himálajem. Vzpomínková charitativní přednáška na
podporu obyvatel Nepálu postiženým dubnovým
zemětřesením. Přednášku připravil Jan Krabec –
cestovatel a horolezec, účastník i vedoucí několika
expedic na osmitisícovky v Himálaji, pro kterého
je Nepál naprosto srdeční záležitostí. Výtěžek ze
vstupného a případné další dobrovolné příspěvky
vybrané na místě budou věnovány na účet č. 129
929 929/0600 občanského sdružení Namasté Nepál.
Pořádá: Jan Krabec a Západočeské muzeum v Plzni
»» Uměleckohistorický průvodce a městská kronikářka
Plzeň 2015 11. 9. v 16 hod. Veřejné představení
knihy „Plzeň – Uměleckohistorická procházka
západočeskou metropolí“ autorů Františka Frýdy
a Jana Mergla spojené s rozhovorem Tanji Krombach
z Německého kulturního fóra střední a východní
Evropy s Wolftraud de Concini, plzeňskou městskou
kronikářkou Plzeň 2015. Pořádá: Německé kulturní
fórum střední a východní Evropy ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni a Plzeň 2015, o.p.s.
»» Plzeňsko v lidové písni. Nejnovější folkloristický
výzkum 10. 11. v 17 hod. národopisného regionu
širšího Plzeňska. Přednáší: PhDr. Zdeněk Vejvoda,
Ph.D. (garant) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., PhDr.
Jiří Traxler, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., PhDr.
Marta Ulrychová, Ph.D., Fakulta filozofická ZČU
v Plzni. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV
ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.
Ostatní kulturní programy
Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni
»» Plzeňský kraj uvádí … 17. 1. ve 13 a 19 hod. Prezentace
organizací dospělých i dětí působících v Plzni
i v Plzeňském kraji. Hudební, taneční a sportovní
vystoupení jako např. ZUŠ - Domažlice, Rokycany,
Sluníčko, Měks Klatovy, Nadace sportující mládeže
a mnoho dalších. Pořádá: Plzeň 2015 o.p.s. v rámci
slavnostního zahájení EHMK 2015
»» Prezentace projektu Grenzgeschichten – Příběhy
hranic 30. 1. v 17 hod. Závěrečná prezentace projektu
Grenzgeschichten – Příběhy hranic, v rámci kterého
se studenti plzeňského Masarykova a weidenského
Augustinova gymnázia věnovali historii a současnosti
bývalého koncentračního tábora v bavorském
Flossenbuergu a bývalého sběrného tábora
v jihočeských Letech u Písku. Pořádá: Antikomplex
»» Premiérová projekce filmu “Ze srdce zvon” 31. 3.
v 17 hod. o nových plzeňských zvonech. Pořádá: Jan
Loučím, Gemini 99, s.r.o.
»» Autorské čtení z knihy Čtvrtá úroveň autorky Jitky
Prokšové 27. 5. v 17 hod.
»» Stopy Slovanů ze 13. století 10. 9. v 19 hod. Přednáška
představí středověké nálezy ze slovanského
pohřebiště (nekropole) v bavorském Oberpfalz
a jejich kulturní kontext. V rámci přednášky bude
k vidění i řada nálezů. Přednáší: doc. Dr. Hans Losert,
universita Bamberg. Pořádá: Lionsclub Schwandorf

»»

»»

»»

»»

ve spolupráci s Lionsclubem Plzeň City v rámci EHMK
Plzeň 2015
Dílna kaligrafie 3. 10. v 10 a 14 hod. Lektor: Osamu
Kobayashi. Doprovodný program k výstavě Shōko
Kanazawy & Karen LaMonte. Součást projektu JAPAN
FEST 2015. Pořádá Plzeň 2015 a Česko-japonská
společnost. Součást oslav 25 let partnerství měst
Plzně a Takasaki.
Dílna čajového obřadu 4. 10. v 10 a 14 hod. Lektoři:
Yoji Suzuki, Michiyo Fukushima. Doprovodný
program k výstavě Shōko Kanazawy & Karen
LaMonte. Součást projektu JAPAN FEST 2015. Pořádá
Plzeň 2015 a Česko-japonská společnost. Součást
oslav 25 let partnerství měst Plzně a Takasaki.
Dílna ikebany – aranžování květin 7. 10. v 16 hod.
Lektoři: Yoshiko Suzuki, Atsuko Yoshida, členky
pražské školy Sógetsu. Doprovodný program
k výstavě Shōko Kanazawy & Karen LaMonte.
Součást projektu JAPAN FEST 2015. Pořádá Plzeň
2015 a Česko-japonská společnost. Součást oslav 25
let partnerství měst Plzně a Takasaki.
Mitsuko – Matka moderní doby? 8. 10. v 18 hod.
Dva světadíly, dvě kultury, jeden příběh. Mgr. Vlasta
Čiháková Noshiro, Ph.D. Přednáška a autogramiáda
nové knihy s příběhem japonské princezny,
později hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi,
rozené Aoyama, která žila dlouhá léta na panství
v Poběžovicích v západních Čechách. Doprovodný
program k výstavě Shōko Kanazawy & Karen
LaMonte. Součást projektu JAPAN FEST 2015. Pořádá
Plzeň 2015 a Česko-japonská společnost. Součást
oslav 25 let partnerství měst Plzně a Takasaki.

Koncerty
Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni
»» Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 19. 1. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ. 26. 1.
v 18 hod. T. Brzkové – oddělení dechových nástrojů.
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Koncert akordeonového orchestru UNIVERSE se
křtem nového CD „UNIVERSE 2014“ 2. 2. v 18 hod.
Pořádá: Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Plzeň,
Sokolovská 54
»» Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 16. 2. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
»» Koncert k 85. narozeninám hudebního skladatele
Karla Janovického 4. 3. v 19.30 hod. Účinkují: Jana
Vonášková – housle, Václav Vonášek – fagot, Petr
Novák – klavír, Petr Nouzovský – violoncello. Pořádá:
Západočeské hudební centrum
»» Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 16. 3. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 13. 4. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Markéta Kubištová - Absolventský koncert 21. 4. v 18
hod.
»» Vlídný tmavomodrý svět – 18. benefiční koncert 22.
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4. v 19 hod. Na programu jsou díla B. Martinů, S.
Rachmaninova, F. Chopina, R. Gliera, W. A. Mozarta,
D. Scarlattiho, J. S. Bacha, F. Kuhlaua a dalších.
Výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ pro zrakově postižené
a s vadami řeči v Plzni, Lazaretní ul. Účinkují: prof.
Alena Tichá, studenti Konzervatoře Plzeň a žáci ZUŠ
Chválenická. Pořádá: Lions Club Plzeň Bohemia
Koncert houslových nadějí 23. 4. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ Starý Plzenec
Koncert žáků oddělení dechových nástrojů ZUŠ T.
Brzkové 27. 4. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Jarní koncert dětského pěveckého sboru Zvoneček
30. 4. v 17 hod. Pořádá: ZŠ Plzeň – Újezd
Jarní koncert dětského pěveckého sboru Rolničky
při 14. ZŠ Plzeň 5. 5. v 18 hod. Vede Eva Markvartová,
na klavír doprovází Markéta Kourová. Pořádá: 14. ZŠ
Plzeň
Výchovné koncerty pro MŠ 12. 5. v 9 a 10.30 hod.
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Výchovné koncerty pro MŠ. 13. 5. v 9 a 10.30 hod.
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 18. 5. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ T. Brzkové
25. 5. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Hudební večer pořádaný k životním jubileím
skladatelů Artuše Rektoryse, Romany Schuldové
a Jiřího Vyšaty 1. 6. v 19.30 hod. V programu zazní
skladby pro klavír, zpěv, violoncello, harfu i dechové
kvarteto. Pořádá: Západočeské hudební centrum
Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 8. 6. v 18
hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást 11. 6. v 18
hod. Pořádá: ZUŠ Chrást
Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové 15.
6. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 12. 10. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert vážné hudby 19. 10. v 19.30 hod. Během
koncertu zazní skladby Jiřího Temla a skladby pro
klarinet a saxofon s doprovodem klavíru. Účinkují:
Eva Vimrová – klavír, Dalibor Bárta – klarinet,
saxofon, Sedláčkovo kvarteto. Pořádá: Západočeské
hudební centrum
Koncert studentů Katedry hudební kultury Fakulty
pedagogické 23. 10. v 17 hod. v rámci festivalu
Plzeňská noc. Pořádá: Plzeňská noc z.s.
Slavnostní koncert k 25. výročí založení pěveckého
sboru 14. 11. v 17 hod. Nová Česká píseň. Pořádá:
Pěvecký sbor Nová Česká píseň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 16. 11. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Tribuna komorní písně 2015. Zpívá talentované
mládí II. 22. 11. v 16 hod. Západočeské hudební
centrum Vás zve na 3. koncert XIII. ročníku festivalu
Tribuna komorní písně 2015, na kterém se představí
úspěšné žákyně a žáci základních uměleckých škol
Plzeňského kraje. Pořádá: Západočeské hudební
centrum

»» Klavírní koncert Antonína Borovského ze třídy A.
Tiché 2. 12. v 18 hod. ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
Na programu: F. Kuhlau, G. F. Händel, B. Martinů,
M. Slavický, R. Schuldová Pořádá: ZUŠ Plzeň,
Chválenická 17
»» Vánoční koncert 4. 12. v 18 hod. Účinkují: Lidová
muzika Sluníčko, soubor mladých lidí s handicapem
Hudební laboratoř … Výtěžek z koncertu bude použit
na podporu Občanského sdružení Ty a Já. Pořádá:
Občanské sdružení Ty a Já
»» Předvánoční koncert „Malí velcí umělci“ 7. 12. v 18
hod. Západočeské hudební centrum Vás zve na
tradiční předvánoční koncert věnovaný dětskému
umělci, který hraje a zpívá skladby současných
skladatelů. Účinkují žákyně a žáci základních
uměleckých
škol
Plzeňského
kraje.Pořádá:
Západočeské hudební centrum
»» Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária 9. 12. v 17
hod. Pořádá: ZUŠ Elementária, s.r.o.
»» Koncert kytarového oddělení ZUŠ Plzeň, Chválenická
17 10. 12. v 17 hod. Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická
17
»» Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové 14. 12. v 18 hod. Pořádá:
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
16. 12. v 18 hod. Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
»» Vánoční koncert „Od židovství ke křesťanství“ 18. 12.
v 19 hod. Unikátní propojení židovské a křesťanské
hudby v netradiční úpravě pro housle a klavír,
i vánočních koled propojených citem a bravurní
technikou v podání houslového virtuóza Alexandera
Shonerta a Natálie Shonert. Pořádá: Schonert s.r.o.
»»
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Pobočka Západočeského
muzea v Plzni - Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
Rok 2015 byl prvním rokem Muzea Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech (dále jen „MBH“), jako pobočky
Západočeského muzea v Plzni,p.o. pro které vedení
Západočeského muzea v Plzni připravilo koncepční
změny ve využívání prostor a rekonstrukce objektů.
Personálním rozšířením pracovníků byly vytvořeny lepší
podmínky pro zpracovávání sbírek a jejich prezentaci.
Místo vedoucí pobočky byla personálně obsazeno až od
září roku 2015 na základě výběrového řízení.
Pro zlepšení komfortu vědeckovýzkumných,
odborných i badatelských aktivit je realizován ZČM
vznik Vědeckého centra paleobiodiverzity, a to
v bývalé rokycanské hospodářské škole č.p. 228 v ul.
Mládežníků. Je plánováno přestěhovat do prostor část
paleontologických sbírek ZČM a celou paleontologickou
sbírku Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, čímž
dojde ke zcelení komplexního servisu paleontologické
nabídky. V současné době probíhá rekonstrukce budovy,
která musí vedle stavebně technického rázu splňovat
i klimatické a bezpečnostní podmínky pro uložení sbírek
a provoz oddělení. Proběhla již rekonstrukce střechy,
výměna oken, další rekonstrukce vnitřních prostor
probíhá průběžně. Sbírky v odd. paleontologie MBH jsou
připravovány na přesun (formou inventarizace sbírek,
upřesňováním a doplňováním záznamů v počítačové
evidenci DEMUS10, konzultace s odbornými pracovníky
o současném a budoucím uložení sbírkových předmětů).
V roce 2015 byla zahájena příprava na vnitřní
rekonstrukci objektu č.p. 146 v Knihově ul., kam by mělo
být přestěhováno celé oddělení historie a společ. věd
včetně depozitářů.
Ve stálé expozici 2. patra „Měšťanská domácnost
v Rokycanech“ došlo na jaře r. 2015 k havárii, kdy se
stropní podhledy zřítily, a proto byla celá expozice
vystěhována a veřejnosti uzavřena. Po celé léto
probíhala celková rekonstrukce stropní konstrukce,
následovaly další nutné stavební práce. V současné době
je celá expozice po rekonstrukci. Expozice je od poloviny
prosince 2015 již veřejnosti přístupná, předměty byly
reinstalovány, a částečně došlo k modernizaci expozice.

Sbírkotvorná činnost
Oddělení historie a společenských věd
Rozšiřování a doplňování sbírkového fondu
vycházelo z celkové koncepce a oborového zaměření
oddělení. V roce 2015 byl sbírkový fond oddělení
obohacen dary, koupěmi a vlastními sběry. Darem byly
získány např. předměty a díla z pozůstalosti regionálního
malíře Miroslava Kozlíka, fotografie obce Holoubkov
z 30. let 20. století, soubor fotografií Ing. Vladislava

Mužíka z roku 1945 nebo šicí stroj z krejčovské dílny
Františky Raymanové. Vlastním sběrem byly získány
zejména upomínkové předměty a tiskoviny k výročí
osvobození nebo dokumenty o činnosti uměleckého
kováře Jiřího Štrunce z 80. let 20. století. Poradní sbor pro
sbírkotvornou činnost se sešel na zasedání dne 19. 11.
2015 a schválil nákup následujících předmětů: soubor
oděvů ze 70. let 20. století, předměty z pozůstalosti po
mykologovi prof. Karlu Cejpovi (dát do přírody?), váhy
decimálky z konce 19. století a tiskařský lis.
Oddělení paleontologie
Podsbírky
odd.
paleontologie
(podsbírka
paleontologická, petrografická a mineralogická) nebyly
ve sledovaném roce 2015 rozšířeny novými přírůstky
a jsou připravovány na přesun do nových depozitních
prostor. Příprava se děje formou inventarizace sbírek,
upřesňování a doplňování záznamů v počítačové
evidenci DEMUS10, konzultace s odbornými pracovníky
o současném a budoucím uložení sbírkových předmětů.
Oddělení přírodních věd
Doplňování botanických sbírek v r. 2015 bylo
prováděno vlastní výzkumnou činností v rámci regionu,
příp. dary a koupí, se zaměřením na taxonomicky
problematické druhy, synantropní a invazní druhy,
mizející ruderální společenstva a druhy chráněné
a ohrožené v rámci rokycanského regionu a výzkum
lichenoflóry regionu.
Pouze 3 př. č. (celkem 123 předmětů), a to 1
z podsbírky zoologické (12 předmětů), 1 př. č. z dalšípřírodovědné dokumentace (59 předmětů) a 1 př. č.
z podsbírky mykologické (52 předmětů) bylo získáno
koupí od sběratelů, ostatní předměty byly získány vlastní
výzkumnou činností pracovníků oddělení. Oddělení v r.
2015 nezískalo žádný dar do sbírek.
K významným přírůstkům patří exikáty a soubor
fotografií hub v jejich přírodním prostředí jako
dokumentace k exikátům mykologických nálezů
z Rokycanska, Brd, Křivoklátska a Šumavy. Ze
zoologických sbírek k zajímavým přírůstkům patří
termoplastické preparáty čápa černého, mláděte
potápky roháče a krkavce velkého.
Oddělení knihovny a informací
Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen
o 182 svazků (od Reg 6989 po Reg 7170). Poslední
signatura Reg z roku 2014: Reg 6988, první číslo z roku
2015: 6989. Z toho bylo 71 sv. získáno koupí, 66 sv.
bylo získáno zdarma, 34 sv. tvořilo materiál muzea, 9
sv. výměnou a 2 sv. byly převedeny z fondu odborné
literatury knihovny. Celkový stav sbírkového fondu Reg
je tedy ke konci roku 2015 celkem 7.170 svazků. Fond
Reg je průběžně zpracováván do počítačové databáze
Clavius, celkem je k 31. 12. 2015 7.112 záznamů (př. č.).
Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen.
Celkový stav fondu St (vlastního sbírkového fondu) je
ke konci roku 2015 celkem 1.095 sv. V roce 2014 bylo
započato


se zpracováním fondu do knihovní databáze a za
vykazované období (tj. rok 2015) bylo zpracováno
celkem 468 jednotek. Celkem je v databázi zpracováno
1.095 záznamů (př. č.). Za rok 2015 bylo získáno do
sbírkových fondů knihovny celkem 182 svazků. Celkový
stav sbírek knihovny je 8.265 svazků.

Odborná činnost
Oddělení historie a společenských věd
Odborná činnost oddělení byla spojena zejména
se zpracováním podkladů k připravovaným autorským
výstavám, zpracováním sbírek (zejména systematická
evidence v databázi Demus01-Katalog) a zpracováním
nálezových zpráv z archeologických výzkumů.
V prvním pololetí roku probíhal výzkum zejména
pro výstavu „Rokycany 1945“ (7. 5. -7. 6. 2015), kdy
byly zpracovávány podklady z dobových kronik, byly
digitalizovány fotografie a probíhala rešerše pramenů
a literatury. Zároveň probíhaly přípravy realizace
kulturních akcí „Velikonoce v muzeu“ (4. 4. 2015), „24.
Hamernický den“ (16. 5. 2015) a příprava podkladů pro
10. muzejní noc (12. 6. 2015), která se v roce 2015 konala
na téma pivovarnictví. Ve druhé polovině roku se jednalo
o výzkum zejména k výstavě „Muzeum v proměnách
času 1905-2015“ (25. 9. – 31. 12. 2015) a byl připravován
scénář k výstavě „Zázraky restaurátorských prací“ (25. 9.
2015). Dále se pracovníci oddělení podíleli na realizaci
výstav: „Anna Franková – odkaz pro současnost“ (6.
2. – 28. 2. 2015), „V muzeu – Aneb co bylo a nebylo“ (27.
4. – 26. 4. 2015), „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“ (6.
11. – 31. 12. 2015).
Po celý rok probíhalo zpracování předmětů do
systematické evidence v databázi Demus01-Katalog
(J. Lehner, V. Kalousová, M. Krátká). Dle požadavků
investorů byl prováděn také dozor nad stavebními
pracemi (R. Praumová).
Přehled dozorovaných akcí:
»» Těškov (okr. Rokycany), kNN (AV 79/15; MBH 1/2015)
»» Liblín (okr. Rokycany), stavba víceúčelové budovy
tábořiště Kobylka (AV 134/15; MBH 2/2015)
»» Rokycany (okr. Rokycany), stavba rodinného domu
(MBH 3/2015)
»» Rokycany (okr. Rokycany), stavba rodinného domu
(MBH 4/2015)
Nálezové a investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
záchranného archeologického výzkumu:
»» 1/2015 Těškov, p. č. 99/24, kNN, zpráva
z archeologického dohledu
»» 2/2015 Liblín, p. č. 238/25, stavba víceúčelové budovy
tábořiště Kobylka, investorská zpráva
»» 3/2015 Rokycany, p. č. 1663/4,3, 2882/2, 1744/5,
stavba rodinného domu, zpráva z archeologického
dohledu
»» 4/2015 Rokycany, p. č. 1671/28, 1662/6, stavba

Výroční zpráva 2015| 81
rodinného domu, zpráva z archeologického dohledu
»» 104/2015 Skomelno, p. č. 11, 21, 22, stavba rodinného
domu, vyjádření k provedení výzkumu
»» 105/2015 Cheznovice, p. č. 137/3, 12, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu
»» 107/2015 Němčovice, p. č. 233/9, stavba rodinného
domu, vyjádření k provedení výzkumu
»» 110/2015 Volduchy, p. č. 1358, 904/7, vVN, vyjádření
k provedení výzkumu
»» 111/2015 Smědčice, p. č. 505, 507/7, 16, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu
»» 112/2015 Smědčice, p. č. 421/1, 16, 177, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu
»» 113/2015 Dobřív, p. č. 1315/20, 143, 144, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu
»» 114/2015 Ejpovice, 1193, 1054/5, 729/2, 5, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu
»» 115/2015 Třímany, 957/4, 968/1, 1287, 1283, 27/1,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
»» 117/2015 Rokycany, rekonstrukce plynovodu,
vyjádření k provedení výzkumu
»» 118/2015 Rokycany, rekonstrukce MS, vyjádření
k provedení výzkumu
»» 130/2015 Mirošov, p. č. 1766/1, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu
»» 131/2015 Mirošov, p. č. 1766/26, 32, 1, 34, 16; 1745/67,
vyjádření k provedení výzkumu
Oddělení paleontologie
V současné době probíhá zpřesňování doplňováním
záznamů v systematické počítačové evidenci pro
sbírkové předměty v programu DEMUS10 odbornými
informacemi. Tyto informace se týkají chronologického
a nálezového upřesnění, jsou tak doplňovány informace
např. o lokalitě, souvrství, původní fauně, hornině, aj.,
které jsou čerpány z průvodní dokumentace (karet)
kolekce sbírky brachiopodů Dr. Vladimíra Havlíčka. Tato
kolekce zahrnuje 75 785 kusů (tj. 74 006 inventárních čísel)
brachiopodů, tvoří tak stěžejní část paleontologické
podsbírky, která obsahuje celkem 121 731 kusů, tj. 107
191 inventárních čísel paleontologického materiálu.
Celkový počet původních karet Dr. Havlíčka je cca 60
000 kusů, zatím jsou zpracovány a doplněny informace
z cca 40 000 karet, zbývá doplnit a upřesnit informace
z cca 20 000 karet. V evidenci je upřesňováno i tzv.
„jiné číslo“ – tedy původní evidenční číslo přiřazené
Dr. Havlíčkem, většinou napsané na fosilním materiálu
a uváděné v případě publikace v odborné literatuře,
což je stěžejní informace pro návaznost na odbornou
literaturu. Tento údaj je také kontrolován, případně
doplňován odkaz do evidenčního záznamu v databázi.
Doplňování a zpřesňování informací je prováděno na
základě odborných konzultací s odbornými pracovníky
ZČM.
V r. 2015 byla na základě rozhodnutí ředitele č.
3/2015 ze dne 9.1.2015 provedena mimořádná revize
z tzv. příruční knihovny odd. paleontologie v objektu čp.
135 na Masarykově náměstí v Rokycanech. Předmětem
revize bylo 299 kusů publikací, map a separátů trvale
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zapůjčených z fondu knihovny muzea MBH.
Na inventarizaci se podílela inventarizační komise
stanovená rozhodnutím ředitele – Korandová Martina
(předsedkyně komise), Stanislava Volková a Jaroslava
Pěnkavová, obě jako členky komise. Při kontrole bylo
zjištěno, že chybí 1 publikace C 545 (52712), autor B.
Losos: Ekologie živočichů. Z inventarizace byl vytištěn
protokol o inventarizaci a odevzdán vedoucí pobočky
a následně byl svázaný výtisk předán do ZČM.
Oddělení přírodních věd

»» Získaní vzpomínky a svědectví uměleckého kováře
Jiřího Strunce, včetně fotografií a dokumentů
»» Vvýzkum pro závěrečnou práci Školy muzejní
propedeutiky AMG – Vznik Musejní společnosti
v Rokycanech
»» Výzkum pro závěrečnou práci Školy muzejní
propedeutiky AMG – Devoční grafika ze sbírek Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Oddělení přírodních věd

Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních
věd spočívala jednak v přípravě podkladů pro muzejní
výstavy, jednak ve zpracování starších materiálů z terénu
k výzkumným úkolům a jednak v nových výzkumech
v terénu.
Dr. Šandová se věnovala přípravě podkladů,
doplňování ikonografie a jejich kompletaci k posterům
„Botanický výzkum na Rokycansku“ pro výstavu
„Džungle..“, zpracovávání herbářového materiálu
z botanického výzkumu Brd, zejména determinaci
problematických druhů a úpravě komentářů pro
připravovanou studii, studiu materiálů z pozůstalosti
Vladimíra Fridricha, donátora muzea, které spočívalo
v studiu a zpracovávání části pozůstalosti uložené
v muzeu, skenování materiálů, kontaktování Ústředního
vojenského archivu Praha, studiu literatury a vyhledávání
pramenů k životu této významné osobnosti.
Dále Dr. Šandová excerpovala podklady pro
zpracování Kalendária o činnosti muzea v letech 2005 –
2015 pro výstavu Muzeum v proměnách času a podklady
pro texty o vývoji přírodovědných sbírek na tutéž
výstavu.

Dr. Šandová se věnovala studiu materiálů a novinek
literatury týkající se invazních druhů rostlin a ověřování
lokalit výskytu r. Reynoutria sp. div., Solidago canadensis,
Impatiens glandulifera, Erigeron annuus a Oxalis debilis
na Rokycansku. V terénu byly ověřeny výskyty nebo
nově zjištěny nálezy v k. ú. Hrádek, Rokycany (část),
Borek, Holoubkov, Hřešihlavy, Kařez, Kařízek. Dále byl
ověřován výskyt vybraných chráněných druhů rostlin
na lokalitě „Na vápenici“ v k. ú. Těškov a v PP Hrádecká
bahna (k. ú. Hrádek). Proveden byl terénní botanický
průzkum ruderální vegetace obce Kařez.
Dr. Šoun se věnoval terénnímu lichenologickému
průzkumu v lesích k. ú. Pavlovsko, Kamenný újezd
u Rokycan, Rokycany a Dýšina, v bývalém vojenském
cvičišti u Rokycan a v okolí vodní nádrže Ejpovice;
zpracování herbářového materiálu z lichenologického
průzkumu
Rokycanska,
přípravě
odborných
lichenologických článků a ornitologickému pozorování
na Rokycansku v lokalitách vodní nádrž Klabava
a Ejpovice a Dolní Kokotský rybník. Textem o lišejnících
se podílel na výstavě „Živá příroda Údolí Oslavy
a Chvojnice“. Recenzoval 2 odborné články pro časopis
Bryonora.

Oddělení knihovny a informací

Oddělení knihovny a informací

Odborná činnost se soustředila na doplňování
základních údajů o osobnostech Rokycanska. Dále byly
zjišťovány informace o výročních zprávách odborných
škol v Rokycanech do roku 1938 (ve vlastní muzejní
knihovně, ve Státním okresním archivu v Rokycanech,
Národní knihovně ČR v Praze a Muzeu Komenského
v Přerově).

Grantový projekt VISK 3 byl podán u Ministerstva
kultury ČR. Cílem projektu bylo zajištění přechodu
knihovny Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
z formátu UNIMARC na MARC 21. Dotace byla schválena
a přiznána dotace ve výši 29 000 Kč, vlastní náklady
byly ve výši 48.400Kč. Byly implementovány příslušné
moduly knihovního systému Clavius (Katalogizace knih,
map a hudebnin; Evidence periodik, kompletů a brožur;
Audiovizuální média, el. zdroje; Analytický popis článků,
ostatní dok., Regionální databáze (osobnosti, místopis).
Implementace umožnila vytvářet a přejímat záznamy ve
formátu MARC 21 podle nových knihovnických pravidel
RDA, která vstoupila v platnost od 1. 5. 2015. Projekt byl
do 31.12.2015 úspěšně a řádně zrealizován.

Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení historie a společenských věd
»» Fotodokumentace roubenek na výstavu Lidové
Rokycansko v miniatuře,
»» Texty a výzkum na výstavu Lidové Rokycansko
v miniatuře
»» Výzkum k přednášce Feldpostky Josefa Krňoula
(válečná korespondence z let 1914-1918),
»» Výzkum a redakce textu k výstavě Rokycany 1945
»» Článek do Sborníku MBH Výpovědní hodnota
testamentů pro výzkum rodinných struktur na
příkladu Rokycan v 16. až 18. století
»» Článek do Sborníku MBH Životopisný medailon Ing.
Miroslava Sedláka a jeho válečná korespondence
z let 1915-1918

Evidence sbírek
Oddělení historie a společenských věd
chronologická evidence:

361 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

29 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

15 050 Kč

systematická evidence:

1 382 inv. č.
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sbírkový fond k 31. 12. 2015:

121 997 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

103 460 inv. č.

inventarizace:

8 154 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V roce 2015 bylo do přírůstkové knihy oddělení
zapsáno celkem 361 nových přírůstkových čísel, tj.
celkem 1001 předmětů. Všechny získané předměty patří
do podsbírky jiná-společenskovědná. Do podsbírky
negativů nebyly získány žádné přírůstky. Předměty do
přírůstkové knihy oddělení zapsala R. Praumová a H.
Husová.
Celkem 22 přírůstkových čísel bylo získáno koupí,
ostatní předměty byly získány darem: celkem 287
přírůstkových čísel. Vlastní výzkumnou činností
pracovníků oddělení bylo získáno celkem 50
přírůstkových čísel.
Přírůstková čísla za r. 2015 byla též digitalizována
v program Demus01-Evidence (R. Praumová, H. Husová).
V průběhu roku byla do databáze Demus01-Evidence
přepisována starší, dosud nezapsaná přírůstková čísla celkem bylo zapsáno 458 starých přírůstkových čísel (R.
Praumová, H. Husová).
V r. 2015 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové
předměty.
V rámci katalogizace v r. 2015 bylo zapsáno
do
systematické
evidence
podsbírky
jináspolečenskovědná 1382 inv. č. (J. Lehner, V. Kalousová,
M. Krátká, M. Hus). Katalogizace byla prováděna
v programech Demus01-Katalog.
Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich
zařazení (J. Lehner, V. Kalousová, M. Krátká).
V rámci inventarizace v r. 2015 byly na základě
rozhodnutí ředitele č.3/2015 z 9.1. 2015 inventarizovány
sbírkové fondy: textil a oděvní doplňky; stroje
a přístroje, předměty z barevných kovů, osvětlovadla,
sfragistika. Celkem bylo inventarizováno 8154 položek.
Do digitální evidence v programu Demus01-Katalog
byly zaznamenány aktualizované údaje o uložení
a provedené inventarizaci. Před změnami v databázi
byla provedena fyzická kontrola fondu v depozitáři.
Mikroklima depozitáře je průběžně monitorováno.
Oddělení paleontologie
chronologická evidence:

0 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

0 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

0 Kč

systematická evidence:

0 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

108 333 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

108 333 inv. č.

inventarizace:

11 043 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V roce 2015 nebyly do přírůstkové knihy oddělení
zapsány žádné přírůstky. V průběhu roku byly doplňovány

další údaje do přírůstkové knihy databáze DEMUS10
(podsbírka paleontologická), a to údaje o lokalitě,
souvrství, původní fauně, hornině, publikování, dataci,
jiné číslo aj. Celkem bylo doplněno cca 10 000 karet
a příslušných souvisejících tabulek (zapsala Korandová).
Do doprovodné dokumentace (tj. duplikáty,
nesbírkové fotografie, dokumentace k činnosti oddělení
aj.) bylo za rok 2015 zapsáno celkem 0 evidenčních čísel.
V r. 2015 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové
předměty.
V rámci katalogizace byly v r. 2015 doplňovány údaje
evidenčních karet v systematické evidenci (cca 10 000
karet a související tabulky). Chybné údaje nebyly na
evidenčních kartách zjištěny.
V r. 2015 byla na základě rozhodnutí ředitele č.3/2015
z 9.1. 2015 inventarizována:
Sbírka Muzea Dr. Bohuslav Horáka v Rokycanech,
podsbírka paleontologická, fond starší paleozoikum,
část inventarizovaná v roce 2004 -2005, uložená
v depozitáři č.1 v objektu čp. 135 na Masarykově
náměstí v Rokycanech. Celkem bylo inventarizováno
11 043 inventárních čísel, tj. 16 351 kusů. Do digitální
evidence v programu Demus10 byly zaznamenány údaje
o provedené inventarizaci, datu inventarizace a stavu
předmětu. Před změnami v databázi byla provedena
fyzická kontrola fondu v depozitáři. Na inventarizaci se
podílela inventarizační komise stanovená rozhodnutím
ředitele – Korandová Martina (správce fondu), Bc.
Martina Krátká - předseda komise. Při inventarizaci
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Z inventarizace
byl vytištěn protokol o inventarizaci a odevzdán vedoucí
pobočky a následně byl svázaný výtisk předán do ZČM
v Plzni, p.o.
Evidenční záznamy v přírůstkové knize byly řádně
označeny razítkem „revize 2015“ dle inventarizačního
protokolu.
Oddělení přírodních věd
chronologická evidence:

95 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

123 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

22 815 Kč

systematická evidence:

691 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

23 843 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

19 872 inv. č.

inventarizace:

2 226 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V roce 2015 bylo do přírůstkové knihy oddělení
přírodních věd zapsáno celkem 95 nových přírůstkových
čísel, tj celkem 692 předmětů. Z toho patřilo do podsbírky
botanické 49 př. č. (328 předmětů), do podsbírky
mykologické 1 př. č. (52 předmětů), do podsbírky
zoologické 13 př. č. (15 předmětů), do podsbírky dalšípřírodovědná dokumentace 32 př. č. (297 předmětů).
Entomologická podsbírka nebyla v r. 2015 doplňována.
Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapsala RNDr.
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M. Šandová.
Pouze 3 př. č. (celkem 123 předmětů), a to 1
z podsbírky zoologické (12 předmětů), 1 př. č. z dalšípřírodovědné dokumentace (59 předmětů) a 1 př. č.
z podsbírky mykologické (52 předmětů) bylo získáno
koupí od sběratelů, ostatní předměty byly získány vlastní
výzkumnou činností pracovníků oddělení. Oddělení v r.
2015 nezískalo žádný dar do sbírek.
Přírůstková čísla za r. 2015 byla též digitalizována
v programech Demus-botanika (Dr. Šandová) a Demuszoologie (Dr. Šoun).
V průběhu roku byly též doplňovány další údaje
do přírůstkové knihy databáze Bach (podsbírka další
přírodovědná dokumentace), a to údaje o materiálu,
rozměrech, publikování, zápisu do CES, dataci aj.
Celkem bylo doplněno 3109 karet (21354 údajů – Dr.
Šandová a 5117 údajů – S. Volková).
Do doprovodné dokumentace (tj. duplikáty,
nesbírkové fotografie, dokumentace k činnosti oddělení
aj.) bylo za rok 2015 zapsáno celkem 52 evidenčních
čísel, tj. 135 předmětů, které jsou zapsány v knize
doprovodné dokumentace a uloženy ve vyhrazeném
prostoru oddělení (provedl Dr. Šoun).
V r. 2015 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové
předměty.
Dokumentátorka oddělení přírodních věd S. Volková
také zpracovávala archiv činnosti muzea do programu
Bach-Archiv a v r. 2015 zapsala celkem 550 nových čísel
přírůstků, které byly digitalizovány a jsou ukládány
v archivu muzea v expoziční budově. Do archivu též
přibylo 494 zpráv z denního tisku o činnosti muzea v r.
2015 (S. Volková).
Co se týká katalogizace, bylo v r. 2015 bylo zapsáno
do systematické evidence 1052 inv. č. Z toho bylo do
podsbírky botanické zapsáno 493 inv. č., do podsbírky
další přírodovědná dokumentace 475 inv. č. (zapsala
Dr. Šandová). Do podsbírky zoologické bylo zapsáno 32
inv. č. a do podsbírky mykologické 52 inv. č. (zapsal Dr.
Šoun).
Katalogizace byla prováděna v programech Demusbotanika, Demus-zoologie a Bach-Fotoarchiv.
Dokumentátorka S. Volková v programu Bach-Archiv
zpracovala 550 inv.č. dokumentů o činnosti muzea.
Dále byly doplňovány údaji evidenční karty
v systematické
evidenci
další
přírodovědné
dokumentace - 2592 karet (16 032 údajů) a provedeno
rejstříkování (Dr. Šandová).
Dr. Šoun doplnil a opravil chybné údaje na 9
evidenčních kartách z podsbírky zoologie (9 údajů).
Do systematické evidence byly přidávány ke kartám
obrázky v podsbírce zoologické 289 karet, tj. 373
obrázků (Dr. Šoun) a v podsbírce další přírodovědné
dokumentace 167 karet, tj. 475 obrázků (Dr. Šandová).
Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich
zařazení, tisk definitivních sched ke katalogizovaným
položkám cévnatých rostlin a jejich nalepení (provedli
Dr. Šandová, dr. Šoun, S. Volková).
Co se týká inventarizace, ve sledovaném období
r. 2015 byla na základě rozhodnutí ředitele č.3/2015

z 9.1.2015 inventarizována 1. část sbírky cévnatých
rostlin (sign. BS), uložená v depozitáři botaniky.
Celkem bylo inventarizováno 2226 položek. Do
digitální evidence v programu Demus-botanika byly
zaznamenány aktualizované údaje o uložení (skříně,
police) a provedené inventarizaci. Před změnami
v databázi byla provedena fyzická kontrola fondu
v depozitáři. Na inventarizaci se podílela inventarizační
komise stanovená rozhodnutím ředitele - Dr. Šandová
(správce fondu), Dr. Šoun – předseda komise, Mgr. Jan
Lehner, vedoucí oddělení historie a společenských věd.
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Z inventarizace byl vytištěn protokol o inventarizaci
a odevzdán vedoucí pobočky (výtisk následně předán
do ZČM) spolu s novými katalogizačními kartami
zpracovanými v průběhu roku. Evidenční karty i záznamy
v přírůstkové knize byly označeny razítkem „revize
2015“ dle inventarizačního protokolu. Se značením
karet pomáhala dokumentátorka S. Volková. Sbírky
jsou uloženy ve speciálních prachotěsných skříních,
řádně označených. Mikroklima depozitáře je průběžně
monitorováno.
Oddělení knihovny a informací
chronologická evidence:

182 př. č.

z toho zakoupených sb. předmětů:

0 ks

celkové náklady na nákup sbírek:

0 Kč

systematická evidence:

8 265 inv. č.

sbírkový fond k 31. 12. 2015:

8 265 inv. č.

z toho v počítačové databázi:

8 207 inv. č.

inventarizace:

471 inv. č.

vyřazeno z CES:

0 inv.č.

V roce 2015 bylo do přírůstkové knihy oddělení
zapsáno celkem 2370 nových přírůstkových čísel, tj
celkem 2370 předmětů. Z toho patřilo do podsbírky
regionální literatura 180 př. č. (180 předmětů), do
fondu odborné literatury 2090 př. č. (2090 předmětů),
podsbírka staré tisky nebyla v roce 2015 doplňována.
Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapsal Václav
Zdráhal.
Celkem 2131 př. č. (celkem 2131 předmětů), a to 2065
z fondu odborné literatury a 66 z podsbírky Reg, bylo
získáno darem. O vlastní materiál šlo v 34 případech
(z toho 34 podsbírka regionální literatury Reg), výměna
34 přírůstkových čísel (z toho 25 odborná literatura, 9
regionální literatury Reg) a dále koupí [knihkupectví,
nakladatelé, zprostředkovatelé) 173 předmětů, z toho
102 odborná literatura, 71 regionální literatura).
Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty)
knižní jednotky byly katalogizovány v programu Clavius.
Bylo katalogizováno celkem 3881 na období 1. ledna
2015 až 31. prosince 2015. Byly doplněny záznamy
do databáze CESík (do podsbírky knihy sbírky Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. V roce 2015 byly
z evidence vyřazeny 2 knižní jednotky (číslo 66376


a 66377) z důvodu zapsáno omylem (rodinná památka).
V roce 2015 byla na základě rozhodnutí ředitele č.
3/2015 z 9. 1. 2015 inventarizována:
Část periodika (sign. Ž), uložená v depozitáři oddělení
na pracovišti v Rokycanech a v Mýtě. Celkem bylo
inventarizováno 1009 knižních jednotek. Do knihovního
systému Clavius bylo zapsáno celkem 1009 knižních
jednotek a zároveň vylepeno 1009 čárových kódů. Byly
aktualizovány údaje na kartách časopisů a připsány
záznamy revidovaných periodik do Souborného
katalogu ČR.
Na inventarizaci se podílela inventarizační komise
stanovená rozhodnutím ředitele: Mgr. Václav Zdráhal
(kurátor sbírky a správce fondu v Mýtě), Jaroslava
Pěnkavová – předsedkyně komise, a Bc. Martina Krátká,
pracovnice oddělení historie a společenských věd. Při
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Z inventarizace byl vytištěn protokol o inventarizaci
a odevzdán vedoucí pobočky a následně byl svázaný
výtisk předán do ZČM v Plzni, p.o. (včetně přírůstkového
seznamu revidovaných periodik). Sbírky jsou uloženy
ve fondu odborné literatury v 1. poschodí v Rokycanech
a 1. poschodí v objektu Mýtě, jsou řádně označeny
signaturou Ž. Mikroklima depozitáře je průběžně
monitorováno (měření teploty a vlhkosti).
Další inventarizovanou částí byly staré tisky (sign.
St). Celkem bylo inventarizováno 1472 knižních
jednotek. Do knihovního systému Clavius bylo zapsáno
celkem 1472 knižních jednotek a zároveň vylepeno 1472
čárových kódů.
Na inventarizaci se podílela inventarizační komise
stanovená rozhodnutím ředitele: 3/2015 z 9. 1.
2015 Jaroslava Pěnkavová, členka komise, správce
depozitáře, Mgr. Václav Zdráhal – předseda komise,
a Mgr. Radka Praumová, Ph. D., pracovnice oddělení
historie a společenských věd. Při inventarizaci nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly. Z inventarizace byl
vytištěn protokol o inventarizaci a odevzdán vedoucí
pobočky (včetně přírůstkového seznamu revidovaných
tisků) a odevzdán do ZČM v Plzni, p.o. Sbírky jsou
uloženy v depozitáři starých tisků a jsou řádně označeny
signaturou Ž. Mikroklima depozitáře je průběžně
monitorováno (měření teploty a vlhkosti).
Celkově má databáze knihovního fondu v systému
Clavius k 31. 12. 2015 celkem 65 981 knižních jednotek.
Záznamy jsou k dispozici uživatelům online katalogu.
Dle statistiky přístupů je vykázáno za rok 2015: celkem
646 vstupů na online katalog.

Ochrana sbírek
Oddělení historie a společenských věd
V jednotlivých
depozitářích
je
pravidelně
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů.
V objektu probíhá pravidelně desinsekce (jednou ročně)
a deratizace (dvakrát ročně), kterou provádí firma
Desinsekta.
Prostřednictvím
oddělení
konzervace
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Západočeského muzea v Plzni bylo v roce 2015
konzervováno celkem 44 sbírkových předmětů podsbírky
jiná-společenskovědná. Přímým konzervátorským
zásahem prošly zejména předměty určené pro realizaci
krátkodobých výstav. Dva sbírkové předměty byly
restaurovány, a to kabát od hornického slavnostního
stejnokroje a hornický prapor s žerdí a stuhou. Tyto
práce provedla restaurátorka Helena Kastlová. V případě
praporu se jednalo také o restaurování olejomaleb, které
provedla malířka a restaurátorka Mgr. Renáta Jandová.
Oddělení paleontologie
Podsbírky odd. paleontologie (paleontologická,
mineralogická a petrografická) jsou uloženy ve
speciálních krabičkách, zásuvkách a skříních ve dvou
depozitářích, které jsou klimaticky udržovány ve
stabilních hodnotách pomocí klimatizačních jednotek
a je průběžně měřena teplota a vlhkost. Sbírky jsou
uloženy ve speciálních zásuvkách, ty ve skříních
depozitáře, řádně označených. Mikroklima depozitáře je
průběžně monitorováno.
Probíhá pravidelná roční inventarizace sbírek, kdy
je kontrolován stav (1 – 5) sbírkových předmětů, který
je zaznamenán do počítačové databáze a následně je
uveden v protokolu o inventarizaci. Fosilní materiál je
v dobrém stavu, žádný materiál nevyžaduje speciální
ošetření. Po dohodě s odborným pracovníkem je
průběžně upravován systém uložení sbírkových
předmětů. Původně byl v zásuvce spolu s fosilním
materiálem uložen i seznam fosilního materiálu včetně
evidenčních karet, seznam i karty jsou v současné
době ukládány mimo depozitární skříně. Tento způsob
uložení seznamů fosilního materiálu mimo zásuvky je
šetrnější k uloženému fosilnímu materiálu.
Kontrola fosilního materiálu v expozici probíhá
průběžně.
Probíhá digitalizace fosilního materiálu na základě
konzultace s odborným pracovníkem. Sbírky v odd.
paleontologie MBH jsou připravovány na přesun formou
inventarizace sbírek, upřesňováním a doplňováním
záznamů v počítačové evidenci DEMUS10, konzultace
s odbornými pracovníky o současném a budoucím
uložení sbírkových předmětů, v rámci připravovaného
přesunu sbírky do objektu v ul. Mládežníků.
Oddělení přírodních věd
Sbírky odd. přírodních věd jsou uloženy ve
speciálních prachotěsných skříních, řádně označených.
Mikroklima depozitáře je průběžně monitorováno.
V průběhu roku bylo vlastními silami zkonzervováno
5 sbírkových předmětů. Jednalo se o lihové preparáty
z fondu zoologie, kde byl doplněn líh. Provedli Dr.
Šoun a S. Volková. Dále byla 3x v kalendářním roce
doplněna entomologická sbírka ochrannými prostředky
(Invet) v rámci základního ošetření, jednalo se o 172
entomologických krabic obsahujících 11488 ks hmyzu.
Rovněž byla 3x ošetřena i sbírka zoologická, obsahující
385 předmětů. Ošetření provedli Dr. Šoun a S. Volková.
Invet byl v průběhu roku 3x opakovaně doplněn

86 | Výroční zpráva 2015
i do sbírek mykologických a do sbírek lichenologických
a bryologických – celkem se jednalo o 4185 předmětů.
Ve sbírce cévnatých rostlin ochranné prostředky
doplňovány nebyly, neboť se s ní v průběhu roku
pracovalo a použité chemické prostředky by ohrožovaly
zdraví pracovníka. Pouze byl doplněn tam, kde chyběl,
prostředek Invet-Bio. Při fyzické inventarizaci byly však
sbírky překontrolovány na možný výskyt škůdců i jejich
celkový stav - stav sbírek je dobrý, škůdci nebyli zjištěni.
Provedla Dr. Šandová.
V průběhu roku byla v týdenním až 14 denním
intervalu kontrolována též stálá přírodovědná expozice
„Příroda pro budoucnost“, umístěná v expoziční
budově muzea, a to na přítomnost škůdců a hlodavců,
průběžně kontrolovány návnady a jejich stav. Návnady
byly doplněny odbornou firmou a škůdci nebyli zjištěni,
stav sbírek je dobrý. Kontroly a spolupráci s firmou
Desinsekta zajišťovala Dr. Šandová.
Taktéž zakoupené mykologické sbírky byly ošetřeny
prostředkem Invet při ukládání do depozitáře.
Oddělení knihovny a informací
Knižní jednotky jsou řádně uloženy v regálech.
Sbírkový fond regionální literatury (Reg.) se nachází
v uzamykatelných skříních ve studovně a v příručním
depozitáři oddělení. Nejcennější sbírkový fundus je
uložen v kovových uzamykatelných skříních. Protože je
plánováno přesunout celé odd. historie a společenských
věd do objektu v ul. J.Knihy, vzniknou tím prázdné
prostory v objektu Fridrichův dům. Právě sem se plánuje
přesunout depozitáře knihovny z objektu v Mýtě.

Restaurování, konzervace,
preparace sbírek
Oddělení historie a společenských věd
Prostřednictvím oddělení konzervace ZČM bylo
v roce 2015 konzervováno celkem 44 sbírkových
předmětů podsbírky jiná-společenskovědná.
Přímým konzervátorským zásahem prošly zejména
předměty určené pro realizaci krátkodobých výstav.
Dva sbírkové předměty byly restaurovány, a to kabát
(in.č. 024110) od hornického slavnostního stejnokroje
a hornický prapor (inv.č. 024555) s žerdí a stuhou. Tyto
práce provedla restaurátorka Helena Kastlová.
V případě tohoto jmenovaného praporu se jednalo
také o restaurování olejomaleb, které provedla malířka
a restaurátorka Mgr. Renáta Jandová.
Restaurování
obou
uvedených
sbírkových
předmětů bylo podpořeno dotací Ministerstva kultury
poskytnutou z programu ISO/D – preventivní ochrana
před nepříznivými vlivy prostředí, přičemž celková
získaná výše dotace na obě restaurátorky byla ve výši
40.00Kč.
Restaurování provedeno dodavatelsky: 122.700 Kč
celkem
nákladem restaurátorka Kastlová: 92.800 Kč
nákladem restaurátorka Jandová: 29.900 Kč

dotace:				 40.000 Kč
vlastní: 				
82.700 Kč
Oddělení přírodních věd
Předměty nově zakoupené do zoologických
sbírek byly preparovány odborným preparátorem
P. Špelinou při jejich zhotovování (12 předmětů)
a uloženy do speciálních skříní v depozitáři. Jedná se
o (dermoplastické preparáty): krahujec obecn, křepelka
polní, 2 kuny skalní (kompozice), lasice hranostaj, čáp
černý, kachna divoká, potápka roháč juv., polák velký,
krkavec velký, poštolka obecná a kormorán velký.
Celkové dodavatelské vlastní náklady byly ve výši
16.500Kč.
Oddělení knihovny a informací.
Ve sledovaném období roku 2015 nebylo provedeno
žádné restaurování, pouze knihařská vazba nesvázaných
či poškozených dokumentů, a to v počtu: 138 kusů
(z toho 116 kusů starší literatury), které bylo provedeno
firmou Knihařství Musilová, Plzeň. Celkové dodavatelské
vlastní náklady byly ve výši 23.350Kč.

Expozice a výstavy
Návštěvnost stálé expozice a výstav Rokycany: 6 714
Vodní hamr v Dobřívě: 8 397
Celkem: 15 111
Kulturní programy: 4 902
z toho zlevněné vstupné: 6 237
Expozice
Celoročně přístupné expozice v expoziční
budově MBH v Rokycanech:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
Rokycansko v minulosti
Bydlení na Rokycansku (Selská jizba)
Měšťanská domácnost v Rokycanech
Příroda pro budoucnost
Otisky času

Přístupné expozice v sezónně od
1.4 do 30.10. v Dobřívě:
»» Vodní hamr Dobřív
»» Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě
Výstavy v MBH:
»» Patří mezi nás 9.1.2015 – 8.2.2015 - 230 návštěvníků
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 6.2.2015 –
28.2.2015 284 - návštěvníků
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 20.2.2015 –
19.4.2015 - 435 návštěvníků
»» V muzeu – aneb co bylo i nebylo 27.3.2015 – 26.4.2015
- 266 návštěvníků
»» Spilka od středověku k dnešku 1.5.2015-8.6.2015 407 návštěvníků
»» Rokycany 1945 ve fotografii 7.5.2015 – 7.6.2015 - 209
návštěvníků
»» Džungle za plotem 19.6.2015 – 30.8.2015 - 252


návštěvníků
»» Muzeum v proměnách času 1905-2015 25.9.2015 –
3.1.2016 - 248 návštěvníků
»» Zázraky restaurátorských prací 25.9.2015
–
31.10.2015 - 221 návštěvníků
»» Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 6.11.2015-3.1.2016
- 66 návštěvníků
Oddělení historie a společenských věd
Vlastní autorské výstavy oddělení
instalované v MBH:
»» „Rokycany 1945“ (7. 5. -7. 6. 2015), výstavní sál
MBH, autor scénáře: J. Lehner. Instalované sbírkové
předměty: 118 inv. č.
»» „Zázraky restaurátorských prací“ (25. 9. – 31. 10.
2015), autor scénáře: M. Krátká. Instalované sbírkové
předměty: 22 inv. č.
Autorská spolupráce oddělení na
výstavách v rámci MBH:
»» „Anna Franková – odkaz pro současnost“ (6. 2. –
28. 2. 2015), Židovské muzeum v Praze, odborná
spolupráce: V. Kalousová. Instalované sbírkové
předměty: 42 inv. č.
»» „V muzeu – Anebo co bylo a nebylo“ (27. 4. – 26.
4. 2015), Gymnázium a SOŠ Rokycany, odborná
spolupráce: R. Praumová, M. Korandová. Instalované
sbírkové předměty: 0 inv. č.
»» „Spilka od středověku k dnešku“ (1. 5. – 8. 6. 2015),
autor scénáře: M. Čechura – OZAV ZČM. Instalované
sbírkové předměty: 0 inv. č.
»» „Muzeum v proměnách času 1905-2015“ (25. 9. –
31. 12. 2015), autor scénáře: M. Korandová (odd.
paleontologie). Instalované sbírkové předměty
z oddělení HO: 174 inv. č.
»» „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“ (6. 11. – 31.
12. 2015), Husitské muzeum v Táboře, odborná
spolupráce: J. Lehner. Instalované sbírkové
předměty: 46 inv. č.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav v jiných organizacích (externí):
»» Výstava „Reflexe II. světové války a osvobození na
Českokrumlovsku“ (8. 5. – 22. 11. 2015), Regionální
muzeum v Českém Krumlově. Z podsbírky jináspolečenskovědná zapůjčeno: 38 inv. č.
»» Výstava „Medové vánoce“ (3. 12. 2015 – 24. 1. 2016),
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Z podsbírky
jiná-společenskovědná zapůjčeno: 17 inv. č.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro
přípravu výstav v MBH (interní):
»» „Anna Franková – odkaz pro současnost“ (6. 2. –
28. 2. 2015). Z podsbírky jiná-společenskovědná
zapůjčeno: 42 inv. č.
»» „Rokycany 1945“, výstavní sál MBH (7. 5. -7. 6. 2015).
Z podsbírky jiná-společenskovědná zapůjčeno: 180
inv. č.
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»» „Zázraky restaurátorských prací“ (25. 9. – 31.
10. 2015). Z podsbírky jiná-společenskovědná
zapůjčeno: 22 inv. č.
»» „Muzeum v proměnách času 1905-2015“ (25. 9. –
31. 12. 2015). Z podsbírky jiná-společenskovědná
zapůjčeno: 174 inv. č.
»» „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“ (6. 11. – 31.
12. 2015). Z podsbírky jiná-společenskovědná
zapůjčeno: 46 inv. č.
Zápůjčky z jiných důvodů
V rámci organizace:
»» Studium pozůstalosti podplukovníka V. Fridricha
(M. Šandová): z podsbírky jiná-společenskovědná
zapůjčeno: 60 inv. č.
»» Odborné určení numismatického fondu (M. Hus):
z podsbírky jiná-společenskovědná zapůjčeno: 30
inv. č.
»» Prezentace v expozici v rámci akce 10. Muzejní noc:
z podsbírky jiná-společenskovědná zapůjčeno: 35
inv. č.
»» Prezentace v expozici MBH: z podsbírky jináspolečeskovědná zapůjčeno: 3 inv. č.
»» Konzervace předmětů: Oddělení konzervace ZČM.
Z podsbírky jiná-společenskovědná zapůjčeno: 44
inv. č.
Mimo organizaci:
»» Prezentační účely – zpracování publikace o historii
Mirošova: Muzeum Středních Brd ve Strašicích.
Z podsbírky jiná-společenskovědná zapůjčeno: 50
inv. č.
»» Restaurování
předmětů:
z podsbírky
jináspolečenskovědná zapůjčeno: 2 inv. č.
Přesah zápůjček odd. do stálých
expozic z minulých let:
»» Město Rokycany, prezentace v zasedací síni radnice,
8 inv. č. od r. 2003
»» Město Ostrov, prezentace ve stálé expozici radnice, 6
inv. č. od r. 2014
Počet z odd. zapůjčených předmětů
mimo MBH v roce 2015:
»» výstavy tuzemské: 50		
»» restaurování/konzervace: 2
»» prezenční (vč. reprezentace): 64
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva: 142		
Oddělení paleontologie
Expozice
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých
expozic jiných organizací
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»» Pro stálou paleontologickou expozici Muzea Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech „Otisky času“ je
zapůjčeno 18 inv. čísel od jiných institucí. V nejbližší
době se uvažuje o vrácení půjčeného materiálu
s tím, že bude nahrazen sbírkovými předměty
z paleontologických sbírek ZČM.
Výstavy
Vlastní autorské výstavy oddělení instalované v MBH:
»» „Paleontologie a skalníci na Rokycansku“ (19.
2.-29.3.), scénář: Jaroslav Marek, Martina Korandová,
Michal Mergl, Josef Pšenička a Petr Kraft. Instalované
předměty: 79 inv č.ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech, dále sbírkové předměty odd.
paleontologie ZČM a soukromých osob.
»» „Muzeum v proměnách času“ (24.9.2015 – 3.1.2016),
scénář: Korandová Martina a všechna oddělení
muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Instalované předměty odd. 109 inv. č. z oddělení
paleontologie, dále sbírkové předměty dalších
oddělení.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu výstav
v MBH (interní výpůjčky):
Jedná se o předměty zapůjčené pro autorské výstavy
v rámci MBH formou prezentace.
»» „Paleontologie a skalníci na Rokycansku“ (79 ks
sbírkových předmětů)
»» „Muzeum v proměnách času“ (109 ks sbírkových
předmětů)
Zápůjčky z jiných důvodů:
»» Studijní účely: 1 zápůjčka 104 ks materiálu Euorthisina moesta (Barrande, 1879), půjčitel RNDr.
Kraft
Přesah zápůjček oddělení do stálých expozic
z minulých let:
»» Stálá expozice muzea Dr. Bohuslav Horáka „Otisky
času“ – formou prezentace je vystaveno 303 inv. čísel
sbírkových předmětů oddělení paleontologie.
Počet z odd. paleontologie zapůjčených předmětů
mimo MBH v roce 2015: 0ks
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva:
0
Oddělení přírodních věd
Výstavy
Vlastní autorské výstavy oddělení instalované v MBH:
»» „Džungle za plotem“ (19.6.2015 – 30.8.2015), scénář:
Šandová Miroslava, vytvoření posterů o botanickém
výzkumu na Rokycansku, doplnění výstavy
o historické exikáty botanických a mykologických
sbírek (V. Los, B. Horák), historických herbářů
(J. Hněvkovský), suché rostliny k dekoraci a živé

exponáty,
organizační
zajištění
a technická
realizace (Dr. Šandová). Dr. Šoun výstavu doplnily
o dermoplastické preparáty ptáků dle biotopů
a invazní druhy ptáků a savců ze zoologických sbírek
a popisky k nim, doplnění výstavy o živé exponáty
rostlin, organizační zajištění a technická realizace.
Autorská spolupráce oddělení na výstavách v rámci
MBH:
»» „Patří mezi nás“ (9.1.-8.2.2015), Domov Zvíkovecká
kytička Zvíkovec – výstava ručních prací
»» „ Muzeum v proměnách času“ (24.9.2015 – 3.1.2016),
zpracování muzejního kalendária za období 20052015, dále zpracování libreta k přírodovědné části,
popisek a textů; prezentovány ukázky nejstarších,
raritních a současných botanických a mykologických
sbírek, vědeckovýzkumné a publikační činnost
pracovníků oddělení (Dr. Šandová)
Počet z odd. zapůjčených sbírkových předmětů
mimo MBH v roce 2015: výstavy studijní - 2
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva:
0
Oddělení knihovny a informací
Výstavy
Vlastní autorské výstavy oddělení instalované v MBH:
»» „Muzeum v proměnách času“ (24.9.2015 – 3.1.2016)
- zapůjčeny četné dokumenty z knižního fondu,
encyklopedie do pracovny, sbírkové předměty
z doby vzniku muzea, modlitební knížky s přezkami
a výzdobou, 3D brýle ze středoškolské učebnice,
historické kalendáře, hebrejský tisk, pozoruhodné
knižní vazby, celkem zapůjčeno 74 knižních jednotek
»» „Zázraky restaurátorských prací“ (25. 9. 2015 do 31.
10. 2015) – pro výstavu zapůjčeny ke zhlédnutí 3
staré tisky, které byly odborně zrestaurovány
»» „Jan Hus 1415 a 600 let poté“ (6. 11. 2015 do 3. 1.
2016) – zapůjčeny knihy z díla Mistra Jana Husa
»» Poskytnuta literatura (podklady pro výstavy jiných
oddělení muzea)
Počet z odd. zapůjčených sbírkových předmětů
mimo MBH v roce 2015: 0ks
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva:
1
Celkem za MBH
Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH
v roce 2015:
z toho: výstavy tuzemské 		
50
výstavy zahraniční 		
0
výstavy studijní			2
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vědecké (studijní) zpracování
0
restaurování/konzervace
2
rekatalogizace			0
prezenční (vč. reprezentace)
64
pro účely digitalizace		
0

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným
subjektům na základě smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva:
143 		

Knihovna
V roce 2015 celkem 13 čtenářů z řad veřejnosti
uskutečnilo alespoň jednu výpůjčku, dohromady 13
pracovníků muzea mělo v roce 2015 alespoň jednu
výpůjčku, celkem 26 osob, nejsou počítáni návštěvníci
internetu. Knihovnu navštívilo celkem 22 čtenářů (z toho
5 z řad zaměstnanců), kteří uskutečnili 142 výpůjček.
Exkurze s přednáškou pro příměstský tábor měla 12
účastníků. Návštěvníků internetu celkem 79.
Výpůjček ve studovně bylo uskutečněno celkem
142, zaměstnancům mimo studovnu bylo půjčeno 240
knižních jednotek, do příručních knihoven oddělení
bylo odevzdáno 120 knižních jednotek, na vazbu
116 knižních jednotek, interní zápůjčka 83 knižních
jednotek, meziknihovní služby 3 jednotky. Celkem jde
o 704 výpůjček.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2015
celkem 180,- Kč. Rozmnožovací služby, tisk a internet
v knihovně přinesly finanční zisk v hodnotě 100,- Kč,
jednorázové výpůjčky 60 Kč.

Ostatní činnost muzea
Odborné konference a semináře.
Účast na odborných a vědeckých konferencích:
Vedení muzea
»» „Genius loci českého jihozápadu“, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, Blovice 3. – 4. 11. 2015, (H.
Wenigová)
»» Škola
muzejní
propedeutiky,
Praha,
dle
harmonogramu (H. Wenigová)
Oddělení historie a společenských věd:
»» 24. mezinárodní konference Starší doba bronzová
v českých zemích a na Slovensku, Archeologický
ústav AV ČR, Sedlec-Prčice, 6. – 9. 10. 2015, (R.
Praumová)
»» „Genius loci českého jihozápadu“, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, Blovice 3. – 4. 11. 2015,
(V.Kalousová, M. Krátká)
»» Škola
muzejní
propedeutiky,
Praha,
dle
harmonogramu (R. Praumová)
»» Škola
muzejní
propedeutiky,
Praha,
dle
harmonogramu (M. Merglová Stránská)
»» Škola
muzejní
propedeutiky,
Praha,
dle
harmonogramu (V. Kalousová)

Oddělení přírodních věd:
»» Journal club (lichenologický seminář), Praha,
Katedra botaniky PřF UK, 5. 2. 2015 (J. Šoun)
»» Journal club (lichenologický seminář), Praha,
Katedra botaniky PřF UK, 19. 2. 2015 (J. Šoun)
»» Konference „Budoucnost Brd v CHKO“, Příbram, 27.
3. 2015, (M. Šandová)
»» Seminář
botaniků
a botanicky
zaměřených
pracovníků muzeí České a Slovenské republiky
pořádaný Ostravským muzeem a Asociací muzeí
a galerií ČR, Ostrava, Hlučín, 25. - 29. 5. 2015, (J.
Šoun)
»» Bryologicko-lichenologické dny, Sedmihorky, 17. 20. 9. 2015, (J. Šoun)
»» Škola
muzejní
propedeutiky,
Praha,
dle
harmonogramu (J. Šoun)
Přednášková činnost pracovníků a exkurze
Oddělení historie a společenských věd
Přednášky v muzeu:
»» přednášela Mgr. Václava Kalousová, (15.10.2015) na
téma Feldpostky Josefa Krňoula
Přednášky mimo muzeum:
»» přednášela Mgr. Václava Kalousová, (29.10.2015) na
téma Historie všedního dne
Oddělení přírodních věd
Exkurze mimo muzeum:
»» M. Šandová, 27. 6. 2015, společná mykologická
exkurze s MK Hořovice do oblasti Kornatic a PR
Zvoníčkovna
»» M. Šandová, 1. 6. 2015, Terénní botanická exkurze pro
studenty Gymnázia Rokycany: trasa Rokycany-Borek
»» M. Šandová, 3. 6. 2015, Terénní botanická exkurze pro
studenty Gymnázia Rokycany: trasa Rokycany-Borek
»» M. Šandová, 2. 6. 2015,Terénní botanická exkurze
pro studenty Církevního gymnasia v Plzni: trasa PP
Rokycanská stráň
»» M. Šandová, 4. 6. 2015, Terénní botanická exkurze
pro studenty Církevního gymnasia v Plzni: trasa
Rokycany - Borek
»» M. Šandová, J. Šoun, 8. 8. 2015, Terénní exkurze pro
veřejnost „Vegetace Boreckého potoka a Klabavy“ na
trase z Rokycan přes Borek do Svojkovic
Oddělení knihovny a informací
Přednášky v muzeu:
»» V. Zdráhal, 21. 5. 2015, název přednášky Olga
Fastrová, první česká novinářka
Účast pracovníků muzea v poradních sborech,
edičních radách a profesních sdruženích
Vedení muzea
Členství v komisích veřejně pospěšných organizacích
a sdruženích a komisích veřejné správy:
»» Mgr. H. Wenigová – člen vědecké a vzdělávací
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celosvětové organizace National Geographic Society
Oddělení historie a společenských věd
Práce v profesních sdruženích:
»» Mgr. V. Kalousová – člen Sdružení historiků České
republiky
»» Mgr. V. Kalousová – člen Společnosti přátel
starožitností
»» Mgr. R. Praumová, Ph.D. – člen Společnosti přátel
starožitností
Práce v odborných komisích:
»» Mgr. V. Kalousová – člen Komise muzejních historiků
AMG
»» Mgr. V. Kalousová – člen Etnografické komise AMG
»» Bc. M. Krátká – člen Etnografické komise AMG
»» Mgr. J. N. Lehner – člen Komise dějin umění AMG
»» Mgr. J. N. Lehner – člen Numismatické komise AMG
»» Mgr. R. Praumová, Ph.D. – člen Archeologické komise
AMG
Oddělení paleontologie
Práce v odborných komisích:
»» M. Korandová - člen Komise geologů při AMG
Oddělení přírodních věd
Práce v profesních sdruženích:
»» RNDr. Mgr. M. Šandová - člen ČBS AV Praha
»» RNDr. Mgr. M. Šandová - člen Západočeské pobočky
české botanické společnosti Plzeň
»» RNDr. Mgr. M. Šandová - člen Stráže ochrany přírody
PK
»» RNDr. Mgr. M. Šandová - předsedkyně Kolegia muzeí
královských měst při AMG
»» Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen ČBS AV Praha
»» Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen sekce lichenologickobryologické ČBS Praha
»» Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen botanické oborové
komise botaniků při AMG
Členství v edičních a redakčních radách:
»» RNDr. Mgr. M. Šandová – člen redakční rady MBH
v Rokycany
»» RNDr. Mgr. M. Šandová – člen poradního sboru pro
nákup sbírek Muzea TGM Rakovník
Členství v komisích veřejně pospěšných organizací
a sdružení a komisích veřejné správy:
»» RNDr. Mgr. M. Šandová – člen Mykologického kroužku
Hořovice
»» RNDr. Mgr. M. Šandová – člen oborové komise
botaniků při AMG ČR
»» RNDr. Mgr. M. Šandová - místopředsedkyně OV
Českého svazu bojovníků za svobodu Rokycany
Oddělení knihovny a informací
Práce v odborných komisích:
»» Mgr. V. Zdráhal – člen Komise knihovníků AMG
»» J. Pěnkavová – člen Komise knihovníků AMG

Členství v edičních a redakčních radách:
»» Mgr. V. Zdráhal – člen redakční rady MBH
v Rokycanech
Badatelská činnost
Oddělení historie a společenských věd
počet odborných badatelských dotazů celkem: 27
počet odborných badatelských návštěv celkem: 19
			
z toho studentů: 2
			
z toho zahraničních: 0
počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního
práva: 8
počet poskytnutých digitalizátů sbírkových
předmětů: 142
Oddělení zpracovalo celkem 27 různých dotazů,
které se týkaly např. cyklistiky na Rokycansku a v České
republice, epitafů z 16. století, dále byla zkoumána
pozůstalost PhDr. Bohuslava Horáka, mirošovského
učitele Jaroslava Falce, cestovatele Josefa Wünsche,
lékaře Josefa Čejky, skladatele Rudolfa Zamrzly či
malířky Olgy Runtové. Velký zájem byl také o dobové
fotografie (města Hrádek, Bušovic, rokycanské Stráně,
snímky z druhé světové války, zámku na Březině, různých
rokycanských domů apod.).
Oddělení paleontologie
počet odborných badatelských návštěv celkem: 9
počet odborných badatelských dotazů celkem: 0
			
z toho studentů: 4
			
z toho zahraničních: 1
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny na
odd.: 0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 0
žádosti o rešerše: 0
Zahraniční badatel Dr. Jansen Ulrich (Senckenberg
museum, Frankfurt a Mein), studoval brachiopody
(devon) z kolekce Dr. Havlíčka (v období 14.1. –
16.1.2015). Servis pro badatele zajišťovala Martina
Korandová.
Oddělení přírodních věd
počet odborných badatelských dotazů celkem: 49
počet odborných badatelských návštěv celkem: 33
			
z toho studentů: 11
			
z toho zahraničních: 0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 0.
žádosti o rešerše: 0
Služby pro badatele poskytovali v r. 2015 v oddělení
přírodních věd oba kurátoři sbírek – RNDr. Mgr. Miroslava
Šandová a Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. Bylo vyřízeno
celkem 49 badatelských dotazů, z toho oddělení
navštívilo 33 badatelů zapsaných v knize badatelů,


16 badatelských dotazů bylo vyřízeno elektronickou
cestou. Jako badatelé byli evidování studenti
a pracovníci vysokých škol s přírodovědným zaměřením,
senioři, pracovníci SOP, NPÚ, archivů, knihoven, odboru
životního prostředí MěÚ i amatérští zájemci o přírodu
a zahrádkáři.
Badatelské dotazy se týkaly např. organizace TIS na
Rokycansku, lokalit drobných pěvců v Brdech, osobností
z oblasti přírodních věd z Rokycanska, květeny okolí
Volduch, historie zámku Svinná na Rokycansku,
vegetace pozemků v okolí Kařízka, r. Discidea ve
sbírkách muzea, informací o architektu R. Černém,
vegetace „Bílé haldy“ v Rokycanech, vegetace obce
Kařez, možností předání knih do muzejní knihovny,
chorob a škůdců ve skleníkových kulturách, květeny
a vegetace Brd a Křivoklátska, r. Ganoderma ve sbírkách
muzea, determinace fotografické dokumentace rostlin
z regionu, z Alp a Černé Hory, Řecka a Korutan, r. Sorbus
ve sbírce muzea, požáru lesa v okolí Dobříva, sbírky hub
oddělení, ukládání zoologické sbírky, determinace hub
a rostlin z terénních nálezů, rodů Nuphar, Nymphaea
a Minuartia ve sbírkách oddělení, ochrany přírody – r.
Salamandra, determinace r. Pulsatilla.
Oddělení knihovny a informací
počet odborných badatelských dotazů celkem: 51
počet odborných badatelských návštěv celkem: 22
			
z toho studentů: 6
			
z toho zahraničních: 0
počet registrovaných uživatelů knihovny: 26
návštěvníků
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 0
žádosti o rešerše: 0
Spolupráce s jinými organizacemi
»» Český svaz bojovníků za svobodu Rokycany – dne
2.11.2015 se v MBH konalo setkání členů svazu
Oddělení historie a společenských věd
»» Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany
– vedení maturitních prací studentů, organizace
výstav studentů
»» Státní okresní archiv v Rokycanech – vyhledávání
materiálů
»» Město Rokycany – účast na festivalu 9 týdnů baroka,
vyhledávání materiálů
»» Kovářské společenstvo – organizace Hamernického
dne
»» NPÚ, ÚOP v Plzni – vyhledávání materiálů
»» Archiv města Plzně – vyhledávání materiálů
»» Regionální muzeum v Českém Krumlově –
konzultační činnost
»» Střední odborná škola obchodu, užitého umění
a designu, Plzeň – průvodkyně MBH zajistila pro 1
studentku náplň celoroční dlouhodobé praxe, na
krátkodobé souvislé praxi byly v muzeu přítomny
2 studentky. V rámci praxe se seznámily s chodem
muzea, pomáhaly při doprovodných výukových
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programech pro dětské návštěvníky a vykonávaly
dozor v expozicích. V rámci celoroční dlouhodobé
praxe vytvářela studentka na základě oficiálních
průvodcovských textů svůj vlastní průvodcovský
text k vybraným expozicím s předvedením na konci
praxe.
»» Střední odborná škola obchodu, užitého umění
a designu, Plzeň – průvodkyně L.Janoušková 1x za rok
zasedá v odborné porotě soutěže Region, pořádané
SOŠ, určené studentům oborů se zaměřením na
cestovní ruch
»» 8. Mezinárodní kovářské sympozium Bečovská
kovadlina, 12.-13.9.2015 v Bečově nad Teplou –
reprezentace hamru a muzea, Josef Švec a ing. Petr
Koldušek
»» Kovářské dny na Buškově hamru, 15. a 16.8.2015 reprezentace hamru a muzea, Josef Švec, ing. Petr
Koldušek, J.N. Lehner
Oddělení přírodních věd
»» Mykologický kroužek Hořovice, okresní kolo
mykologické soutěže, 21. 2. 2015, (účast v porotě M.
Šandová).
»» 41. ročník celostátní soutěž „O nejchutnější houby“,
Hořovice, Mykologický kroužek Hořovice, 28. 3. 2015,
(účast v porotě M. Šandová)
»» muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví
při Kolegiu muzeí královských měst při AMG, sepis
výroční zprávy za 2014, příprava jednání kolegia pro
rok 2016; účast na jednání Sněmu AMG (M. Šandová)
»» průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP
MěÚ Rokycany – determinace rostlin a poskytnutí
informací k chráněných stromům pro vydání
vyjádření OŽP MěÚ Rokycany, konzultaci k řezu
okrasných dřevin pro OÚ Holoubkov a ke kácení
dřevin v obci Svojkovice (M. Šandová)
»» Vedení odborné praxe včetně terénní exkurze do
chráněného území PP Hrádecká bahna v období 10.21.8. studenta T. Koudelky z Přírodovědecké fakulty
v Hradci Králové (M. Šandová)
Oddělení knihovny a informací
»» Hvězdárna v Rokycanech – spolupráce na přípravě
a průběhu Muzejní noci

Ediční a publikační činnost muzea
V roce 2015 byl připraven a vytištěn Sborník Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech o nákladu 200 kusů.
Sborník má přiděleno ISSN 1210-7425 a zároveň ISBN
978-80-904794-7-0. Obsahuje 101 s.
Články ve sborníku se věnují výskytu banderovců
na Plzeňsku a Rokycansku v letech 1947–1948, dějinám
vodních mlýnů na Zbirožsku, projektu na postavení
papírny v Dobřívě z roku 1730. Další studie se zabývají
analýzou testamentů v Rokycanech z období 16. až
18. století z pohledu rodinných struktur, medailonem
Ing. Miroslava Sedláka a jeho korespondencí z období
první světové války a osobností Josefa Hodka, učitele,
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knihovníka a archiváře. Text je doprovázen četnými
ilustracemi a odkazy na literaturu. Povinné výtisky jsou
pravidelně předávány dle zákona.
Sumář propagační činnosti za Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v roce 2015
Oddělení

paleontologie

Pozvánky Plakáty Dopr.
programy
(listy)

Jiné

240

370

0

0

přírodních věd 1040

374

80

0

historie
a spol. věd

2570

712

0

0

informací
a knihovna

340

615

0

515

Celkem

4190

2071

80

515

Oddělení historie a společenských věd
Ostatní:
»» V. Kalousová, Válečná korespondence manželů
Duškových z Mahouše (článek do sborníku
z konference Vzpomínky na první světovou válku
– v tisku)
»» V. Kalousová, Svět rokycanských měšťanů
a měšťanek ve světle testamentů 16. až 18. století, in:
Lenka Špačková – Jiří Stočes (edd.), Historická dílna
IX. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014,
Plzeň 2015.
»» V. Kalousová, Výpovědní hodnota testamentů pro
výzkum rodinných struktur na příkladu Rokycan v 16.
až 18. století, Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, č. 27/2015, s. 53-68.
»» V. Kalousová, Životopisný medailon Ing. Miroslava
Sedláka a jeho válečná korespondence z let
1915-1918, Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, č. 27/2015, s. 69-88.
»» M. Krátká, Devoční grafika ze sbírek Muzea Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech, rukopis závěrečné
práce Školy muzejní propedeutiky při AMG, 2015.
»» R.
Praumová,
Vznik
Musejní
společnosti
v Rokycanech, rukopis závěrečné práce Školy
muzejní propedeutiky při AMG, 2015.
Oddělení přírodních věd
Impaktované tiskoviny:
»» Vondrák, J., Malíček, J., Šoun, J. & Pouska, V. 2015:
Epiphytic lichens of Stužica (E Slovakia) in the
context of Central European old-growth forests. –
Herzogia 28 (1): 104–126.
Recenzované tiskoviny:
»» Šoun, J. 2015: Revize herbáře lišejníků Josefa
Uličného. – Bryonora 56: 81–87.
»» Šoun, J., Bouda, F., Kocourková, J., Malíček, J., Peksa,
O., Svoboda, D., Uhlík, P. & Vondrák, J. 2015: Lišejníky
zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-

lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní
Čechy) v dubnu 2014. – Bryonora 55: 20–36.
»» Šoun, J. & Němec, R. 2015: Lišejníky rodu Usnea na
Znojemsku. – Thayensia 12: 65–78.
»» Šoun, J., Vondrák, J. & Bouda, F. 2015: Vzácné a málo
známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. – Bryonora
56: 1–23.
Ostatní:
»» Šandová, Miroslava, 2015: Nový ediční počin
rokycanského muzea.- Podbrdské noviny, Hořovice,
3, 12. – 26.2. 2015:9 (vydání sborníku materiálů
z železářské konference).
»» Šandová, Miroslava, 2015: Tibet, přechod
Transhimaláje.- Tisková zpráva, ms., 2s., 3.3. 2015
(zpráva k připravované přednášce Čestmíra Lukeše
v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 23. 4.
2015).
»» Šandová, M.: Výroční zpráva Muzea dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech za rok 2014.- Ms. 79s.,
obr. Depon in Muzeum dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech.
»» Šandová, Miroslava, 2015: Scénář a texty
k přírodovědné části výstavy „Muzeum v proměnách
času“.- Ms. Depon in MBH Rokycany.
»» Šandová, Miroslava, 2015: Muzejní kalendárium
2005 – 2015. Výstava „Muzeum v proměnách času“,
Ms. Depon in MBH Rokycany.
»» Šoun, Jaroslav, 2015: Beseda o Sibiři v rokycanském
muzeu. – Podbrdské noviny, Hořovice, 15, 27. 8. – 10.
9. 2015: 7.

Výchovná a vzdělávací činnost v MBH
Veřejné prezentace
»» Velikonoce v muzeu (4.4.2015) – Tradiční oslava
svátků jara v rokycanském muzeu spojená
s prezentací lidových řemesel a výrobků spojených
s velikonočními svátky, jako je zdobení kraslic
a perníků, pletení košíků a pomlázek, paličkování,
drátkování a výroba keramiky. Návštěvníci budou
mít možnost si zakoupit rukodělné výrobky a také
si některé techniky sami vyzkoušet. Nebude
chybět ani kulturní program – vystoupení lidové
muziky Sluníčko z Rokycan nebo hudební skupiny
Alternativa z Plzně, která se představí s vlastní,
folkově zaměřenou tvorbou.
»» Muzejní noc (12. 6. 2015), autor J. Pěnkavová.
V pořadí již jako 10. v čase od 18.00 až 23.00 na téma
„Pivo se tu léta vaří – tak se u nás dobře daří“. Již 650
let starou historii vaření piva v Rokycanech probádali
děti i dospělí v průběhu celého večera. Poznali
práci sládků, cechy bednářů a dalších řemeslníků.
Pokusili se vytočit nádobu na hrnčířském kruhu,
navrhovali pivní tácky a pobavili se v krčmě. Mladí
muzejní průvodci složili mistrovskou zkoušku a dále
seznámili návštěvníky se slavnými objevy a vynálezy
a prověřili jejich pozornost při výkladu. Pro nejmenší


návštěvníky byla připraveny „Pohádky z Klubíčka”
V jednej ruce panenku, v druhej piva džbánek, tak
se jmenovalo folklorní vystoupení proslulého Švejk
Bandu s kapelníkem M. B. Karpíškem. Účast na
muzejní noci: 202 návštěvníků (134 dospělých, 53
dětí a 15 zaměstnanců).
»» XXIV. Hamernický den, (16.5.2015), autor J.N.Lehner
– Tradiční veřejností oblíbený hamernický den
na vodním hamru v Dobřívě přilákal celkem 3138
návštěvníků. Koná se vždy třetí sobotu v květnu.
Shlédnout mohli poctivou a namáhavou práci
hamernických mistrů na stále funkčním vodním
hamru, národní technické památce. Proběhla soutěž
škol „Dobřívský cvoček“, kde mezi sebou soutěžili
kovářští učni a studenti středních škol.
Přehled přednášek v MBH v roce 2015:
»» Depoty doby bronzové na Rokycansku 22.1.2015
Praumová (převzatá)
»» Záhadní živočichové českých pramoří 12.3.2015
Korandová (převzatá)
»» Tibet, přechod Transhimaláje 23.4.2015 Šandová
(převzatá)
»» Olga Fastrová, první česká novinářka 21.5.2015
Zdráhal (vlastní)
»» Přízraky prvohorních pramoří 25.6.2015
Korandová (převzatá)
»» Altaj 10.9.2015 Šandová (převzatá)
»» Feldpostky Josefa Krňoula 15.10.2015 Kalousová
(vlastní)
»» Historie všedního dne 29.10.2015
Kalousová
(vlastní)
»» Mincovnictví za husitů a Jiřího z Poděbrad 12.11.2015
(převzatá)
»» Papuánské bubnování 25.11.2015
Korandová
(převzatá)
»» Jan Hus a jeho učení 3.12.2015 (převzatá)
»» Jezuité - mýty versus skutečnost 10.12.2015 Krátká
(převzatá)
»» Přednáškový cyklus Muzeum v proměnách času
listopad, prosinec 2015 Korandová (převzatá)
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27. 10. 2015 (V. Kalousová)
programy pro děti a mládež:
Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum program je vhodný pro žáky osmých a devátých tříd
ZŠ a studenty SŠ, která motivuje výběr budoucího
povolání: průvodce památkami, průvodce cest. ruchu,
historik, novinář, učitel, redaktor, umělec – herec atd.
Účastníci se v průběhu programu naučí mluvit spisovně,
souvisle, zjistí řadu zajímavých informací o muzeu,
sbírkách a práci muzejních pracovníků, budou mít
možnost vystoupit před větším počtem osob, tím se
zbaví ostychu mluvit na veřejnosti. Výuka probíhá ve
všech expozicích muzea. Bližší informace viz příloha 1.
Program má tři části:
»» 1) historie muzea + historie Rokycan + bydlení na
venkově a ve městě: září – prosinec – seznámení
s průvodcovskou činností + nácviky, předvedení
rodičům a třídě před Vánoci
»» 2) paleontologie + železářství + příroda: leden –
březen – nácviky, předvedení rodičům a třídě před
Velikonoci
»» 3) řemesla + osobnosti: duben – červen – nácviky,
předvedení rodičům i veřejnosti v rámci Muzejní
noci (tj. červen), následuje program pro třídu před
prázdninami. Tato část programu je vhodná i pro
osoby se zrakovým postižením – ZŠ pro zrak. post.
děti.
Přednášky spolupořádané oddělením
a jiným subjektem, konané v MBH
»» 22. 1. 2015 Depoty doby bronzové na Rokycansku
(přednášející J. Šteff, Regionální muzeum v Teplicích)
»» 12. 11. 2015 Mincovnictví za doby husitů a Jiřího
z Poděbrad (přednášející M. Hus, oddělení starších
dějin ZČM v Plzni)
»» 3. 12. 2015 Jan Hus a jeho učení (přednášející L.
Krčmář, ZČM)
»» 10. 12. 2015 Působení Jezuitů v západních a jižních
Čechách (přednášející R. Vaněk, Městské muzeum
Horažďovice)

Oddělení historie a společenských věd

Oddělení paleontologie

komentované prohlídky k výstavám:

Programy pro děti a mládež

»» Komentované prohlídky města Rokycany v rámci
doprovodného programu k výstavě „Muzeum
v proměnách času“ – 30. 9., 7. 10., 21. 10., 28. 10. (V.
Kalousová, M. Krátká)

»» 27.10. organizační zajištění Vyhlášení výsledků
vědomostní soutěže, doprovodný program k výstavě
Muzeum v proměnách času, MBH

přednášky pro ZŠ a SŠ:
»» Program „Výprava do pravěku“ pro 1. stupeň ZŠ
Křivoklát, konáno v expozici MBH, 4. 6. 2015 (R.
Praumová)
»» Komentované prohlídky města v rámci festivalu 9.
týdnů baroka – 12. 8. 2015 (V. Kalousová, M. Krátká)
»» Projektová výuka pro 2.-5. ročník pro a v ZŠ Jižní
předměstí v Rokycanech „Proč slavíme 28. říjen?“ -

Přednášky pořádané oddělením v MBH
»» 12.3. Záhadní živočichové českých pramoří I.
(přednášející Mgr. Rak)
»» 25.6. Záhadní živočichové českých pramoří II.
(přednášející Mgr. Rak)
Přednášky spolupořádané oddělením
a jiným subjektem, konané mimo MBH
»» 25.11. Papuánské bubnování (přednášející MVDr. L.
Uzel)
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z Třemošné a Lidová muzika Sluníčko
Jednotlivé přednášky pořádané oddělením
v MBH, v rámci přednáškového cyklu
k výstavě Muzeum v proměnách času:
»» 7.11. Muzeum a muzejnictví (přednášející PhDr.
František Frýda)
»» 14.11. Paleontologie v Rokycanech (přednášející
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.)
»» 21.11. Hudební spolky v Rokycanech (přednášející
PaedDr. Jiří Frolík)
»» 28.11. Báňsko-historické zajímavosti Středních Brd
(přednášející RNDr. Martin Lang)
»» 5.12. Rokycanův „Rodný dům“ (přednášející PhDr.
Radka Křížková Červená)
»» 12.12. Kostel Panny Marie Sněžné (přednášející Mgr.
Jana Bělová, Ph.D.)
Oddělení přírodních věd
Komentované prohlídky k expozicím
»» Dr. Šandová vedla komentovanou prohlídku stálé
expozice „Příroda pro budoucnost“ pro účastníky
příměstského tábora v Rokycanech (27. 7.)
»» Dr. Šoun pak vedl komentovanou prohlídku stálé
expozice „Příroda pro budoucnost“ pro žáky ZŠ
Veselé (22. 9.).
Přednášky pořádané oddělením v MBH
»» 23. 4. „Tibet, přechod Transhimaláje“ (přednášející
Čestmír Lukeš)
»» 10. 9. „Altaj“ (přednášející Šebestián Šulc)
Doprovodný program k výstavám
»» Výstava „Džungle za plotem“ – doprovodný
tematický program k výstavě „Živý botanik“ dne
24.6. (M. Šandová), 22.7. (M. Šandová, J. Šoun) exkurze pro veřejnost „Pobřežní vegetace Boreckého
potoka a Klabavy“- příprava exkurzní trasy, plakátu,
propagace, tisková zpráva (Dr. Šandová), vedení
exkurze 8. 8. 2015 (Dr. Šandová, Dr. Šoun)
Oddělení knihovny a informací
Doprovodný program pro školy
»» V. Zdráhal, V. Kalousová z HO, 22. 7. 2015, téma
přednášky Staré tisky pro příměstský tábor v muzejní
knihovně
Ostatní kulturní pořady, akce:
»» akce „Dudy a dudáci“, konalo se v MBH, 21.2.2015,
pořadatel Klub tanečních souborů Rokytka
ve spolupráci s MBH – jednalo se o 14. ročník
muzikantského setkání v Rokycanech na téma
Chodové v národopisném filmu. Zavzpomínalo se na
slavné dudáky, zpěváky a muzikanty. Hudební kulisu
zajistil sbor dudáků a dudáckých muzik, účinkují:
Zdeněk Bláha, Dalibor Bárta, Václav Švík, Lukáš
Brada, Šárka Sloupová, Josef Kuneš, Lidová muzika

Přehled průvodcovské, vzdělávací a výchovné
činnosti pro školy realizované ve stálých expozicích a na
výstavách v r. 2015, MBH Rokycany:
Název programu

Opakování

Účastníci
děti +
učitelé

Věk
dětí

Skřítek Muzejníček
a víla Muzejnička

26

417 + 48

MŠ

Skřítek Muzejníček a víla
2
Muzejnička - pouze výklad

36 + 5

MŠ

Letem světem vynálezů

2

33 + 2

MŠ
1. ZŠ
2. ZŠ

Spolkový život

1

25 + 1

1. ZŠ

Život v pramořích

4

51 + 5

MŠ
1. ZŠ
2. ZŠ

Život v pramořích
+ Příroda kolem nás

2

32 + 2

2. ZŠ
SŠ

Procházka staletími

1

12 + 2

1. ZŠ
2. ZŠ

Na návštěvě ve
středověku

9

152 + 9

1. ZŠ
2. ZŠ

Anna Franková

7

141 + 9

1. ZŠ
2. ZŠ
tercie

Výprava do pravěku

5

76 + 8

MŠ
1. ZŠ
2. ZŠ

Příroda kolem nás

6

131 + 8

1. ZŠ
2. ZŠ

Příroda kolem nás
- pouze výklad

1

21 + 2

MŠ

Příroda v pravěku
a příroda dnes

1

14 + 1

2. ZŠ

Příhody zajíce Vašíka

1

19 + 3

MŠ

Rok v přírodě
s výrem Toníkem

2

32 + 4

MŠ

Dobrodružství
ježka Karlíka

2

26 + 3

MŠ

Rokycany 1945
ve fotografii

2

32 + 3

1. ZŠ
2. ZŠ

Železářská výroba
na Rokycansku

2

43 + 4

1. ZŠ

Džungle za plotem

2

38 + 4

1. ZŠ
2. ZŠ

Muzejní průvodce
- nácvik „Školy a spolky
na Rokycansku“

13

3
průvodci

sekunda


Muzejní průvodce
- pro veřejnost „Školy
a spolky na Rokycansku“
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1

Ekonomika

17 náv.

Náklady

Muzejní průvodce
4
- pro školy „Školy a spolky
na Rokycansku“

99 + 6

1. ZŠ
prima
sekunda

Muzejní průvodce
- nácvik „Objevy
a vynálezy“

13

3
průvodci

Muzejní průvodce
- pro veřejnost
„Objevy a vynálezy“

1

Muzejní průvodce
- pro školy „Objevy
a vynálezy“

4

Muzejní průvodce
- nácvik „Muzeum
v proměnách času +
vycházka městem“

7

Muzejní průvodce
- pro veřejnost „Muzeum
v proměnách času +
vycházka městem“

2

Muzejní průvodce
- pro školy „Muzeum
v proměnách času +
vycházka městem“

4

Muzejní průvodce
- nácvik „historie
muzea + bydlení“

12

5
průvodců

Muzejní průvodce
- pro veřejnost „historie
muzea + bydlení“

1

30 náv.

Muzejní průvodce
- pro školy „historie
muzea + bydlení“

4

Komentovaná
prohlídka muzea

3

44 + 5

1. ZŠ
SŠ

Výnosy z pronájmů

Bydlení našich předků
+ Řemesla našich předků

1

20 + 1

1. ZŠ

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

sekunda

3
průvodci

2 439 370,55

Spotřeba energie

6 258 984,71

Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné

Muzejní
noc
86 + 6

Spotřeba materiálu

Náklady na reprezentaci
1. ZŠ
prima
sekunda
tercie

Ostatní služby

2. ZŠ
prima
sekunda

Jiné sociální pojištění

90 500,82
1 232 830,82
2 000,00

Jiné daně a poplatky

37 829,19

Jiné pokuty a penále

183 000,00

Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti

15 704,00
4 017,00
488 715,40

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

6 890 863,00

Náklady z drobného
dlouhodobého majetku

2 190 375,88

Kursové ztráty

1. ZŠ
prima
sekunda

9 018 491,75
11 599 902,00

Celkem
98 + 7

42 141,52

Zákonné sociální
a zdravotní pojištění

Daň silniční

1. ZŠ
prima
tercie

631 798,38

35 970 829,00

Ostatní pokuty a penále
102 + 6

3 735 960,15

Mzdové náklady

Zákonné sociální náklady
36 náv.

431 624,15

2 498,63
81 267 436,95

Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy z prodeje materiálu

4 906 025,45
74 722,24
466 827,03
0
100,00

Výnosy z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku

0

Čerpání fondu-reprodukční fond

3 345 135,40

Ostatní výnosy z činnosti

1 088 215,12

Úroky
Ostatní finanční výnosy
Výnosy vybraných místních
institucí z transferů-ÚSC
Celkem

15 735,49
18,00
71 663 657,35
81 560 418,08

Hospodářský výsledek:			 292 981,13
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Přepočtený stav pracovníků:		 122,2042
Fyzický stav pracovníků:				138
Průměrný plat:

21435,- Kč

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových
organizací se zřizovatelem

projekt Interaktivní
programy,úz.34070
B. Investiční příspěvky
a dotace zaslané prostř.
účtu zřizovatele celkem
v tom:

rekonstrukce
Mládežníků,Rokycany

Ukazatel

Použito
k 31.12.

A. Neinvestiční příspěvky
a dotace zaslané prostř.
účtu zřizovatele celkem

69 328 640

v tom:

64 240 000

příspěvek na provoz od
zřizovatele (závazný ukazatel)

0

poskytování služeb reprezentanta
PK v Centru Bavaria Schönsee

600 000

navýšení mzdových
prostředků včetně ZP a SP

917 900

navýšení prostředků-IROP

49 000

navýšení prostředků-náhrada
rozbitého předmětu
staveb.úpravy náhonu hamr Dobřív

0
1 552 740

oprava-havar.stav Muzea
Dr.B.Horáka Rokycany

416 893

oprava-objekt J.Knihy, Rokycany

413 107

projekt Muzea loutek-Kinetický dvorek

150 000

projekt Muzea loutek-Paměť
loutek publikace

0
6 603 703

celková úprava investic:
ostatní dotace celkem (s ÚZ)

226 000

vyhřívaný stůl,
pískovačka,úz.34941

200 000

závěsný systém,úz.34941

ostatní příspěvky
od zřizovatele-Rokycany

6 829 703

příspěvek na investice od
zřizovatele (závazný ukazatel)
rekonstrukce Zbiroh

Finanční vypořádání ostatních vztahů
s jiným poskytovatelem

70 000

C. Příspěvky a dotace od
zřizovatele celkem (A + B)
D. Neinvestiční dotace od
jiného poskytovatele celkem
vč.programů (ISPROFIN)

26 000
76 213 783
1 309 000

v tom: podle jednotlivých
poskytovatelů vč. ÚZ
GAČR:

Floristické změny
v pánvích Českého masivu

395 000

Představují lišejníková
společenstva ekologické
gildy založené na lokálně
adaptovaných fotobiontech

493 000

Příprava a vydání
Repertoria rukopisů

91 000

Plzeň 2015 o.p.s.: Interaktivní
edukační projekty

75 000

100 000

Nadace 700.let: projekt Muzea
loutek-Jar.Suchý loutkář a vynálezce

15 000

projekt Pohledy do minulosti
PK-průvodce a katalog

200 000

Plzeň,statut.město: projekt Muzea
loutek-Jar.Suchý-loutkář a vynálezce

90 000

projekt Výstava Ladislav Sutnar

200 000

Plzeň,statut.město: projekt Muzea
loutek-Paměť loutel-prez.sada cizoja

140 000

projekt Jubilejní muzejní noc 2015
projekt Muzea loutek-Jaroslav Suchý
projekt Mezinárodní Kolokvium
ostatní dotace celkem (s ÚZ)
v tom:

50 000
100 000
70 000
269 000

jednotlivé tituly (dle ÚZ)
veř.inf.služba 			
knihoven VISK 6,úz. 34053

53 000

upgrade online 		
katalogu Knihovny
Zčm VISK 3,úz.34053

29 000

ISO-nákup DDHM a
restaurování,úz.34013

92 000

ISO-nákup DDHM,úz.34013

25 000

EuWe Eugen Wexler ČR: finanční
dar na Hamernický den

5 000

Plzeň,statut.město: projekt
Velikonoční jarmark
v Národopisném muzeu

5 000

E. Investiční dotace od jiného
poskytovatele celkem vč.
programů (ISPROFIN)
na výzkum a vývoj
F. Dotace od jiného
poskytovatele celkem (D + E)

0

0
1 309 000



Výroční zpráva 2015| 97

Žádosti o dotace
ISO/D Vybavování a zkvalitňování restaurátorských pracovišť

Cena
celkem

Žádost Přiděleno
o dotaci

Závěsný systém STAS J-Rail Max s příslušenstvím: 1) STAS j-rail max bílá
200 cm, kód produktu RJ20220, v počtu 40 ks; 2) Ocelové lanko s okem
150 cm, kód produktu SL10115, v počtu 130 ks; 3) Háček Zipper (nosnost
15/20 kg), kód produktu HA30501, v počtu 130 ks; 4) Závěsný háček č. 5
bílý, kód produktu HR10400, v počtu 130 ks; 5) instalační materiál (kód
produktu SJ10200 a SR50100). Dodavatel: Ceiba s.r.o., Jana Opletala
1265, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav. IČ: 25609033, DIČ: CZ25609033.

52 804

26 000

26000

Mapová skříň na mapy a výkresy formátu A0, typ VKS A0A.
Dodavatel: Enprag, s. r. o., K Holyni 833/42, 154 00 Praha
5 - Slivenec, IČ: 62743741, DIČ: CZ62743741.

13 528

6 000

6000

Obálky na skleněné negativy. Obálka formátu 9x13 cm a, kód
produktu 40030, v počtu 5000 kusů a Obálka formátu 13x18 cm
v počtu 500 kusů. Dodavatel: Ceiba s.r.o., Jana Opletala 1265, 250
01 Brandýs n.L.-St.Boleslav. IČ: 25609033, DIČ: CZ25609033.

17 500

8 000

3 500

1 000

10 650

5 000

4 700

2 000

Mapová skříň na mapy a výkresy formátu A0, typ VKS A0A.
Dodavatel: Enprag, s. r. o., K Holyni 833/42, 154 00 Praha
5 - Slivenec, IČ: 62743741, DIČ: CZ62743741.

13 528

6 000

Zvlhčovače vzduchu AIRTEK PCMH45-DW - 2 Ks

29 720

14 000

14000

209 000

188 000

188000

Digitální mikroskop se stativem

28 057

25 000

25000

Membránová vývěvaNS10FT.18

23 280

25 000

Pískovačka LM-PRO POWER AIR LED/LM-Amdent + Kompresor DK 50 Z EKOM

68 728

61 000

Kompletní restaurování olejomalby Krista z počátku 18. století.
spolu s dubovým, řezbovaným rámem s polychromií. Evidenční číslo
sb. předmětu v CES: NMP 21649. Dodavatel: Ateliér Fiala, s. r. o.,
Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9 - Horní Počernice. IČ: 27906639

50 700

25 000

Kompletní restaurování olejomalby Panny Marie z počátku 18. století.
spolu s dubovým, řezbovaným rámem s polychromií. Evidenční číslo
sb. předmětu v CES: NMP 21650. Dodavatel: Ateliér Fiala, s. r. o.,
Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9 - Horní Počernice. IČ: 27906639

50 500

25 000

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

21 000

10 000

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

14 000

Archivní krabice na skleněné negativy. Archivní krabice 9x13 cm, kód
produktu 40015, v počtu 500 ks. Dodavatel: Ceiba s.r.o., Jana Opletala
1265, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav. IČ: 25609033, DIČ: CZ25609033.
Spisové desky s alkalickou rezervou. Spisové desky formátu
A0 – 122 x 87 cm, kód produktu 60044 v počtu 25 kusů a Spisové
desky formátu a A1 – 87,5 x 61 cm, kód produktu 60043, v počtu
25 kusů. Dodavatel: Ceiba s.r.o., Jana Opletala 1265, 250 01
Brandýs n.L.-St.Boleslav. IČ: 25609033, DIČ: CZ25609033.
Archivní krabice s alkalickou rezervou. Archivní krabice o rozměrech
22 x 16,8 x 11,2 cm, typ II/220, kód produktu 40043, v počtu
100 kusů. Dodavatel: Ceiba s.r.o., Jana Opletala 1265, 250 01
Brandýs n.L.-St.Boleslav. IČ: 25609033, DIČ: CZ25609033.

ISO/D Vybavování a zkvalitňování restaurátorských pracovišť
vyhřívaný nízkopodtlakový stůl typ NSD 1101 mobilní verze

12000

ISO/D Restaurování

Ukřižování, inv. č. UMP 6175, olejomalba na dřevěné desce, 47,5x34 cm,

14000
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neznámý autor, jižní Německo, konec 16. stol.

15 000

7 000

7000

22 000

11 000

11000

neznámý autor, Holandsko, konec 17. stol.

19 000

9 000

Krajina s hostincem, inv. č. UMP 19 611, olejomalba na plátně,
56 x 68 cm, neznámý autor, Holandsko, konec 17. stol.

19 000

9 000

Krajina se slavností a tanečníky, inv. č. UMP 19 616, olejomalba na
plátně, 56 x 68 cm, neznámý autor, Holandsko, konec 17. stol

19 000

9 000

19 000

9 000

19 000

9 000

203 700

100 000

Přístav, inv. č. UMP 19 822, olejomalba na dubové desce, 112x62 cm,
Abraham Willaerts, Utrecht, Holandsko, pol. 17. stol.
Krajina se slavností, inv.č. UMP 19 815, olejomaba na plátně, 56x68 cm,

Slepička, inv. č. UMP 19 826, olejomalba na plátně, 61 x 62 cm,
Jacob Bouttats, Vlámsko, poč. 18. stol.
Kohoutek, inv. č. UMP 19 827, olejomalba na plátně, 62 x 60 cm,
Jacob Bouttats, Vlámsko, poč. 18. stol.
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.
Kabát od hornického slavnostního stejnokroje
Prapor hornický ze Skořic

21 800

10 000

10000

100 900

50 000

30000

669 531

334 000

0

1 754 126

998 000

343 000

ISO/A Zabezpečení movitého kulturního dědictví
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, pobočka Západočeského
muzea v Plzni, příspěvkové organizace, nám. J. Urbana 141,
337 01 Rokycany, elektrická požární signalizace EPS
Celkem



Kontrolní činnost

Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených
v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2015 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
Při provádění předběžné kontroly plánovaných
a připravovaných finančních operací, kterou ukládá
§ 26 zákona o finanční kontrole, byly používány
stejné postupy jako v létech 2014 a 2015, tzn. plně byl
respektován centralizovaný systém nákupu PO Centrální
nákup, která vyhledává nejvhodnější cenové podmínky
nákupu vybraného materiálu a služeb nabízených
konkrétními dodavateli.
Vlastní systém vystavování objednávek dodávek
materiálu a služeb, musel být s ohledem na sloučení
dvou příspěvkových organizací (Západočeské muzeum
Plzeň a Muzeum Dr. Bohuslava Horáka) upraven,
avšak centralizovaný prvek byl zachován. Od počátku
roku 2015 proto existují dvě číselné řady vystavených
objednávek – plzeňská a rokycanská.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná
a následná kontrola
V souvislosti s touto organizační změnou musel být
nově upraven i okruh jmenovaných příkazců operací
a byly aktualizovány i podpisové vzory jak pro příkazce
operací, tak i pro kontrolní pracovníky, přicházejícími do
styku s účetními doklady.
Z prováděných průběžných a následných finančních
kontrol nevyplynula žádná povinnost kontaktovat
příslušné státní zastupitelství nebo další orgány činné
v trestním řízení, s upozorněním na nesprávné použití
veřejných finančních prostředků.
Postupy průběžné i následné kontroly, prováděné
podle § 27 zákona 320/2001 Sb. byly rozpracovány do
interních směrnic č. 1 (O účetnictví a oběhu dokladů)
a č. 12 O finanční kontrole. Obsah těchto směrnic byl
opakovaně prověřován při veřejnosprávních kontrolách
(ve IV. čtvrtletí 2015 prováděli kontrolu pracovníci
ministerstva financí a po skončení jejich kontroly
i pracovníci Krajského úřadu) a směrnice byly podle jejich
doporučení v některých pasážích upraveny. Tyto úpravy
se dotkly především pasáže v níž byly formulovány úkoly
a postupy příkazců operací.
Z finančních nákladů, kterým je nutno věnovat
zvýšenou pozornost, se jedná o pohyby a zůstatky
zachycené na účtech:
»» 541000 - smluvní pokuty a úroky z prodlení v roce
2015 nevykazuje obrat ani zůstatek
»» 542000 - jiné pokuty - 3 zápisy se zůstatkem 183 000
Kč
»» 545001 – ostatní pokuty a penále – 1 zápis se
zůstatkem 15 704 Kč
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»» 547002 – škody - 1 zápis se zůstatkem 4 017 Kč
Naprosto rozhodující položkou, která byla na těchto
vybraných účtech zachycena, je pokuta za správní delikt,
kterou uložil organizaci Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže ve výši 175 000 Kč. Podle rozhodnutí ÚOHS,
které bylo vystaveno 18.9.2014 se „mohlo jednat
o ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky“ při zadání
veřejné zakázky „Stálá expozice – Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje“, jejíž cena včetně DPH byla stanovena
na 31 181 244 Kč.
Zadavatel veřejné zakázky (ZČM Plzeň) velice pečlivě
hledal nejvhodnější postup při realizaci veřejné zakázky
a své potřeby a záměry detailně průběžně konzultoval jak
se specializovanou příspěvkovou organizací Plzeňského
kraje (Centrální nákup), jejímž úkolem je zejména
organizační a konzultační činnost při zadávání veřejných
zakázek jednotlivými příspěvkovými organizacemi PK,
a proto se s rozhodnutím ÚHOS neztotožnil a podal proti
němu rozklad. Předseda ÚOHS však svým rozhodnutím
ze dne 7.10.2015 podání nevyhověl a proto byla částka
175 000 Kč 30.11.2015 zaúčtována na účet 542, jelikož
proti rozhodnutí předsedy ÚHOS se podle § 91 odst. l)
zákona 500/2004 Sb. již nelze dále odvolávat. ZČM Plzeň
považuje rozhodnutí ÚHOS za administrativní úkon,
který nevzal v úvahu nutnost a povinnost kvalitního
zpracování expozice, která bude dlouhodobě sloužit
široké veřejnosti a i nadále se s rozhodnutím ÚHOS
neztotožňuje a jedná s nadřízeným orgánem, aby
dopad rozhodnutí ÚHOS nesla odborná příspěvková
organizace Centrální nákup, nebo aby byla na ÚHOS
podána soudní žaloba.
Další položky zachycené na účtu 542 v částkách 3 500
Kč a 4 500 Kč, vznikly vyměřením penále Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou za zpoždění při odvodu
pojistného a vyměřením pokuty Okresní správou
sociálního zabezpečení Plzeň za nepředložení osmi
evidenčních listů pracovníků, kteří byli po určitou dobu
zaměstnáni na dohody o pracovní činnosti. Uplatněné
penále a pokuta byly řešeny v náhradové komisi a případ
byl s odpovědným pracovníkem uzavřen dohodou
o splácení vzniklé škody.
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň vydala
výměr (je zachycen na účtu 545 ve výši 15 704 Kč),
kterým uplatnila penále za nesprávný odvod pojistného
u jednoho zaměstnance organizace, který zjistila při
své kontrole. Vzniklý nedoplatek pojistného mohla
způsobit chyba mzdové účetní anebo chyba upgradu
používaného mzdového programu VEMA a.s. Brno, kdy
se v nově převedené databázi ztratily údaje jednoho
zaměstnance, což způsobilo, že jeho pojistné nebylo
po určitou dobu odváděno. ZČM předložilo na počátku
IV. čtvrtletí 2015 OSSZ Plzeň-město žádost o prominutí
penále z důvodu tvrdosti zákona, avšak žádosti nebylo
vyhověno se zdůvodněním, že důvody uvedené v žádosti
nelze posuzovat jako tvrdost zákona. Případ proto zatím
zůstává otevřený a ZČM bude v hledání příčin pokračovat
v průběhu roku 2016.
Kurzové rozdíly vykázané na účtu 563 ve výši 2 372,89
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Kč vznikly při účtování zahraničních faktur - nejedná se
o škodu.
Při inventarizaci hospodářských prostředků
provedené k datu 31.12.2015 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 2015. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu
roku 2015, stejně jako v létech předchozích, 1 pracovník
s úvazkem 0,5.
Provedené interní audity se mj. zaměřily na
správnost poskytování cestovních náhrad u tuzemských
i zahraničních služebních cest, na hospodárnost
provozu vozidel vnitrozávodové dopravy při sledování
a dodržování norem spotřeby pohonných hmot, na
vhodnost a správnost přidělování osobních ochranných
prostředků, na obsah a způsob vedení operativní
evidence předmětů svěřených zaměstnancům v rámci
uzavřené dohody o odpovědnosti podle ustanovení
§ 252 ZP, na správnost tvorby fondu kulturních
a sociálních potřeb a užití vytvořených prostředků.
V rámci prováděné finanční kontroly byly 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
Rok 2015 byl pro ZČM Plzeň náročnější nežli léta
předchozí, neboť k 1.1.2015 došlo ke sloučení dvou
příspěvkových organizací (do ZČM bylo včleněno
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany) a v důsledku
toho vznikla povinnost úpravy vybraných interních
směrnic. Postup prací na tomto úkolu byl prověřován
zřizovatelským odborem KÚ PK již v květnu 2015, kdy se
kontrolní skupina zaměřila na: vnitřní kontrolní systém,
nakládání se svěřeným majetkem a na dodržování
směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek.
Z Protokolu, který počátkem června kontrolní
skupina vyhotovila a projednala s vedením ZČM, lze
z oddílu správnosti kontrolního systému vyjmout tato
zjištění a následné doporučení:
»» zavést jednotnou evidenci vydaných vnitřních
předpisů organizace (nestačí pouze ty, které upravují
ekonomickou činnost
»» seznamovat zaměstnance s obsahem vydávaných
vnitřních předpisů a vyžadovat jejich podpisy na
podpisových arších
»» zpřesnit formulace postupů a úkolů příkazce
operace a jmenovitě určit, kdo může vykonávat
funkci příkazce operace ve smyslu zákona o finanční

kontrole
»» nastavení vnitřního kontrolního systému konzultovat
s pracovníky Odboru ekonomického KÚPK, kteří si
pro II. pololetí 2015 naplánovali provedení následné
kontroly
K oddílu nakládání se svěřeným majetkem a jeho
ochranou, zaměřenou na sbírky muzejní povahy
nezjistila kontrolní skupina významnější pochybení
a konstatovala, že veškeré výpůjčky sbírkových
předmětů včetně zahraničních, byly realizovány
v souladu s právními předpisy a metodikou. Rovněž
u veřejných zakázek nebyly zjištěny závady, a proto
Protokol obsahuje konstatování, že „kontrola neshledala
ve vnitřním kontrolním systému závažné nedostatky“.
Jedním z rozhodujících pilířů vnitřního kontrolního
systému je soubor interních směrnic, které byly během
roku 2015 aktualizovány a nově rozšířeny o další 4
směrnice. Na správnost obsahu interních směrnic
a formulací v nich použitých se pravidelně zaměřují
i kontroly externích orgánů (v průběhu roku 2015 již
výše uvedená kontrola správnosti kontrolního systému
následovaná kontrolou pracovníků ministerstva
financí a kontrolou pracovníků ekonomického odboru
KÚ PK). V době sestavování této zprávy nebyla ještě
k dispozici zjištění druhé a třetí kontrolní skupiny,
takže nelze anticipovat jejich hodnocení ev. návrhy
a doporučení (pracovníci těchto kontrolních skupin
se zaměřili především na směrnici č. l o účetnictví
a oběhu účetních dokladů a směrnici č. 12 o provádění
finanční kontroly). ZČM však v předstihu na základě
poznatků z probíhajících kontrol, přistoupilo k úpravě
směrnice o finanční kontrole, která byla novelizována
s účinností k datu 1.12.2015, (zrušila obdobnou směrnici
ze 17.1.2014). V novelizované směrnici byly přesněji
formulovány postupy a úkoly příkazců operací určené
zákonem 320/2001 Sb. a současně byly aktualizovány
podpisové vzory a určeným zaměstnancům bylo
předáno písemné pověření k výkonu funkce.
Protokol vyhotovený první kontrolní skupinou si
vyžádal předložení zprávy o opatřeních, která byla na
základě provedené kontroly přijata. Tato zpráva byla
v závěru roku 2015 předložena zřizovatelskému odboru
s úplným a podrobným výčtem opatření a vykonaných
kroků.
Kromě souboru interních směrnic je dalším
důležitým pilířem vnitřního kontrolního systému Plán
hlavních kontrolních úkolů ZČM vydaný 11.3.2015 jako
Rozhodnutí ředitele č. 6/2015. Plán obsahoval 12 úkolů,
které byly v průběhu roku 2015 splněny.
V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly,
prováděné podle příslušných ustanovení zákona
320/2001 Sb., je vhodné se rovněž zabývat souvisejícími
otázkami:
Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí
V roce 2015 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 Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech, Národopisném muzeu v Plzni,
Muzeu loutek v Plzni a Muzeu církevního umění plzeňské
diecéze. Stejně jako v roce 2014, lze i v hodnoceném roce
2015 vyslovit plné uspokojení, neboť v průběhu celého
roku 2015, nebyla přijata žádná stížnost na služby
poskytované široké veřejnosti. Nebyly zaznamenány
ani jiné odmítavé nebo kritické podněty návštěvníků.
Veřejně přístupné prostory, výstavy a expozice navštívilo
za rok 2015 111 028 osob, tj. o 50 504 návštěvníků více
nežli byla zaznamenaná návštěvnost v roce předchozím.
fungování systému zjišťování,
vyhodnocování a minimalizování rizik
Vypracovaný seznam rizik z roku 2014 nemusel
být v průběhu sledovaného hospodářského období
doplňován a správnost tohoto postupu plně potvrdilo
vyhodnocení rizik provedené v samém závěru roku 2015.
Nejvíce byla naplněna majetková rizika (celkem u 3
položek a to: poškození majetku, technologická havárie
a vnitřní kriminalita), u lidských rizik to byly 2 pracovní
úrazy (z toho l těžký – nezaviněná dopravní nehoda).
Majetková rizika se organizace snaží omezovat
formou pojištění. V průběhu roku 2015 bylo proúčtováno
přijaté pojistné plnění v úhrnné částce 91 145 Kč, z toho
náhrada za demolované vozidlo z nezaviněné dopravní
nehody ve výši 76 650 Kč a 14 495 Kč za škodu vzniklou
prasklým vodovodním potrubím v objektu Tylova Plzeň.
Odstranění následků této technologické havárie si
vyžádalo částku 63 559 Kč, tzn. z pojistky bylo pokryto
23 % vzniklé škody.
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, 3 budovy Muzea
v Rokycanech a pracoviště Bolevecká náves 13 v Plzni
jsou samostatně napojeny na pult ochrany Policie ČR
Depozitář ve Zbirohu, kde se dokončovaly stavební
úpravy, byl elektronicky zabezpečen již v průběhu roku
2014.
Kamerový systém chránící hlavní budovu pracuje
v analogickém systému, nebyl roce 2015 rozšiřován
a doplňován, protože bylo rozhodnuto přejít na systém
digitální. Tato změna se uskuteční během roku 2016.
organizace odpovědností příslušných
vedoucích a ostatních zaměstnanců
Jedna ze základních interních směrnic určující
systém zpracování účetnictví a oběh dokladů, obsahující
i povinnosti a postupy určených pracovníků včetně
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popisu jejich pracovních činností, nebyla v průběhu roku
2015 měněna. Došlo však k aktualizaci podpisových
vzorů tvořících přílohu uvedené směrnice a k písemnému
pověření výkonem funkce příkazce operace ve vazbě na
ustanovení §§ 26 a 27 zákona 320/2001 Sb.
zajištění informačních funkcí v rámci
systému finanční kontroly
ZČM pracovalo v průběhu roku 2015 s finančními
prostředky přidělenými zřizovatelem formou základního
provozního příspěvku; tyto zdroje se stejně jako v roce
předchozím, podařilo rozšířit o 3 velké granty GAČR ve
výši téměř 1 mil. Kč a 5 menších grantů města Plzně.
Dalším zdrojem se staly účelové provozní prostředky
KÚ, takže celkově se podařilo tímto způsobem získat
prostředky v hodnotě přes 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
2015 nevzniklo.
průběžné sledování a prověřování
systému finanční kontroly
Vnitřní kontrolní systém v roce 2015 splnil požadavky
na něj kladené, a byl schopen zajišťovat i další, nově
se vyskytnuvší úkoly. Proto nebude nutné měnit jeho
základní nástroje, tzn. i v roce 2016 bude vypracován
plán interního auditu, který bude výchozím materiálem
pro plánování hlavních kontrolních úkolů, vydávaných
každoročně jako Rozhodnutí ředitele. Úpravy, doplnění
a novelizace interních směrnic budou prováděny podle
potřeby a v návaznosti na legislativní změny.
realizace doporučení jednotlivých
typů interního auditu
Roční plán interního auditu obsahoval celkem
14 úkolů, které se podařilo v průběhu sledovaného
období splnit. Zprávy z provedených auditů předkládal
interní auditor průběžně řediteli ZČM, vybrané zprávy
(zejména o výsledcích kontroly jednotlivých účetních
dokladů) zástupci ředitele ZČM. Pokud některá ze zpráv
poukázala na určité nedostatky, byla navržená opatření
ředitelem ZČM operativně projednána na nejbližší
poradě vedoucích pracovníků organizace.
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol
V průběhu roku 2015 prováděl v ZČM zřizovatel
veřejnosprávní kontrolu, když se ve II. čtvrtletí zaměřil
na vnitřní kontrolní systém ZČM, nakládání se svěřeným
majetkem a jeho ochranu a na dodržování postupů
při zadávání veřejných zakázek (podobněji v oddílu
Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému
na straně 2 této zprávy).
Ekonomický odbor KÚ PK a jeho oddělení
přezkoumávání hospodaření a kontroly, provedl
v závěru roku 2015 následnou kontrolu plnění opatření,
přijatých po komplexní kontrole hospodaření, kterou
provedl během roku 2014 (při níž zjistil některé drobnější
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závady týkající se inventury majetku a závazků,
dokladové inventury, účtování záloh, nedodržování lhůt
při předkládání a likvidaci cestovních účtů a nepřesnosti
při účtování operací ve fondu kulturních a sociálních
potřeb). Následná kontrola probíhala až do vánočních
svátků, takže zatím není k dispozici protokol, z něhož
by se dala zjistit míra (ne)spokojenosti s výsledky,
druhy a závažnost zjištěných závad. Z průběhu kontroly
lze očekávat, že některá opatření přijatá k odstranění
nedostatků nalezených komplexní kontrolou mohou
být hodnocena jako ne zcela účinná (dokladová
inventarizace, oblast FKSP).
Ve IV. čtvrtletí 2015 provedli kontrolu vybraných
oblastí hospodaření organizace také pracovníci
regionálního pracoviště Plzeňského kraje odboru 17
Ministerstva financí ČR. Ani v tomto případě zatím není
k dispozici Protokol z provedené kontroly. Vzhledem
k tomu, že se některé kontrolované okruhy překrývaly
s kontrolou provedenou ekonomickým odborem KÚ PK,
lze očekávat, že se mohou opakovat i případná zjištění.
V průběhu těchto kontrol však nebylo shledáno chybné
použití finančních prostředků.
Z dalších kontrol provedených externími orgány:
Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu
správnosti vedení a vykazování zákonem stanovených
údajů a provádění měsíčních odvodů pojistného.
Kontrola zjistila u jednoho zaměstnance (Šneberger)
zpoždění při odvodu pojistného a vyměřila ZČM Plzeň
penále ve výši 9 346 Kč. Vzhledem k tomu, že se na
vzniku chyby podílela dle názoru ZČM i softwarová chyba
programu, bylo požádáno o odstranění tvrdosti zákona.
VZP žádosti zčásti vyhověla a upravila výši penále na
částku 4 500 Kč. Tato zbylá částka pak byla řešena jako
škoda, která bude splácena a vypořádána odpovědným
zaměstnancem během roku 2016. Okresní správa
sociálního zabezpečení Plzeň-město provedla v ZČM
kontrolu správnosti vedení agendy evidenčních listů
a provádění konečného vyúčtování příjmů nejpozději
do konce 1. měsíce po skončení hospodářského období.
U několika zaměstnanců, s nimiž byla uzavřena dohoda
o provedení práce, bylo zjištěno zpoždění a proto OSSZ
vyměřila pokutu ve výši 3 500 Kč. Také v tomto případě
byla vzniklá situace řešena jako škoda, která bude
v průběhu formou měsíčních splátek v průběhu roku
2016 plně vypořádána.
Hlavní nedostatky, které by mohly podstatně
ohrozit plnění rozhodujících úkolů
Oblastí, která by mohla vážně ohrozit hospodaření
organizace, jsou odběrateli neuhrazené pohledávky.
Na účtu 311 – odběratelé, je k 31.12.2015 evidováno
195 523,89 Kč, z nichž rozhodující položkou je částka
117 241,34 Kč vztahující se ke konkursnímu řízení
Českomoravské správcovské a obchodní a.s. Krajský
soud v Plzni vydal dne 16.12.2015 rozvrhové usnesení,
v němž byla pro ZČM přiznána částka 83 220 Kč, která
evidovanou pohledávku sníží na 34 021,34 Kč. Protože
rozvrhové usnesení není dosud v právní moci, nebyla
platba správcem konkursní podstaty zatím poukázána.

Soud ve svém usnesení uvedl, že konečná zpráva správce
již nabyla právní moci, když byly uspokojeny všechny
přednostní pohledávky a poměrově i pohledávky II.
třídy (z přihlášené pohledávky 340 672,34 Kč tak bude
uspokojeno cca 90%). V dalším konkursním řízení
vedeném s firmou VIK Stavby vodovodů a kanalizací
Plzeň je přihlášena pohledávka 1 844,50 Kč. U této
pohledávky nedošlo během roku 2015 k žádné změně
– konkurzní řízení nebylo zatím uzavřeno. Pohledávka
svojí výší však nemůže výrazně negativně ovlivnit
hospodářské výsledky ZČM.
O čtyřech zbylých pohledávkách (z roku 2012 – 2014)
bude rozhodnuto v průběhu roku 2016, ale vzhledem
k jejich nízkým hodnotám – celkově se jedná o částku
2 189 Kč – nelze tyto bagatelní pohledávky vymáhat
soudní cestou s následnou exekucí.
Pohledávky a jejich struktura, jak bylo výše
dokázáno, proto nepředstavují hrozbu, která by ohrozila
hospodářské výsledky ZČM.
V závěru je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo
ohrozily jejich objektivní rozhodování.
Pohyby
finančních
prostředků
byly
plně
transparentní, inventarizace hmotného majetku byla
ukončena a žádné inventurní rozdíly nebyly zjištěny
a nemuselo být o nich účtováno.
Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně
rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které
nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných financí
prováděla pouze jedna osoba. Důsledné uplatňování
tohoto postupu vylučuje možnost, že by došlo
k nesprávnému použití veřejných prostředků.
Opatření přijatá ke zkvalitnění řízení a zabezpečení
účinnosti vnitřního kontrolního systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví,
byly v roce 2015 opět ověřovány formou průběžného
externího auditu a ke správnosti sestavení roční účetní
závěrky, se externí auditor vyjádří písemně v závěru
I. čtvrtletí 2016, tzn. až po termínu odevzdání této
zprávy. Lze však předpokládat, že jeho výrok bude, tak
jako v létech předchozích, bez výhrad a proto nejsou
navrhována nová opatření..
Pro rok 2016 bude opět zpracován plán hlavních
kontrolních úkolů a plán kontrol prováděných interním
auditorem; žádná další opatření se proto nestanovují.
ZČM však bude muset reagovat na obsah 2 protokolů,
které budou projednány v lednu nebo únoru 2016.
Jedná se o výsledek kontroly MF ČR a KÚ PK. Případná
opatření budou formulována v samostatném písemném
dokumentu.
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Opravy a udržování
budov muzea
Kopeckého sady 2 – hlavní budova:
»» spolupráce při realizaci expozice Umprum
»» demontáž, úprava a zpětná montáž zbývajících
zámků do vitrin v expozici Umprum
»» montáž a seřízení závěsného systému u vitrin
v expozici Umprum
»» oprava zámků do vitrin dodavatelsky v expozici
Umprum
»» běžná údržba v hlavní budově muzea (technickým
oddělením ZČM a dodavatelsky)
výtahy a plošiny, EPS,EZS, CCTV
Služby (revize):
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

EPS,EZS, CCTV + rozhlas
Výtahy a plošiny
FIDES dálkové spojení
VZT + klimatizace
SHZ (stabilní hasicí zařízení) – knihovna
klima jednotka – knihovna
PHP + hydranty
trezor odd. Umprum ve sklepě
UPS – záložní zdroj
požární klapky

Bolevecká náves 17
»» Oprava vadného kotle v budově odd. UMPRUM
– dodavatelsky
»» Úprava areálu
»» Spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
»» Údržba a opravy zařízení tech. oddělení a odd.
UMPRUM
»» Přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM

Zborovská 40
»» Stěhování sbírek z depozitáře v Částkově ul.
»» Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých
oddělení
»» Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Centrální depozitář Nepomuk
»» Opravy a údržba objektu dle požadavků
»» Převozy sbírkových předmětů dle potřeby
Zbiroh
»» Oprava regulace vytápění - dodavatelsky
Částkova ul.
»» Odstěhování části archeologických sbírek do Netolic
do depozitáře Jihočeského Muzea
Rokycany J. Urbana 141
»» Zajištění
opravy
propadlého
stropu
v expozici- dodavatelsky
»» Spolupráce při instalaci výstav
»» Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Rokycany Masarykovo nám. 135
»» Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Rokycany Malé nám. 123
»» Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
»» Oprava el. instalace v odd. knihovny
Dobřív
»» Přeprava předmětů na Hamernický den

Tylova 22

Rokycany ul. J. Knihy - depozitář

»» Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých
oddělení
»» Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení

»» Montáž nového kotle a části rozvodu topení
– dodavatelsky

Národopisné muzeum náměstí republiky 13
»» Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
»» Spolupráce při instalaci výstav
»» Údržba dle požadavků národopisného muzea
Muzeum loutek náměstí republiky 23
»»
»»
»»
»»

Spolupráce při instalaci výstav
Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
Údržba dle požadavků muzea
Výroba nábytku pro výstavy

Muzeum církevního umění Františkánská 11
»» Úprava areálu
»» Opravy a údržba dle požadavků muzea
»» Přeprava sbírkových předmětů a spolupráce při
instalaci výstav

Rokycany ul. Mládežníků
»» Rekonstrukce střechy – dodavatelsky
Mýto u Rokycan
»» Odstěhování nábytku do depozitáře v ul. J.Knihy
v Rokycanech - částečně dodavatelsky
»» Převoz sbírkových předmětů z depozitáře dle
požadavků jednotlivých oddělení
Volduchy
»» Převoz sbírkových předmětů z depozitáře dle
požadavků jednotlivých oddělení
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Publicita muzea
Publicita muzea
Přehled zpráv 1.1.2015 - 31.1.2015
5plus2
»» Do Plzně míří chodští dudáci, tanečníci i loď 16.1.2015
5plus2 str. 3 Domažlicko a Klatovsko (bub)
»» Do ulic vyrazili hipíci, kejklíři i živá velryba na cestách
23.1.2015 5plus2 str. 2 LADISLAV VAINDL
Design & Home
»» výstavy & veletrhy 27.1.2015 Design & Home str. 14
Výstavy & veletrhy				
Domažlický deník
»» Co čeká Plzeň a okolí v letošním roce 2015
3.1.2015 Domažlický deník str. 4 Region Miroslava
Tolarová
»» Muzeum uzavřelo sňatek s Plzní 8.1.2015 Domažlický
deník str. 5 Region (naš)
»» Strašíval Na Jíkalce obávaný Hýkal nebo obyčejný
hejkal? 9.1.2015 Domažlický deník str. 4 Region
DAVID RŮŽIČKA
»» Kulturní akci roku zahájí i domažlická loď 13.1.2015
Domažlický deník str. 3 Domažlicko (bub)
»» VSTUPTE DO ŘÍŠE JIŘÍHO TRNKY 14.1.2015
Domažlický deník str. 1 Titulní strana		
»» Jak na vás zapůsobilo sobotní zahájení EHMK v Plzni?
20.1.2015 Domažlický deník str. 4 Region
»» Fučík se vrátil na fasádu domu, kde bydlel 27.1.2015
Domažlický deník str. 4 Region (ez)		
Hospodářské noviny
»» BŘICHO EVROPSKÉ KULTURY 16.1.2015 Hospodářské
noviny str. 20 Kultura Daniel Konrád
IN magazín
»» Nenechte si letos ujít 7.1.2015 IN magazín str. 7 Téma
Nina Šimůnková, Jaromír Mára, Šárka Nováková
»» to nejlepší z plzně 28.1.2015 IN magazín str. 11
Téma
Klatovský deník
»» Muzeum uzavřelo sňatek s Plzní 8.1.2015 Klatovský
deník str. 5 Region (naš)
»» Na zahájení v Plzni vystoupí i klatovské břišní
tanečnice 16.1.2015 Klatovský deník str. 2 Klatovsko
(dl)
Lidové noviny
»» Sladká Trnkova jizva na české duši 30.1.2015 Lidové
noviny str. 8 Kultura JIŘÍ PEŇÁS
Literární noviny
»» Gottfried Lindauer, portrétista Maorů 15.1.2015
Literární noviny str. 2 Příloha - Otevírá se plzeňský

ráj			
»» Jiří Trnka: Ateliér & Zahrada 15.1.2015 Literární
noviny str. 2 Příloha - Otevírá se plzeňský ráj
»» Skryté město 15.1.2015 Literární noviny str. 3 Příloha
- Otevírá se plzeňský ráj			
Magazín Víkend DNES
»» Hurvínek & spol. 10.1.2015 Magazín Víkend DNES str.
23 Cesty JAKUB POKORNÝ
Mladá fronta DNES
»» Zásadní událost roku v kraji? Plzeň - Evropské hlavní
město kultury. 3.1.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj
Plzeňský Jitka Šrámková
»» Plzeň se stává kulturní metropolí Evropy. Jedinečný
okamžik oslaví desetitisíce lidí 7.1.2015 Mladá fronta
DNES str. 2 Kraj Plzeňský Barbora Němcová
»» Muzeum ukazuje díla ze slavné bechyňské školy
8.1.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(ČTK)
»» Bienále kresby: mezinárodní konference i obsáhlá
výstava 9.1.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský — Gabriela Špalková
Víkendové tipy
»» 10.1.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
»» Ateliér Jiřího Trnky. První akce výstavního programu
začala 17.1.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský Barbora Němcová
»» Za kocourem na tříkolce. Otevírá se svět Jiřího Trnky
17.1.2015 Mladá fronta DNES str. 6 Scéna Václav
Hnátek
»» Děti nadchla velryba, která zakotvila u muzea
19.1.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(lad)
»» Region býval vždy pověstný zbožností svých obyvatel
30.1.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Plzeňský deník
»» Město kultury zbrojí na den D 7.1.2015 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana HANA PRAŽÁKOVÁ
»» Výpravy za poznáním vyrazí z muzea 7.1.2015
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj)
»» Strašíval Na Jíkalce obávaný Hýkal nebo obyčejný
hejkal? 8.1.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DAVID
RŮŽIČKA
»» Trnkova Zahrada 2 13.1.2015 Plzeňský deník str. 35
Příloha - Přehled programu leden-březen 2015
»» SUTNAR 13.1.2015 Plzeňský deník str. 74 Příloha Přehled programu leden-březen 2015 doc. ak. mal.
Josef Mištera
»» ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY ZVE K NÁVŠTĚVĚ 14.1.2015
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» V Západočeském muzeu pokračuje cyklus Výpravy
za poznáním 15.1.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura
regionu (haj)
»» Jak na vás zapůsobila sobotní Plzeň? 19.1.2015
Plzeňský deník str. 4 EHMK 2015
			


»» Ve Špekparku je nejdůležitější neskočit někomu na
špek 22.1.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DAVID
RŮŽIČKA
»» V Západočeském muzeu pokračuje cyklus Výprav za
poznáním 22.1.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura
regionu (haj)
»» Fučík se vrátil na fasádu domu, kde bydlel 26.1.2015
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
»» Zahájení pohledem čtenáře a známých 26.1.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko I. Petroušek
»» Pětatřicáté Smetanovské dny se připomenou
výstavami a sympoziem 26.1.2015 Plzeňský deník str.
38 Příloha - Kultura / muzejnictví (haj)
»» KONCERTY 26.1.2015 Plzeňský deník str. 41 Příloha Kultura / programy
»» PŘEDNÁŠKY BESEDY 26.1.2015 Plzeňský deník str. 42
Příloha - Kultura / programy
»» MUZEA 26.1.2015 Plzeňský deník str. 45 Příloha Kultura / programy
»» KNIHOVNY 26.1.2015 Plzeňský deník str. 49 Příloha Kultura / programy
»» Festival světla rozzáří říční promenádu 26.1.2015
Plzeňský deník str. 61 Příloha - Plzeň - Evropské
hlavní město kultury 2015
»» Tajemná Trnkova zahrada ožívá 26.1.2015 Plzeňský
deník str. 62 Příloha - Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015
»» Výpravy za poznáním zvou do Afriky 28.1.2015
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj)
»» V Západočeském muzeu v neděli končí Šangri
la
30.1.2015 Plzeňský deník str. 11 Kultura (haj)
»» Dobrá zpráva pro Plzeň 31.1.2015 Plzeňský deník str.
1 Titulní strana
»» Cestu od depa k pivovaru rozzáří Festival světla
31.1.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko HANA
PRAŽÁKOVÁ
Právo
»» Velký mejdan přinese velké manévry 7.1.2015 Právo
str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Město kultury začalo stylově. Trnkou 17.1.2015 Právo
str. 3 Zpravodajství Ivan Blažek
»» Kurátorka a vrátný kradli v muzeu vzácné knihy, do
antikvariátu je vozili v kufrech 20.1.2015 Právo str. 1
Titulní strana Patrik Biskup			
Rodina DNES
»» CO SE CHYSTÁ JINDE? 9.1.2015 Rodina DNES str. 22
Kam na víkend KRAJŠTÍ REDAKTOŘI MF DNES
Rokycanský deník
»» Zvíkovecké kytičky obsadí muzeum od čtvrtka 8.
ledna 5.1.2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko
(naš)
»» Muzeum uzavřelo sňatek s Plzní 8.1.2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Kytičky nezklamaly příznivce podvacáté 10.1.2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
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»» Umělci z Rokycanska se chystají zítra do Plzně
16.1.2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Tachovský deník
»» Tachovsko v roce 2014 – listopad 16.1.2015 Tachovský
deník str. 2 Tachovsko		
Přehled zpráv 4.2.2015 - 2.3.2015
5plus2
»» Prosakující voda už hamr neohrozí 27.2.20155 plus2
str. 23 Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko (lad)
Brněnský deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Brněnský deník str. 17 Kultura (kul)
Českobudějovický deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Českobudějovický deník str. 23 Zábava
Domažlický deník
»» V Plzni se v letošním roce zabydlí Japonsko
19.2.2015 Domažlický deník str. 4 Region MIROSLAVA
VEJVODOVÁ PAVEL KORELUS
»» Akordeonový soubor pokřtil nové CD 26.2.2015
Domažlický deník str. 10 U nás doma
»» TRNKOVA ZAHRADA 2 Z VÁS ZASE UDĚLÁ KLUKY
27.2.2015 Domažlický deník str. 4 Region
Haló noviny
»» Z tradic českého loutkářství 28.2.2015 Haló noviny
str. 4 Z kultury (the)
Havlíčkobrodský deník
»» Plzeň zve na festival světla 18.2.2015 Havlíčkobrodský
deník str. 17 Auto – moto (kul)
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Havlíčkobrodský deník str. 16 Zpravodajství
(kul)
Hospodářské noviny
»» MNICHOVSKÁ KOLONIE 4.2.2015
noviny str. 16 Kultura Pavel Vokatý

Hospodářské

Hradecký deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Hradecký deník str. 13 Zpravodajství
(kul)
Chebský deník
»» V mincovně bude řeč o pokladu 19.2.2015 Chebský
deník str. 10 Kultura regionu (lev)
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Chebský deník str. 19 Zábava (kul)
Klatovský deník
»» Přijďte se k nám naučit číst 2.3.2015 Klatovský deník
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str. 10 U nás doma Karel Velkoborský		
Knižní novinky
»» UMĚNÍ; HUDBA 16.2.2015 Knižní novinky str. 16
Bibliografie			
Lidové noviny
»» Za staletou loutkářskou tradicí do muzea v Plzni
27.2.2015 Lidové noviny str. 1 LN +
»» Trnkova Zahrada ožívá 28.2.2015 Lidové noviny str.
30 Orientace/Výběr Judita Matyášová
Maminka
»» Dětem vstup přikázán! 24.2.2015 Maminka str. 150
váš domov DANA PACKOVÁ
Mladá fronta DNES
»» Skrytá krása historického centra Plzně. Vnitrobloky
jsou líbezné, říká památkář 4.2.2015 Mladá fronta
DNES str. 3 Kraj Plzeňský Jitka Šrámková
»» Lidé mohou jeden druhého najednou vnímat jinak
7.2.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
(abe)
»» Na fotografy se musí diplomaticky, říká nová
ředitelka muzea 16.2.2015 Mladá fronta DNES str. 3
Jižní Čechy Petr Kubát
Víkendové tipy
»» 20.2.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Karlovarský
»» Víkendové tipy Masopust, přednáška, výstava
modelů 21.2.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Karlovarský		
»» Byly to jen světla a stíny, ale zapůsobily. Podívaná
zaplnila nábřeží Radbuzy 23.2.2015 Mladá fronta
DNES str. 2 Kraj Plzeňský Jaroslav Nedvěd
»» Trnkova Zahrada 2 Expozice v Plzni otevře originální
svět slavné pohádky 25.2.2015 Mladá fronta DNES
str. 1 Plzeňský kraj (red)
»» Jubilejní ročník Smetanovských dnů nabízí klasiku,
operetu i jazz 25.2.2015 Mladá fronta DNES str. 3
Plzeňský kraj Gabriela Špalková
»» Světové paleontologické centrum Rokycany budou
metropolí trilobitů 27.2.2015 Mladá fronta DNES str.
1 Kraj Plzeňský (lad)
»» Gobi = dinosauři, Rokycany = trilobiti. Město bude
metropolí paleontologie 27.2.2015 Mladá fronta
DNES str. 2 Kraj Plzeňský Ladislav Vaindl
»» Štěkafon a buřty. Trnkova interaktivní Zahrada je
zážitek pro děti i dospělé 27.2.2015 Mladá fronta
DNES str. 11 Kultura — Václav Hnátek
»» Prožijte
dobrodružství
v Zahradě
28.2.2015
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
Moje rodina
»» S námi se nudit nebudete 28.2.2015 Moje rodina str.
3 Tipy na výlety
			

Moravskoslezský deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Moravskoslezský deník str. 16 Ze zahraničí
(kul)
Olomoucký deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Olomoucký deník str. 17 Kultura – Zábava
(kul)
Plzeňský deník
»» Připomenete si letošní kulaté výročí Husova upálení?
Přidejte se k národním slavnostem 5.2.2015 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko PAVEL KORELUS
»» Muzeum zve na Madeiru – ráj v Atlantiku 5.2.2015
Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu (haj)
»» VELRYBA ODPLAVALA DO PLZEŇSKÉ ZOO 11.2.2015
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 11.2.2015 Plzeňský deník str.
10 U nás doma Eva Hubatová
»» PLZENEČTÍ UŽ VĚDÍ, JAK ASI VYPADALA HŮRKA
12.2.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Výpravy za poznáním nabídnou Etiopii 12.2.2015
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (haj)
»» Osmdesátiletý plíšek chrání dodnes 14.2.2015
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana DANA VESELÁ
»» Blovické muzeum ukazuje, z čeho se dříve pilo
18.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko PAVEL
KORELUS
»» V Plzni se na deset měsíců zabydlí Japonsko
18.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko MIROSLAVA
VEJVODOVÁ PAVEL KORELUS
»» Muzeum zve na severozápad USA 19.2.2015 Plzeňský
deník str. 10 Kultura regionu (haj)		
»» Festival světla rozzáří Plzeň 20.2.2015 Plzeňský deník
str. 12 Tipy na víkend (haj)
»» ZAČAL FESTIVAL SVĚTLA, BŘEHY RADBUZY OZÁŘÍ
I DNES 21.2.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní
strana
»» Plzeň chce prodat Masarykovo gymnázium
21.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
»» FESTIVAL SVĚTLA 20. a 21. února 21.2.2015 Plzeňský
deník str. 7 Servis
»» Plzeň se na chvíli změnila ve světelnou galerii
23.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko KLÁRA
MRÁZOVÁ
»» Kam vyrazit v Plzni s dětmi při nevlídném počasí?
23.2.2015 Plzeňský deník str. 45 Příloha - Maminčino
království (kav)
»» Jiří Trnka už přilákal tisícovky návštěvníků 23.2.2015
Plzeňský deník str. 57 Příloha - Kultura
»» Galerie poukazuje na loajalitu umělců 23.2.2015
Plzeňský deník str. 58 Příloha – Kultura (haj)
»» ZÁBAVNÉ POŘADY a JINÉ AKCE 23.2.2015 Plzeňský
deník str. 61 Příloha - Kultura
»» PŘEDNÁŠKY BESEDY 23.2.2015 Plzeňský deník str. 62
Příloha - Kultura


»» TRNKOVA ZAHRADA 2 Z VÁS ZASE UDĚLÁ KLUKY
26.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
»» Smetanovské dny patří k Plzni už po pětatřicáté
27.2.2015 Plzeňský deník str. 19 Kultura regionu
HANA JOSEFOVÁ
»» Trnkova Zahrada ožívá v Plzni 27.2.2015 Plzeňský
deník str. 19 Kultura regionu (kul)
»» Muzeum uzavře zbrojnici 28.2.2015 Plzeňský deník
str. 2 Plzeňsko (haj)
»» KYBERNETOSKOP UŽ OŽIVUJE TRNKOVU ZAHRADU
28.2.2015 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
Právo
»» FOTO 11.2.2015 Právo str. 10 Západní Čechy Plzeňský kraj, Karlovarský kraj (zaš)			
(zaš)
»» Plzeň rozzáří Festival světla, nabídne i světové
premiéry 11.2.2015 Právo str. 11 Západní Čechy Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Jan Švábek
»» * Keltský poklad 18.2.2015 Právo str. 10
Severozápadní Čechy (vor)
»» Plzeň navštíví japonské ikony 18.2.2015 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Město kultury. Magnet pro tisíce lidí 23.2.2015 Právo
str. 15 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Výstava odhalí život Plzeňanů v 19. století 26.2.2015
Právo str. 12 Jihozápadní Čechy Jan Švábek
»» V Plzni se můžete projít Trnkovou Zahradou
27.2.2015 Právo str. 10 Západní Čechy - Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj Ivan Blažek

Výroční zpráva 2015| 107
Literární život Ivo Fencl
Týdeník školství
»» EXOD 2015 4.2.2015 Týdeník školství str. 2 armády
v Poličce ve
Ústecký deník
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Ústecký deník str. 15 Kultura (kul)
Zlínský deník
»» Velryba a trpaslík z Trnkovy Zahrady ožívají
v Západočeském muzeu 27.2.2015 Zlínský deník str.
17 Kultura – zábava (kul)
Přehled zpráv 27.2.2015 - 31.3.2015
ego!
»» Trnkovi Potomci proslulého výtvarníka se sešli
v Zahradě 13.3.2015 ego! str. 28 Téma Irena Jirků
Evropské noviny
»» Kulturní mosty bez hranic 27.2.2015 Evropské noviny
str. 11 Evropská kultura Jana Lochmanová
Haló noviny
»» Setkání s Trnkovým odkazem 4.3.2015 Haló noviny
str. 10 Servis/tv programy (the)
»» Loutkové divadlo v boji za svobodu 14.3.2015 Haló
noviny str. 4 Z kultury Tomáš HEJZLAR

Pražský deník

HARPER’S BAZAAR

»» Plzeň zve na festival světla 18.2.2015 Pražský deník
str. 15 Kultura (kul)
»» Trnkova Zahrada ožívá v Západočeském muzeu
27.2.2015 Pražský deník str. 17 Kultura (kul)

»» MEDIA MIX 16.3.2015 HARPER’S BAZAAR str. 200
Media mix

Rokycanský deník
»» Obřadní síní zní svatební pochod 6.2.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Muzeum dr. B. Horáka chystá velkou akci 16.2.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Paleontologie otevře své brány u Horáka 17.2.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Nová výstava v Horákově muzeu má název
Paleontologie a skalníci 18.2.2015 Rokycanský deník
str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» VE ČTVRTEK ZAHÁJENÁ VÝSTAVA ZPEČETILA FÚZI
21.2.2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko
»» New York je z hlediska paleontologů proti Rokycanům
zablácená ves 25.2.2015 Rokycanský deník str. 2
Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Rokycany budou mít novou výstavní síň 27.2.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko EVA
PRAUMOVÁ
Tvar
»» Knihami proložená Plzeň 5.2.2015 Tvar str. 19

IN magazín
»» tento týden 4.3.2015 IN magazín str. 4 Tento týden
v česku - šar
Krajské noviny
»» Kraji patří zhruba 50 nemovitých kulturních památek
27.3.2015 Krajské noviny str. 10 Jihočeský kraj Jana
Bartošová
Lidové noviny
»» Nuda v hlavním městě kultury...... do Plzně přijeďte
radši až v létě 4.3.2015 Lidové noviny str. 4 Domov
JUDITA MATYÁŠOVÁ
»» Hlavní město kultury není celoroční festival 5.3.2015
Lidové noviny str. 11 Názory JIŘÍ SULŽENKO
»» V Plzni připravili dvě výstavy k Trnkovu výročí
13.3.2015 Lidové noviny str. 1 Příloha - LN+
Metro
»» Zima v podobě smrtky skončila v Radbuze. Je tu jaro
24.3.2015 Metro str. 1 Titulní strana
Mladá fronta DNES
»» Víkendové hosty vítají v zimě jen některá muzea.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Podle zájmu lidí 5.3.2015 Mladá fronta DNES str. 2
Kraj Plzeňský Jitka Šrámková
Yojiro Takita, oscarový režisér, zítra usedne v kině
Beseda 9.3.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský Jan Kastner
Víkendové tipy Projděte se Večerníčkovou stezkou,
zatančete si nebo se vydejte na koncert 13.3.2015
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (tr)
NEJ zajímavější písemnosti 13.3.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Brno a jižní morava Veronika
Horáková
Smrtku hodili do řeky a zpátky už šli s májkou
24.3.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(ned)
Plzeň připomene Ladislava Sutnara, tvůrce Venuší
25.3.2015 Mladá fronta DNES str. 11 Kultura
(ČTK)
Doba Bedřicha Smetany ve svědectví obrazů,
novinových článků i knih 26.3.2015 Mladá fronta
DNES str. 4 Kraj Plzeňský Gabriela Špalková
S novými plzeňskými zvony se rodil také film Jana
Loučíma o jejich příběhu 30.3.2015 Mladá fronta
DNES str. 2 Kraj Plzeňský Petr Ježek
Dokument o nových zvonech má dnes odpoledne
premiéru 31.3.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj
Plzeňský (pek)

Naše rodina
»» Dopisy čtenářů 17.3.2015 Naše rodina str. 30
Redakční pošta
Plzeňský deník
»» VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 5.3.2015 Plzeňský deník str.
10 Kultura regionu (haj)
»» Z prošlých potravin vaří bezdomovcům jídlo
6.3.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana KLÁRA
MRÁZOVÁ
»» Z muzea vynesou smrtku 20.3.2015 Plzeňský deník
str. 11 Kultura regionu (haj)
»» Ivan Jáchim: Finále nezlomila normalizace ani
porevoluční změny 21.3.2015 Plzeňský deník str. 8
Kultura regionu
»» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
POZNÁNÍM A ZÁBAVOU 23.3.2015 Plzeňský deník str.
7 Servis
»» Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích ukáže, jak se
žilo za 2. světové války 30.3.2015 Plzeňský deník str.
64 Příloha - Plzeň Evropské hlavní město kultury
2015
»» Program Plzeň 2015 30.3.2015 Plzeňský deník str.
65 Příloha - Plzeň Evropské hlavní město kultury
2015
»» Alena Tichá a Lions Club Plzeň uvedou Vlídný
tmavomodrý svět 30.3.2015 Plzeňský deník str. 74
Příloha - Plzeňský kulturní přehled - kultura / akce
(haj)
»» Letnice umělců: Oslava tvůrčího ducha 30.3.2015
Plzeňský deník str. 74 Příloha - Plzeňský kulturní
přehled - kultura / akce

Prager Zeitung
»» Auf Franz Josephs Spuren in Pilsen 26.3.2015 Prager
Zeitung str. 15 VON ARNE WITTE
Právo
»» Údržba plzeňské zbrojnice, to je piplačka na celý
týden 4.3.2015 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy (ib)
»» Církevní restituce: žaloby jen prší 6.3.2015 Právo str. 1
Titulní strana Naďa Adamičková Marie Königová
»» FOTO 24.3.2015 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
(zaš)
»» INFORMUJEME 27.3.2015 Právo str. 11 Západní
Čechy - Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
Právo Víkend
»» Trnkova zahrada 2 v Plzni 6.3.2015 Právo Víkend str.
31 Tipy na víkend Petr Svorník
Rokycanský deník
»» U Horáka komentují prohlídky odborníci 6.3.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» FOTO - ZKAMENĚLINY LÁKAJÍ 10.3.2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko
»» KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PŘIBLÍŽILA PRAVĚK
12.3.2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko
»» Muzeum Horáka nabízí odborný komentář 26.3.2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
Tachovský deník
»» Kdo se bojí, nesmí do Zahrady aneb Návštěva dvou
výstav 7.3.2015 Tachovský deník str. 3 Tachovsko
(red)
Tina
»» České loutkářství 4.3.2015 Tina str. 52 Z domova
Týdeník Rozhlas
»» Do hlavy trpaslíka 16.3.2015 Týdeník Rozhlas str. 20
Kultura (top)
Přehled zpráv 30.3.2015 – 4.5.2015
Brněnský deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Brněnský deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Českobudějovický deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Českobudějovický deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Domažlický deník
»» VÝSTAVY UKAZUJÍ KONEC VÁLKY
Domažlický deník str. 4 Region		

24.4.2015

Esquire
»» NABÍDNĚTE SI 30.3.2015 Esquire str. 20 MaDS JIŘÍ
ROTH A OLDŘICH MÁNERT


Haló noviny
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»» Islandské jaro Renaty Emilsson Peškové 1.4.2015
Listy Prahy 1 str. 3 Listy Prahy 1 Martina Fialková

»» Festival představí tři filmy věnované Plzni 27.4.2015
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» výročí 27.4.2015 Plzeňský deník str. 62 Příloha Kultura - kultura/rock
»» Dílo Jiřího Trnky už přilákalo téměř dvaadvacet tisíc
lidí 27.4.2015 Plzeňský deník str. 66 Příloha - Kultura
- kultura/divadlo/výtvarné umění/film (haj)
»» Masné krámy představí Lindauerův příběh 27.4.2015
Plzeňský deník str. 68 Příloha - Kultura - kultura/
výtvarné umění HANA JOSEFOVÁ
»» Noc literatury v Plzni 27.4.2015 Plzeňský deník str. 92
Příloha - Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015
»» Nálety na Plzeň aneb Bomby si nevybírají 28.4.2015
Plzeňský deník str. 7 Publicistika
»» Plzeň mě baví svou historií 30.4.2015 Plzeňský deník
str. 3 Plzeňsko PAVEL KORELUS
»» Plzeňan schraňuje americké dopisy vyhozené před
70 lety 30.4.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
KLÁRA MRÁZOVÁ
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Plzeňský deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ		

Mladá fronta DNES

Právo

»» Jméno Sutnar chtěly režimy vymazat. Plzeňané ale
chystají jeho návrat 14.4.2015 Mladá fronta DNES str.
2 Kraj Plzeňský Barbora Němcová

»» Neviditelná i zřejmá loajalita 9.4.2015 Právo str. 4
Příloha – Salon ALENA ZEMANČÍKOVÁ		
»» Trnkův tvůrčí svět okouzluje poezií i šíří
záběru 11.4.2015 Právo str. 11 Kultura Radmila
Hrdinová
»» Kniha z projektu Paměť loutky 30.4.2015 Právo str. 9
Jihozápadní Čechy (ČTK)

»» Fascinující Jiří Trnka bude k vidění až do května
v Plzni 22.4.2015 Haló noviny str. 2 Literatura, umění,
kultura IVO FENCL
Havlíčkobrodský deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Havlíčkobrodský deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Hradecký deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Hradecký deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Klatovský deník
»» Rokycany zavřely expozici muzea 16.4.2015 Klatovský
deník str. 5 Region BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Listy Prahy 1

Moravskoslezský deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Moravskoslezský deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Olomoucký deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015
Olomoucký deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA
KAMENSKÁ
Plzeňský deník
»» V úterý začínají Letnice umělců 3.4.2015 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu (haj)
»» Galerie, knihovna i muzeum v Plzni ukazují loajalitu
9.4.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu HANA
JOSEFOVÁ
»» Trnkovy světoznámé pověsti shání peníze na digitální
kabát. Pomoci jim může každý 13.4.2015 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko PAVEL KORELUS
»» KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
POZNÁNÍM A ZÁBAVOU 14.4.2015 Plzeňský deník str.
7 Servis
»» Památky dostaly více peněz, přesto nestačí 16.4.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko PAVEL KORELUS
»» Rokycany zavřely expozici 16.4.2015 Plzeňský deník
str. 5 Region (naš)
»» Město kultury zve hendikepované na koncerty
i střelbu 23.4.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
PAVEL KORELUS
»» VÝSTAVY UKAZUJÍ KONEC VÁLKY. VYBERTE SI
23.4.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko

Pražský deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015 Pražský
deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA KAMENSKÁ
Rokycanský deník
»» Dobřívský hamr zve už dnes k návštěvě 3.4.2015
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Rokycany zavřely expozici muzea 16.4.2015
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Historii rokycanské Spilky přiblíží muzeum 29.4.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
Strakonický deník
»» Místo, které jsme navštívili, je obec v regionu
18.4.2015 Strakonický deník str. 2 Strakonicko
Ústecký deník
»» Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 4.5.2015 Ústecký
deník str. 12 Zpravodajství ADÉLA KAMENSKÁ
Přehled zpráv 5.5.2015 - 1.6.2015
Domažlický deník
»» Živá ulice bude v Plzni pestrá 29.5.2015 Domažlický
deník str. 4 Region (haj)
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Klatovský deník
»» FOTO - MAOROVÉ PŘIVÍTALI V PLZNI SVÉ PŘEDKY
5.5.2015 Klatovský deník str. 1 Titulní strana
Lidové noviny
»» V maorském panteonu 30.5.2015 Lidové noviny str.
24 Orientace/galerie MARTIN RYCHLÍK
Literární noviny
»» Plzeň, kniha, Sutnar 14.5.2015 Literární noviny str. 26
Příloha – Biblio Jana VRÁNKOVÁ
Mladá fronta DNES
»» Muzejní noc Výběr z programu 16.5.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Brno a jižní Morava		
»» Výstava představuje Evropě dílo designéra Sutnara
18.5.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(ČTK)		
»» Nové nápady a výrobky – to je klíčové, říká šéf Škody
Transportation 18.5.2015 Mladá fronta DNES str. 3
Kraj Plzeňský Martin Polívka
»» Muzea pozvou k noční návštěvě, pobaví se i děti
21.5.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
(ban)
»» V galerii se zabydlelo šestadvacet Venuší 22.5.2015
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Cesta muzeem vede od ruční sazby až po monotyp
28.5.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» NEJ větší vědci a vynálezci kraje 29.5.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Ladislav Vaindl
»» Tipy na víkend Vyražte na Noc kostelů a muzejní noc
či do štěnovické zámecké zahrady 29.5.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (tr)
»» Do ulic Plzně vtrhne divadlo i muzika 1.6.2015
Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský — Barbora
Němcová
Plzeňský deník
»» FOTO - MAOROVÉ PŘIVÍTALI V PLZNI SVÉ PŘEDKY
5.5.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» OZNÁMENÍ 14.5.2015 Plzeňský deník str. 7 Servis
»» Návrat designera Ladislava Sutnara 16.5.2015
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» Ladislav Sutnar se vrací do rodné Plzně 16.5.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko HANA JOSEFOVÁ
»» Další pocta Sutnarovi. Most se musí znovu předláždit
»» 18.5.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (red)
»» VÍTĚZSTVÍ PĚTKY Z HUDEBKY 20.5.2015 Plzeňský
deník str. 10 U nás doma
»» Dobrá zpráva pro Plzeňsko 22.5.2015 Plzeňský deník
str. 1 Titulní strana
»» Noc v muzeích: Loutky i groteska 25.5.2015 Plzeňský
deník str. 3 Plzeňsko ANDREA PÁNKOVÁ
»» Skladatel a pedagog Artuš Rektorys oslavil
osmdesátiny 25.5.2015 Plzeňský deník str. 54 Příloha
– Kultura Jana Tomažičová

»» Paměť loutky zůstane uchována v knize 25.5.2015
Plzeňský deník str. 57 Příloha – Kultura (haj)
»» Muzea stále připomínají druhou světovou válku
25.5.2015 Plzeňský deník str. 58 Příloha - Kultura
»» DIVADLA 25.5.2015 Plzeňský deník str. 59 Příloha Kultura
»» Ladislava Sutnara představují hned tři výstavy
25.5.2015 Plzeňský deník str. 64 Příloha - Kultura
»» Program Plzeň 2015 6 2015 25.5.2015 Plzeňský deník
str. 67 Příloha - Kultura
»» MUZEA 25.5.2015 Plzeňský deník str. 73 Příloha Kultura		
»» Co si v létě rozhodně nenechat v Plzni ujít 26.5.2015
Plzeňský deník str. 34 Příloha - tipy na léto
»» Jitka Prokšová křtí novou knihu 27.5.2015 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko (mv)
»» Muzeum se pyšní vzácnými prvotisky 27.5.2015
Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko KLÁRA MRÁZOVÁ
»» Živá ulice: Dvaadvacet dní nejrůznějších uměleckých
žánrů 28.5.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
(haj)
»» Ladislav Sutnar a porcelán 1.6.2015 Plzeňský deník
str. 9 Kultura regionu (haj)
Právo
»» Náplavka s problémy, plán města žije 6.5.2015 Právo
str. 16 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek		
»» Sutnarův design mimořádně v Plzni 16.5.2015 Právo
str. 13 Region Čechy Jan Švábek
»» Plzeň hostí Sutnarovy americké venuše 22.5.2015
Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Otevírá se Muzeum knihtisku a knihy 28.5.2015 Právo
str. 12 Jihozápadní Čechy Jan Švábek
Rokycanský deník
»» Pro fontánu ve Spilce dnes začíná závěrečné parádění
22.5.2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Od Horáka vede cesta Spilkou 27.5.2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
Přehled zpráv 3.6.2015 - 30.6.2015
5plus2
»» Mistra Jana Husa v regionu uctí výstava i koncert
26.6.2015 5plus2 str. 39 Plzeňsko, Rokycansko
a Tachovsko LADISLAV VAINDL			
»» Art + antiques tipy 5.6.2015 Art + antiques str. 76
Tipy				
Českobudějovický deník
»» V Trnkově Zahradě honí kocoura na tříkolce 18.6.2015
Českobudějovický deník str. 5 Kultura VÁCLAV
KOBLENC
Domažlický deník
»» Zažil jsem neopakovatelnou atmosféru 13.6.2015
Domažlický deník str. 5 Region MARTINA
SIHELSKÁ


»» Do ulic Plzně se vracejí planety 18.6.2015 Domažlický
deník str. 4 Region (tom)
»» CÍRKEVNÍ MUZEUM PŘIPOMÍNÁ MISTRA JANA
19.6.2015 Domažlický deník str. 4 Region
»» Plzeňský kraj ukazuje na Expu to nejlepší 27.6.2015
Domažlický deník str. 4 Region (pk)
»» Splněný sen Romany Schuldové 29.6.2015
Domažlický deník str. 8 Kultura regionu Eva
Hubatová
Host
»» S Plzní v krvi (vol. 1) 18.6.2015 Host str. 37 Téma Ivo
Fencl
Klatovský deník
»» Zažil jsem neopakovatelnou atmosféru, kterou
natáčení prováz 13.6.2015 Klatovský deník str. 5
Region MARTINA SIHELSKÁ
Mladá fronta DNES
»» Od špitálu ke galerii Výstava představuje poklady
od Zvonu 5.6.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj
Plzeňský (ban)
»» U Zvonu: špitál i pohřebiště 5.6.2015 Mladá fronta
DNES str. 2 Kraj Plzeňský — Barbora Němcová
»» Najednou se odhalí dvacet šest Venuší 6.6.2015
Mladá fronta DNES str. 7 Scéna Václav Hnátek
»» V Zahradě prožijí děti na vlastní kůži dobrodružství
z knihy Jiřího Trnky 18.6.2015 Mladá fronta DNES str.
2 Jižní Čechy Monika Filipová
»» Přednáška v muzeu pomůže lidem v Nepálu
22.6.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský —
Barbora Němcová
Plzeňský deník
»» Jitka Prokšová pokřtila Čtvrtou úroveň 3.6.2015
Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
»» Co bývalo U Zvonu? To vědí v muzeu 6.6.2015 Plzeňský
deník str. 8 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
»» Fotoalbum v depu doplňují snímky věnované vodě
v Plzni 11.6.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko
MIROSLAVA TOLAROVÁ
»» Terezka získala zlatou korunku fotbalistů Viktorky
12.6.2015 Plzeňský deník str. 8 U nás doma MICHAL
PIPTA
»» Historický víkend? Nejvíce scén 15.6.2015 Plzeňský
deník str. 3 Plzeňsko MARTIN ŠVEC
»» Koncert se konal na počest tří jubilantů – skladatelů
15.6.2015 Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
»» S akreditací na zajímavá místa 15.6.2015 Plzeňský
deník str. 17 Olympijské noviny (red)
»» CÍRKEVNÍ MUZEUM PŘIPOMÍNÁ MISTRA JANA
17.6.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Do ulic se vracejí betonové planety 17.6.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (tom)
»» Falerista: Nosit řád na sportovním saku? Neuctivé
18.6.2015 Plzeňský deník str. 6 Publicistika KLÁRA
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MRÁZOVÁ
»» Do ulic Plzně se vracejí planety 18.6.2015 Plzeňský
deník str. 8 Region (tom)
»» UDÁLOSTI NA PLZEŇSKU 23.6.2015 Plzeňský deník
str. 2 Plzeňsko
»» Dům U Červeného srdce měnila historie 25.6.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DAVID RŮŽIČKA
»» Nahlédněte do čtvrti Karlov 25.6.2015 Plzeňský
deník str. 4 Plzeňsko MIROSLAVA TOLAROVÁ
»» Plzeňský kraj ukazuje na Expu to nejlepší 25.6.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (pk)
»» Dobrá zpráva 26.6.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní
strana (red)
»» Dobrá zpráva 27.6.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní
strana (red)
»» Největší odměnou byla pozitivní reakce dětí 27.6.2015
Plzeňský deník str. 17 Sport VÁCLAV VACEK
»» Splněný sen Romany Schuldové 29.6.2015 Plzeňský
deník str. 10 U nás doma Eva Hubatová
»» Jan Hus roku 1415 a 600 roků poté: seznamte se
s životem a odkazem kněze, myslitele i mučedníka
29.6.2015 Plzeňský deník str. 68 Příloha - Kultura kultura/výtvarné umění/muzejnictví
»» Dobrá zpráva 30.6.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní
strana (red)
Právo
»» Na galerii není, tak aspoň vykopávky 5.6.2015 Právo
str. 12 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
»» U HORÁKA PŘEDSTAVUJÍ DŽUNGLI 20.6.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko		
Rytmus života
»» Plzeň - Město, kde se určitě nebudete nudit 8.6.2015
Rytmus života str. 16 Svět jako na dlani		
Tachovský deník
»» Zažil jsem neopakovatelnou atmosféru 12.6.2015
Tachovský deník str. 3 Tachovsko MARTINA SIHELSKÁ
Přehled zpráv 1.7.2015 - 3.8.2015
112
»» Děti z plzeňských škol malují „Kdy zavolat 150“
16.7.2015 112 str. 35 kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ
5plus2
»» Kašpárek šířil slávu Plzně v Africe i na světové výstavě
17.7.2015 5plus2 str. 2 LADISLAV VAINDL
Art + antiques
»» Akademik mezi divochy 13.7.2015 Art + antiques str.
16 Výstava Pavla Machalíková
Domažlický deník
»» Muzeum loutek nabízí na léto kašpárka a hru
s kuličkou 9.7.2015 Domažlický deník str. 4 Region
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ANDREA PÁNKOVÁ
»» BĚŽCI, STOJCI I LEŽCI OBSADILI MUZEUM 24.7.2015
Domažlický deník str. 9 Kultura
»» Plzeň plná turistů. Nejvíce je láká pivovar, zoo
i galerie 30.7.2015 Domažlický deník str. 4 Region
DANIEL STRAKA
Chebský deník
»» Ve Františkových Lázních bude vystavovat Naděžda
Potůčková 9.7.2015 Chebský deník str. 2 Region
(kuč)
LINDA
»» Za historií knihtisku do Plzně 1.7.2015 LINDA str. 12
Pozvánka				
Mladá fronta DNES
»» Přineste knihu, odneste si za to jinou 2.7.2015
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Lidé zjistí, jak viděli Husa naši předci 14.7.2015
Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Plzeňský Kašpárek se vydal až do Keni 22.7.2015
Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský (lad)
Plzeňský deník
»» Muzeum loutek nabízí na léto kašpárka a hru
s kuličkou 7.7.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
ANDREA PÁNKOVÁ
»» V zuřivé Dívčí válce bojují básníci, politici a také
lékař 23.7.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko DAVID
RŮŽIČKA
»» Plzeň plná turistů. Nejvíce je láká pivovar, zoo
i galerie 27.7.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
DANIEL STRAKA
»» Skupova Plzeň nabídne divadla ze čtyř kontinentů
27.7.2015 Plzeňský deník str. 62 Příloha - Kultura kultura/divadlo HANA JOSEFOVÁ
»» PROGRAM 31. ročníku festivalu Skupova Plzeň
27.7.2015 Plzeňský deník str. 63 Příloha - Kultura kultura/divadlo
»» Němečtí skláři udržují tradici už stovky let, přesvědčí
o tom srpnová výstava v Galerii Jiřího Trnky 27.7.2015
Plzeňský deník str. 64 Příloha - Kultura - kultura/
výtvarné umění (haj)
»» ŽIVÁ ULICE – plzeňská setkání 27.7.2015 Plzeňský
deník str. 67 Příloha - Kultura - kultura/živá ulice program
»» Knihovna není jen o půjčení knih, říká Bechný
1.8.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko MARTIN
ŠVEC
»» Pozor! Nezbývá už mnoho času vidět Sutnarovo dílo
v jeho širokém záběru 3.8.2015 Plzeňský deník str. 8
Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
Právo
»» INFORMUJEME 7.7.2015 Právo str. 14 Západní Čechy
- Plzeňský kraj, Karlovarský kraj		

Přehled zpráv 4.8.2015 - 31.8.2015
5plus2
»» Na zámku se setkávali zednáři 14.8.2015 5plus2
str. 2 Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko LADISLAV
VAINDL
Českobudějovický deník
»» Obří loutky v Plzni 19.8.2015 Českobudějovický
deník str. 11 Zpravodajství (kul)
Domažlický deník
»» Knihovna není jen o půjčení knih, říká Bechný
4.8.2015 Domažlický deník str. 4 Region MARTIN
ŠVEC
Havlíčkobrodský deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015
Havlíčkobrodský deník str. 14 Zpravodajství (kul)
Hradecký deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015 Hradecký
deník str. 15 Zpravodajství (kul)
Mladá fronta DNES
»» NEJ slavnější malíři a ilustrátoři 14.8.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Ladislav Vaindl
»» Uznávaný malíř Alfons Mucha. Tentokrát jako zednář
20.8.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Ladislav Vaindl
»» NEJ starší nálezy v Plzeňském kraji 21.8.2015 Mladá
fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Ladislav Vaindl
»» O pohnutém osudu zvonů v kraji 26.8.2015
Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Výjimečná Skupova Plzeň 31.8.2015 Mladá fronta
DNES str. 60 Příloha - Léto nekončí Barbora
Němcová
Moravskoslezský deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015
Moravskoslezský deník str. 11 Zpravodajství (kul)
Olomoucký deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015 Olomoucký
deník str. 13 Zpravodajství (kul)
Plzeňský deník
»» Jedna za jednu. Knihobudka se líbí 8.8.2015 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana PAVEL KORELUS
»» Horké tipy z Živé ulice 14.8.2015 Plzeňský deník str. 8
Kultura regionu (haj)
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015 Plzeňský
deník str. 14 Zpravodajství (kul)
»» Co dělám v létě 21.8.2015 Plzeňský deník str. 3
Prázdniny (ap)
»» Dvě nová kulturní staveniště 22.8.2015 Plzeňský
deník str. 3 Prázdniny
			


»» Obří loutky už jsou v Plzni. Kdy a kam jít, abyste je
viděli? 26.8.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
PAVEL KORELUS
»» OŽIVLÉ TRNKOVO DÍLO UKAZUJE VÝVOJ LOUTEK
27.8.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Ulicí K Merfánům se chodí za vůní modřínů i historií
27.8.2015 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DAVID
RŮŽIČKA
»» Začíná Skupova Plzeň. Pobaví zdarma 28.8.2015
Plzeňský deník str. 6 Tipy na víkend (haj, pk)
»» Obří loutky vyrazily do ulic 29.8.2015 Plzeňský deník
str. 1 Titulní strana PAVEL KORELUS
»» Poslední víkend prázdnin je tu 29.8.2015 Plzeňský
deník str. 3 Prázdniny (pk)
»» JAPAN FEST 2015 pokračuje 31.8.2015 Plzeňský
deník str. 63 Příloha – Kultura VÝSTAVA
Právo
»» Příběh města od pravěku do r. 1788 6.8.2015 Právo
str. 12 Jihozápadní Čechy (ČTK)
»» Z HISTORIE ZÁPADOČESKÉ METROPOLE 11.8.2015
Právo str. 8 Jihozápadní Čechy (ib)
Pražský deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015 Pražský
deník str. 14 Zpravodajství (kul)
Rokycanský deník
»» V Horákově muzeu léčí strop 19.8.2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Tachovský deník
»» Odešel Milan Vendi Hůrka, významná osobnost
tachovského výtvarného života 17.8.2015 Tachovský
deník str. 2 Tachovsko JIŘÍ KOHOUT
»» Výstava představí poutní místa 19.8.2015 Tachovský
deník str. 2 Tachovsko (jk)
»» Poutní místa Tachovska 21.8.2015 Tachovský deník
str. 7 Servis (dv)
Týdeník Domažlicko
»» Kalendárium osobností 5.8.2015 Týdeník Domažlicko
str. 11 Týdeník Domažlicko			
Ústecký deník
»» Obří loutky se představí v Plzni 19.8.2015 Ústecký
deník str. 14 Zpravodajství (kul)
Xantypa
»» Gottfried Lindauer 26.8.2015 Xantypa str. 101 Výstava
Jindřich Rosendorf
Přehled zpráv 3.9.2015 - 1.10.2015
5plus2
»» Zahrajte si s Mrtvou nevěstou 4.9.2015 5plus2 str. 4
Plzeňsko,Rokycansko a Tachovsko LADISLAV VAINDL
Domažlický deník
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»» Plzeňské Dny vědy a techniky oslaví příští týden
deset let 4.9.2015 Domažlický deník str. 4 Region
KLÁRA MRÁZOVÁ
»» Evropská premiéra. V Plzni vystavuje uznávaná
japonská kaligrafička 14.9.2015 Domažlický deník
str. 4 Region JAKUB POŠTOLKA
Chvilka pro tebe
»» Tady je žízeň krásná 30.9.2015 Chvilka pro tebe str.
37 Milan Šefl
Lidové noviny
»» Šóko Kanazawa - Síla osudu 12.9.2015 Lidové noviny
str. 23 Orientace/profil HELENA HONCOOPOVÁ
»» Slavná Kanazawa poprvé v Evropě 18.9.2015 Lidové
noviny str. 2 Příloha - LN+
»» Jášovy klacíky 26.9.2015 Lidové noviny str. 30
Orientace			
Mladá fronta DNES
»» Průvod Vendelín zahájil v Plzni kulturní sezonu
3.9.2015 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský
(gal)
»» Centrum Plzně se promění ve vědeckou laboratoř
3.9.2015 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
»» Přes handicap je mistrem kaligrafie 15.9.2015
Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský Barbora
Němcová
»» Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce 22.9.2015 Mladá
fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský (jis)
»» Akce představí Sutnarovu tvorbu 30.9.2015 Mladá
fronta DNES str. 16 Plzeňský kraj (jis)
»» Oslavy partnerství Plzně a Takasaki 1.10.2015
Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský Jaroslav
Nedvěd
Plzeňský deník
»» Dny vědy a techniky oslaví deset let 3.9.2015 Plzeňský
deník str. 2 Plzeňsko KLÁRA MRÁZOVÁ
»» Radnice podpořila kuchaře i Skryté město 7.9.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (dav)
»» Evropská premiéra. V Plzni vystavuje uznávaná
japonská kaligrafička 11.9.2015 Plzeňský deník str. 3
Plzeňsko JAKUB POŠTOLKA
»» SYNOVÉ A OTEC V MUZEU LOUTEK 22.9.2015 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana			
»» NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA SLAVÍ STOVKU
25.9.2015 Plzeňský deník str. 11 Kultura regionu/
soutěž
»» Kaligrafie a kimona v Západočeském muzeu
29.9.2015 Plzeňský deník str. 56 Příloha – kultura
(haj)
»» Bienále kresby představí své laureáty 29.9.2015
Plzeňský deník str. 58 Příloha – kultura (haj)
»» Výstava připomene architekta Hanuše Zápala
29.9.2015 Plzeňský deník str. 58 Příloha – kultura
(haj)
»» kultura/programy 29.9.2015 Plzeňský deník str. 59
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Příloha - kultura
»» kultura/program 29.9.2015 Plzeňský deník str. 63
Příloha - kultura
»» Plzeoské oslavy vzniku republiky 28. 10. 29.9.2015
Plzeňský deník str. 63 Příloha - kultura
»» Program Region 10 2015 29.9.2015 Plzeňský deník
str. 84 Příloha - kulturní příloha
»» Dobrá zpráva pro Plzeň 30.9.2015 Plzeňský deník str.
1 Titulní strana
»» Dozvíte se o rekvizici zvonů 1.10.2015 Plzeňský deník
str. 2 Plzeňsko (haj)
Právo
»» Tunel pod Chlumem: čtvrtina hotova 15.9.2015 Právo
str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Národopisné muzeum slaví stovku. Servíruje
i válečné párky 25.9.2015 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy Ivan Blažek
Sedmička
»» Jaroslav Suchý - loutkář a vynálezce 17.9.2015
Sedmička str. 66 Tipy pro vás gra
Tachovský deník
»» SERVIS 3.9.2015 Tachovský deník str. 7 Servis
»» Poutní místa Tachovska 5.9.2015 Tachovský deník
str. 7 Servis (dv)
Přehled zpráv 30.9.2015 - 31.10.2015

5plus2

str.

2

Domažlicko

Art + antiques
»» Sutnarův památník 13.10.2015 Art + antiques str. 56
Staveniště PL
Domažlický deník
»» Odborníci i veřejnost se ponořili do domažlické
historie 3.10.2015 Domažlický deník str. 2 Domažlicko
JOSEF BABOR
»» Oslavy vzniku Československa opět zlevní vstupné
na 28 Kč 9.10.2015 Domažlický deník str. 4 Region
PAVEL KORELUS
»» Pátek bude v Plzni patřit patnácti klubům 22.10.2015
Domažlický deník str. 4 Region (pk)
Klatovský deník
»» Pod sušickou kaplí našli archeologové ostatky tisíce
lidí 21.10.2015 Klatovský deník str. 3 Klatovsko
MILAN KILIÁN
Literární noviny
»» Co jsme slíbili, to jsme uskutečnili! 15.10.2015
Literární noviny str. 20 Příloha – Biblio Jaroslav
CÍSAŘ
Metro

Mladá fronta DNES
»» FOTO - Plzeňané mohli vidět japonský čajový obřad
2.10.2015 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský
(ned)
»» Víc atrakcí pro rodiny s dětmi, řada novinek. 28.
říjen v Plzni 7.10.2015 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj
Plzeňský
»» V kostele našli kryptu plnou kostí 8.10.2015 Mladá
fronta DNES str. 15 Plzeňský kraj Petra Petříková
»» Kurátorka a vrátný dostali podmínku 8.10.2015
Mladá fronta DNES str. 16 Plzeňský kraj (pp, pek)
»» Půlmaraton běží silní Keňané i Ukrajinci. Odolá
rekord? 9.10.2015 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj
Plzeňský — Ervín Schulz
»» Výstava nabídne výtvarné cestování časem
15.10.2015 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský
— Gabriela Špalková
»» Západočeské muzeum dostalo pokutu za expozici
24.10.2015 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský
(ČTK)
»» Za symbolické vstupné poznáte chlouby Plzně
27.10.2015 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
Moderní byt
»» ZA KULTUROU 15.10.2015 Moderní byt str. 124 Za
kulturou JANA POLOMOVÁ

5plus2
»» KRÁTCE 2.10.2015
a Klatovsko (ych)

»» Umění v plzeňských galeriích 14.10.2015 Metro str. 2
Plzeň MAP

Naše rodina
»» Plzeň, město kultury a parků 13.10.2015 Naše rodina
str. 6 Tip na výlet Jan Šulc
»» Pro výuční list do Dobřívi 20.10.2015 Naše rodina str.
8 Tip na výlet Jana Semelková
Plzeňský deník
»» Plzeň se přátelí s Takasaki už čtvrt století 2.10.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko DANA VESELÁ
»» Západočeské muzeum v Plzni má unikátní soubor,
který dokumentuje zrekvírované zvony 5.10.2015
Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu HANA
JOSEFOVÁ
»» Oslavy vzniku Československa opět zlevní vstupné
na 28 Kč 7.10.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
PAVEL KORELUS
»» Běžci zaplaví centrum Plzně. Čeká je půlmaraton
7.10.2015 Plzeňský deník str. 15 Sport Plzeňského
kraje KAREL SOPR
»» Za krádež knih z muzea dostala kurátorka s vrátným
podmínku 8.10.2015 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
(red)
»» Jan Mergl představí typografii Ladislava Sutnara
13.10.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
(haj)
»» Staňte se alespoň jeden den archeologem 15.10.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko (ez)
»» Jiný pohled z Bienále kresby 15.10.2015 Plzeňský


deník str. 10 Kultura regionu HANA JOSEFOVÁ
»» Ladislav Sutnar – užitá tvorba: prodloužení výstavy
a přednáška 19.10.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura
regionu (haj)
»» Pátek bude v Plzni patřit patnácti klubům 21.10.2015
Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko pk
»» Pod sušickou kaplí našli archeologové ostatky tisíce
lidí 21.10.2015 Plzeňský deník str. 5 Region MILAN
KILIÁN
»» Pátek bude v Plzni patřit patnácti klubům 22.10.2015
Plzeňský deník str. 10 Region (pk)
»» V pondělí vyjde listopadová Kultura 23.10.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (red)
»» Muzeum dostalo pokutu 24.10.2015 Plzeňský deník
str. 1 Titulní strana (čtk)
»» Před sto lety založil Ladislav Lábek Národopisné
muzeum Plzeňska 26.10.2015 Plzeňský deník str.
68 Příloha - Kultura - kultura/design/muzejnictví
(haj)
»» 28.10. V Plzni mají státní svátek, v okolí hlavně volno
27.10.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
»» Půjčte si Českého krtka i Poutní místa 31.10.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko DANIEL STRAKA
Právo
»» Tajemné hrobky prozkoumá kamera 3.10.2015 Právo
str. 7 region čechy Ivan Blažek
»» Mikrokamera odhalila nespočet lebek 6.10.2015
Právo str. 7 Zpravodajství Jan Švábek
»» Párty k výročí 28. října: hot dogy a také retro autobus
7.10.2015 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan
Blažek
»» Podmínka kurátorce za krádež knih z muzea 8.10.2015
Právo str. 7 Zpravodajství Patrik Biskup
»» V Plzni začíná velkolepá výstava 15.10.2015 Právo str.
13 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
»» Příběh pušky, která možná střílela na Stalina
27.10.2015 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan
Blažek
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»» Tachovsko má známá i skrytá poutní místa
17.10.2015 Tachovský deník str. 3 Tachovsko
ANTONÍN HŘÍBAL
»» Poutní místa Tachovska dnes navštěvují věřící
i turisté 24.10.2015 Tachovský deník str. 3 Tachovsko
ANTONÍN HŘÍBAL
Týdeník Domažlicko
»» Odborníci i veřejnost se ponořili do historie 7.10.2015
Týdeník Domažlicko str. 2 Týdeník Domažlicko
JOSEF BABOR
Vlasta
»» Jak se žilo v Plzni a okolí 21.10.2015 Vlasta str. 5
Xantypa
»» Ladislav Sutnar 30.9.2015 Xantypa str. 50 Výtvarník
Jindřich Rosendorf
Přehled zpráv 23.10.2015 - 30.11.2015
COT business
»» ARTS MANAGEMENT Plzeň 2015 – tvorba produktů
kulturního turismu 3.11.2015 COT business str. 68
Regiony - Plzeňský kraj Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.
D.
»» Kam s dětmi v Plzeňském kraji? 3.11.2015 COT
business str. 70 Regiony - Plzeňský kraj Renáta
Šťastná, Martina Vampulová
Design & Home
»» Fresh 23.10.2015 Design & Home str. 73 Fresh
Domažlický deník
»» Poslední komentovaná prohlídka výstavy Ladislav
Sutnar – užitá tvorba 5.11.2015 Domažlický deník str.
10 Kultura (haj)
»» FONTÁNY A PÍTKA UŽ MRÁZ NEOHROZÍ 7.11.2015
Domažlický deník str. 4 Region

Rokycanský deník

Klatovský deník

»» Centrum paleobiodiverzity se rýsuje 6.10.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Učiliště lesáků se mění v muzeum 20.10.2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ

»» V Žihobcích poznáte kouzlo vějířů 30.11.2015
Klatovský deník str. 3 Klatovsko (bz)

Táborský deník
»» Růžová ve fitness pro dámy, loutkové divadlo
a pirátská tancovačka pro děti 24.10.2015 Táborský
deník str. 9 Táborsko – servis (pec)
»» Nová kniha hned mizela po desítkách 26.10.2015
Táborský deník str. 3 Táborsko VERONIKA
GIGALOVÁ
Tachovský deník
»» Na Tachovsku najdete desítky poutních míst, některá
unikátní 10.10.2015 Tachovský deník str. 2 Tachovsko
ANTONÍN HŘÍBAL

Mladá fronta DNES
»» Mezinárodní Bienále kresby Plzeň končí 27.11.2015
Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský (gal)
Plzeňský deník
»» Hudební centrum uvedlo Koncert jubilantů
3.11.2015 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu Jana
Tomažičová
»» FONTÁNY A PÍTKA UŽ MRÁZ NEOHROZÍ 6.11.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
»» Nová Česká píseň slaví čtvrtstoletí koncerty
12.11.2015 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu
JAROSLAV FIALA
»» Tribuna komorní písně se v Plzni koná už potřinácté
13.11.2015 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu

116 | Výroční zpráva 2015
JANA TOMAŽIČOVÁ
»» Hybš, Bílá, Hradišťan či Koller nebo Střihavka,
takový bude předvánoční čas v Plzni 26.11.2015
Plzeňský deník str. 24 Příloha - Vánoční města – Plzeň
(haj)
»» Přednáška o počátcích Horní Břízy 27.11.2015
Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (mš)
Rokycanský deník
»» Vejvoda představí další knihu 9.11.2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Vejvoda s kolegy představuje knihu 10.11.2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
Strakonický deník
»» (Ne)všední den u nás 30.11.2015 Strakonický deník
str. 8 Strakonicko Renata Fencová
Xantypa
»» Šóko Kanazawa 30.10.2015 Xantypa str. 68 Výstava
Jindřich Rosendorf
Přehled zpráv 4.12.2015 – 31.12.2015
ABC
»» Na interaktivní výstavu do Sladovny DOBRODRUZI
8.12.2015 ABC str. 76 Společnost LÍDA KLÍMOVÁ
Domažlický deník
»» Mapa řekne vozíčkářům, kam ne 10.12.2015
Domažlický deník str. 4 Region PAVEL KORELUS
»» Jaroslav Suchý hrál divadlo, vynalézal, byl
členem kavárenského orchestru i točil filmy
17.12.2015 Domažlický deník str. 10 Kultura HANA
JOSEFOVÁ
»» Plzeňští radní si koupí stůl. Za 750 tisíc 19.12.2015
Domažlický deník str. 4 Region DANA VESELÁ
Klatovský deník
»» Malí velcí umělci na předvánočním koncertě
7.12.2015 Klatovský deník str. 8 Kultura regionu
(haj)
»» Přijdou mrazy, zemědělci začínají mít strach o úrodu
30.12.2015 Klatovský deník str. 3 Klatovsko BARBORA
ZOUBKOVÁ
Mladá fronta DNES
»» Artotéka slaví dvacátiny, připomíná se novou
výstavou 4.12.2015 Mladá fronta DNES str. 19 Kraj
Plzeňský — Barbora Němcová
»» Co přetrvá v roce 2016? Festival světla, DEPO, snad
Rock for People 10.12.2015 Mladá fronta DNES str. 19
Kraj Plzeňský Barbora Němcová
»» Silvestrovské tipy 31.12.2015 Mladá fronta DNES str.
10 Kultura
Plzeňský deník
»» Mapa řekne vozíčkářům, kam ne 9.12.2015 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana PAVEL KORELUS

»» NĚŽNÝ PORCELÁN Z LIMOGES V PLZNI 11.12.2015
Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu
»» ZA ROKEM KULTURY UDĚLALO TEČKU REKORDNÍ
FOTOALBUM 14.12.2015 Plzeňský deník str. 1 Titulní
strana
»» Radní si koupí stůl. Za 750 tisíc 18.12.2015 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana DANA VESELÁ
»» V muzeu vystoupili Malí velcí umělci 21.12.2015
Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu Jana
Tomažičová
»» Školáci poznávali památky 28.12.2015 Plzeňský
deník str. 10 U nás doma Miluše Kinkorová
»» Vznešené a zbožné, to je baroko na západě Čech
28.12.2015 Plzeňský deník str. 68 Příloha - Kultura kultura/výtvarné umění HANA JOSEFOVÁ ČTK
»» PŘEDNÁŠKY BESEDY 28.12.2015 Plzeňský deník str.
72 Příloha - Kultura - kultura/programy
»» Rekordní vedra a sucho 29.12.2015 Plzeňský deník
str. 52 Příloha Rok 2015 v plzeňském kraji
»» 2015: Plzeň vládla kulturní Evropě, nabídla stovky akcí
29.12.2015 Plzeňský deník str. 66 Příloha Rok 2015
v plzeňskem kraji – kultura HANA JOSEFOVÁ
Právo
»» INFORMUJEME 29.12.2015 Právo str. 15 Západní
Čechy - Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
»» Právo Víkend Loutkář recesista aneb Potrefený
tatínek Jiřího Suchého 4.12.2015 Právo Víkend str. 17
Retro Blanka Kovaříková
Rokycanský deník
»» Soubory a muziky Rokytky se nezastaví 7.12.2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)

Ředitelství
»» Mergl - spolupráce s Čro Plzeň a TV Plzeňská 1 propagace výstav a akcí ZČM
»» Rozhovory k výstavě Ladislav Sutnar – užitá tvorba:
https://www.youtube.com/watch?v=qIDN9BL-6nQ
- Plzeňská 1, ZAK Plzeň), http://www.ceskatelevize.
cz/ivysilani/10123096165-artmix/215562229000006/
obsah/407158-plus-ladislav-sutnar-v-plzni

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Televize:
»» Archelogové v Sušici obejvili tisíce lebek a pozůstatky
středověkého kostela. Česká televize – Události
v regionech, 16. 10. 2015 (M. Čechura)
Rozhlas:
»» Výpravu do středověku pořádá rokycanské muzeum.
Český rozhlas – Plzeň, 10. 5. 2015 (M. Čechura)
»» Nečekaný nález překvapil archeology v Sušici. Český
rozhlas – Plzeň, 11. 10. 2015 (M. Čechura)
»» M. Čechura hostem pořadu Náš host, 11. 10. 2015
»» M. Čechura hostem klubu Rádia junior, 4. 11. 2015
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»» 11.9. pro Český rozhlas – „Milevský klášter a co bylo
před ním…..“ (P. Břicháček).

Oddělení novějších dějin

Tisk:

Tisk:

»» Z nýrského muzea. Nýrské noviny, únor 2015 (M.
Čechura, P. Braun)
»» Slavnostní otevření revitalizovaného prostranství
Spilka. Rokycanské listy, 4. 6. 2015 (M. Čechura)
»» Spilka je nová za 18 milionů. Rokycanský deník, 9. 6.
2015 (M. Čechura)
»» Tajemství kostí v kostele sv. Mořice na Mouřenci.
Plzen.eu – zpravodajství z regionu, 2. 8. 2015 (M.
Čechura)
»» Kdo říkal, že kosti nejsou zajímavé? Sumava.eu, 5. 8.
2015 (M. Čechura)
»» V kostele v Sušici našli vědci kryptu plnou lidských
kostí. Idnes.cz, 19. 10. 2015 (M. Čechura)
»» Mikrokamera odhalila bezpočet lebek. Právo, 6. 10.
2015 (M. Čechura)
»» Mikrokamera odhalila v kryptě sušického kostela
nespočet lebek. Novinky.cz, 6. 10. 2015 (M. Čechura)
»» Pod sušickou kaplí našli archeologové ostatky tisíce
lidí. Klatovský deník, 20. 10. 2015 (M. Čechura)
»» Kordíková, A. – Sochorová, M.: Nejstarší osídlení
Přeštic z pohledu archeologie, Přeštický deník,
odevzdáno do tisku.

»» Vaindl L. (rozhovor s L. Krčmářem): L. Krčmář, Region
býval vždy pověstný zbožností svých obyvatel.
Ladislav Vaindl, MF Dnes 30. 1. 2015, Plzeňský kraj,
s. B3
»» Vaindl L. (rozhovor s L. Krčmářem): L. Krčmář,
Nejtajemnější místa na západě Čech. Ladislav Vaindl,
MF Dnes 30. 1. 2015, Plzeňský kraj, s. B3
»» Navštivte výstavu Nej Plzeňského kraje. Newsletter
města Plzně o cestovním ruchu 2/15
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství. Plzeň 2015
Evropské hlavní město kultury, červenec – září
přehled programu, str. 55
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství. Žurnál, srpen
2015, str. 24
»» Obrazy z dějin plzeňského zvonařství. Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015, srpen 2015,
nestránkováno
»» Krčmář L.: Dům patřil zvonařskému rodu Pernerů.
Plzeňský deník 18. 8. 2015, Servis, křížem krážem
českým západem, s. 5
»» Ivan Blažek (rozhovor s L. Krčmářem), Zvony, které
zničila válka. Právo, Region Čechy, 21.8. 2015, s. 12
»» ČTK, Historie. Zvonů. Metro, kultura, 24. 8. 2015, s. 7
»» Barbora Němcová (rozhovor s L. Krčmářem),
O pohnutém osudu zvonů v kraji. Muzeum církevního
umění hostí výstavu mapující dějiny plzeňského
zvonařství. MF Dnes, Plzeňský kraj, 26. 8. 2015, s. 17
»» Ladislav Vaindl (rozhovor s L. Krčmářem), Výstava
ukáže Tachovsko jako druhou Svatou zemi. 5 plus 2.
Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko, 4. 9. 2015, s. 5
»» Hana Josefová (rozhovor s L. Krčmářem),
Západočeské muzeum v plzni má unikátní soubor,
který dokumentuje zrekvírované zvony. Plzeňský
deník 5. 10. 2015, Kultura regionu, str. 9

Oddělení starších dějin
Během roku pracovníci oddělení poskytli řadu
rozhovorů pro tisk, rozhlas a regionální televizi v rámci
propagace muzea (viz dole). Oddělení jako samostatný
celek se ale nezúčastnilo žádného veletrhu cestovního
ruchu, jednorázové propagační prezentace atd. Z výše
zmíněných výraznějších akcí uvádíme:
»» Rozhovory pro tisk (PD, MFD, Právo), televizi (ČT, ZAK)
a ČRo. při vernisáži výstavy „(Ne)viditelná loayalita..“
26. 2. 2015 (2 interview, dr. M. Hus)
»» Článek pro tisk (Plzeňský Deník) „Falerista. Nosit řád
na sportovním saku? Neuctivé!“, 18. 6. 2015 (dr. M.
Hus)
»» Článek pro tisk (Plzeňský Deník) „Příběh pušky, která
možná střílela na Stalina“, 26. 10. 2015 (dr. M. Hus,
B. Diviš)
»» Rozhovory pro tisk (PD, MFD), televizi (ČT, ZAK)
a ČRo. při slavnostním vyhlášení soutěže „O nejlepší
kroniku Plzeňského kraje“, 24. 11. 2015 (3 rozhovory,
dr. M. Hus)
»» Rozhovory pro tisk (PD, MFD, Právo), televizi (ČT, ZAK)
a ČRo. při vernisáži výstavy „Od špitálu ke galerii“5.
6. 2015 (8 interwiew, Mgr. J.Orna, Mgr. V. Dudková)
»» Rozhovory pro tisk (PD, MFD), televizi (ČT, Plzeňská
1, ZAK) a ČRo. při vernisáži výstavy“M.J. Hus roku
1415 a 600 let poté“ 17. 6. 2015 (5 interwiew, Mgr. J.
Orna, Mgr. V. Dudková)
»» Článek pro tisk (Plzeňský Deník) „Překonzervace
Městské zbrojnice“. Březen 2015 (B. Diviš)

Televize:
»» 9. 9. 2015 Durasová M. (natáčení s L. Krčmářem):
Výstava obrazy z dějin plzeňského zvonařství.
Plzeňská 1, pořad Plzeň žije kulturou http://plzenska1.
cz/cz/textpages/read/72/Plzenska_1_Archiv
»» https://www.youtube.com/watch?v=QtO-0n1Jz_k
»» Krchovová T. (natáčení s L. Krčmářem): Výstava
přibližuje historii zvonů. ZAK TV, 1. 9. 2015
Internet:
»» Nej Plzeňského kraje v roce 2015 v Centru
Bavaria Bohemia (CeBB), WWW.BBKULT.NET,
30. 1. 2015 http://www.bbkult.net/redaktion/
details/14225208681881.html
»» Zahájení výstavy „Nej Plzeňského kraje“ v CeBB.
WWW.BBKULT.NET, 6. 2. 2015 http://www.bbkult.
net/redaktion/details/14232180122771.html
»» Region Pilsen mehr als eine Reise wert.
Mittelbayerische, 31. 1. 2015 http://www.
mittelbayerische.de/region/schwandorf/
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»»

»»

»»
»»
»»
»»

»»

»»

schwandorf/artikel/region-pilsen-mehr-als-einereise-wert/1184890/region-pilsen-mehr-als-einereise-wert.html
Region
Pilsen
präsentiert
Highlights.
Mittelbayerische,
9.
2.
2015
http://www.
mittelbayerische.de/region/schwandorf/artikel/
region-pilsen-praesentiert-highlights/1189048/
region-pilsen-praesentiert-highlights.html
Ján Grajcár, Muzeum církevního umění zve na
výstavu: Jan Hus 1415 – a 600 let poté. http://www.
bip.cz/muzeum-cirkevniho-umeni-zve-na-vystavujan-hus-1415-a-600-let-pote/ 16.6. 2015
Západočeské muzeum chystá na červen kulturní
i doprovodné
akce.
http://www.ceskypohled.
eu/?p=3029 13.5. 2015
Jan Hus a jeho učení http://clevents.cz/udalosti/
Začíná výstava Obrazy z dějin plzeňského zvonařství.
Plzeň.cz, iko http://plzen.cz/zacina-vystava-obrazyz-dejin-plzenskeho-zvonarstvi-40706/ 16.8. 2015
Ján Grajcár, Obrazy z dějin plzeňského zvonařství
– výstava v MCUPD. www.bip.czhttp://www.bip.cz/
obrazy-z-dejin-plzenskeho-zvonarstvi-vystava-vmcupd/ 19.8. 2015
Vernisáž výstavy Poutní místa Tachovska. www.
muzeum.tachov.cz, Štěpán Čadek http://www.
muzeum.tachov.cz/vernisaz-vystavy-poutni-mistatachovska.html 16. 8. 2015
Štěpán Čadek, Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti
Tachovska.
https://www.facebook.
com/pages/Muzeum-Českého-lesa-vTachově/153408384692209 16. 8. 2015

Oddělení národopisné
Národopisné muzeum Plzeňska se v posledních
několika letech potýká s výrazným poklesem
návštěvnosti stálých expozic. Z části je tento
trend zapříčiněn zvyšující se kulturní nabídkou
regionu a vznikem nových turistických cílů, z části
rovněž charakterem stálých expozic a limity, které
návštěvnickému zpřístupňování kladou historické
objekty Chotěšovského a Gerlachovského domu. V roce
2015 navázali pracovníci národopisného oddělení na
správu vlastního profilu na sociální síti Facebook, a ve
spolupráci s odd. PR se aktivně podíleli na aktualizaci
a doplňování webové prezentace Západočeského muzea
v Plzni. V návaznosti na instalaci nového galerijního
závěsného systému v průjezdu Chotěšovského domu,
zpracovali ve spolupráci s odd. výstavnictví základní
propagační materiály ke stálé expozici, opatřené texty
v anglickém a německém jazyce.
Nejvýraznějším přínosem pro zviditelnění podsbírky
etnografické, práce pracovníků národopisného oddělení
a zejména stálých expozic Národopisného muzea
Plzeňska bylo uzavření deklarace o spolupráci s Českým
rozhlasem Plzeň, díky které v roce 2015 realizovali
pracovníci ČRo v Plzni s pracovníky národopisného
oddělení celkem 10 pořadů, věnovaných zvykům
a folklorním tradicím Plzně a Plzeňska.

Rozhlas:
»» Michal Chmelenský: „O Vánočních zvycích, lití
olova a Adventních dílnách v Národopisném muzeu
Plzeňska“. In. Hobby magazín speciál (ČRo Plzeň, 24.
12. 2015).
»» Jana Slámová: „Domácí betlém patří k vánočním
svátkům už několik století, nezapomněli jste na něj?“.
In. Špalíček lidových písní (ČRo Plzeň, redaktorka
Michaela Vondráčková, 7. 12. 2015).
»» Marie Klečatská: „Svatomartinská husa? Nejlíp zpívá
na pekáči!“. In. Špalíček lidových písní (ČRo Plzeň,
redaktorka Michaela Vondráčková, 2. 11. 2015).
»» Tomáš Bernhardt: „O sbírce skleněných negativů
Národopisného muzea Plzeňska“. In. Špalíček
lidových písní (ČRo Plzeň, redaktorka Michaela
Vondráčková, 5. 10. 2015).
»» Michal Chmelenský, Michaela Oliberiusová:
„Semínkovna v Národopisném muzeu Plzeňska“
(ČRo Plzeň, 30. 10. 2015).
»» Tomáš Bernhardt, Michal Chmelenský: „O oslavách
100 let Národopisného muzea Plzeňska“ (ČRo Plzeň,
20. 9. 2015).
»» Michal Chmelenský: „Národopisné muzeum
Plzeňska slaví 100 let“. In. Špalíček lidových písní
(ČRo Plzeň, redaktorka Michaela Vondráčková, 7. 9.
2015).
»» Tomáš Bernhardt: „Odpálené sochy Buddhy
vyvolávají emoce – proč je nebudily památky ničené
v naší těsné blízkosti?“. V rámci cyklu „Fejetony“ (ČRo
Plzeň, 11. 9. 2015).
»» Jana Slámová: „Hromový kámen, bezoár, zaklínadla
- tak léčili naši předci“. In. Špalíček lidových písní
(ČRo Plzeň, redaktorka Michaela Vondráčková, 3. 8.
2015).
»» Michal Chmelenský: „O pokládání Stolpersteinů
v Sušici a synagoze v Podmoklech u Sušice“ (ČRo
Plzeň, 25. 7. 2015).
»» Marie Klečatská: „Červencové pověry a zvyky spojené
se svátky sv. Anny a Máří Magdalény“. In. Špalíček
lidových písní (ČRo Plzeň, redaktorka Michaela
Vondráčková, 6. 7. 2015).
»» Tomáš Bernhardt: „Cimrman je laskavou karikaturou
nadšených profesorů z dob Rakouska-Uherska“.
V rámci cyklu „Fejetony“ (ČRo Plzeň, 3. 7. 2015).
»» Tomáš Bernhardt: „Stolní společnosti v Plzni“. In.
Špalíček lidových písní (ČRo Plzeň, redaktorka
Michaela Vondráčková, 1. 6. 2015).
»» Tomáš Bernhardt: „Jak se vyvíjela čtvrť vedle
Doudlevců víme. Ale jak se jmenuje?“. V rámci cyklu
„Fejetony“ (ČRo Plzeň, 1. 6. 2015).
»» Michal Chmelenský: „Stínání žáby a střílení do
vody, i to patřilo mezi květnové zvyky na Plzeňsku“.
In. Špalíček lidových písní (ČRo Plzeň, redaktorka
Michaela Vondráčková, 4. 5. 2015).
»» Tomáš Bernhardt: „Plzeňské rodinné fotoalbum
dává šanci vytvářet sdílený příběh“ (ČRo Plzeň, 17. 4.
2015).
»» Dle knihy Jany Slámové „Jak se nakupovalo, vařilo



»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
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a jedlo ve staré Plzni“. In. Špalíček lidových písní
(ČRo Plzeň, redaktor Zdeněk Vejvoda, 15. 4. 2015).
Michal Chmelenský: „A v Národopisném muzeu
Plzeňska už jste byli?“ In. Špalíček lidových písní
(ČRo Plzeň, redaktorka Michaela Vondráčková, 8. 4.
2015).
Jana Slámová: „Na Plzeňsku se kraslice rejsovaly,
zdobily voskem i polepovaly“. In. Špalíček lidových
písní (ČRo Plzeň, redaktorka Michaela Vondráčková,
8. 4. 2015).
Dle knihy Jany Slámové „Jak se nakupovalo, vařilo
a jedlo ve staré Plzni“. In. Špalíček lidových písní
(ČRo Plzeň, redaktor Zdeněk Vejvoda, 25. 3. 2015).
Michal
Chmelenský:
„O muzejní
práci
a Národopisném muzeu Plzeňska“ (ČRo Plzeň, 22. 3.
2015).
Tomáš Bernhardt: „Ještě nikdy nebyli lidé před smrtí
tak bezpečni, jako dnes - o to více se z ní stává tabu“.
V rámci cyklu „Fejetony“ (ČRo Plzeň, 13. 3. 2015).
Tomáš Bernhardt: „Petr Forman nechal při zahájení
Plzně 2015 prostor pro vlastní představivost“. V rámci
cyklu „Fejetony“ (ČRo Plzeň, 6. 2. 2015).
Tomáš Bernhardt: „Pozornost si zaslouží kultura déle
než jeden rok“. V rámci cyklu „Fejetony“ (ČRo Plzeň,
2. 1. 2015).

Televize:
»» Reportáž: O výstavě a výročí „100 let Národopisného
muzea Plzeňska“ (ZAK TV, 22. 9. 2015).
»» Reportáž: O výstavě „Běžci, stojci a ležci“ (ZAK TV, 6.
7. 2015).
»» Reportáž: „Knihobudka v Národopisném muzeu
Plzeňska“ (ZAK TV, 18. 6. 2015).
»» Reportáž: O výstavě „Plzeňané a druhá světová
válka“ (TV Plzeňská 1, 29. 5. 2015).
»» Reportáž: Velikonoční jarmark v Národopisném
muzeu Plzeňska (ZAK TV, 1. 4. 2015).
»» Reportáž: Vítání jara v Plzni - Vynášení smrti (ZAK TV,
23. 3. 2015).
»» Reportáž: O výstavě „Umění umírat aneb
O posledních věcech člověka“ (ZAK TV 22. 1. 2015).
»» Michal Chmelenský: Hádanky domů života /díl 2:
Malé pošumavské ghetto / (ČT 2, 18. 1. 2015).

Oddělení botanické
Článek o nálezu vzácného drobýšku nejmenšího
(Centunculus minimus) na Facebook muzea, 2. 3. 2015
(S. Pecháčková).

Publicita pobočky muzea MBH
Samozřejmě i v roce 2015 se MBH prezentovalo na
veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni (24.9. – 26.9.)
a dále lokální prezentace muzea MBH byla v rámci 22.
Setkání pod rokycanskou věží (18.-19.9.). Při obou
akcích mělo muzeum svůj vlastní stánek s prezentací své
činnosti a nabídkou drobných upomínkových předmětů
k prodeji, přítomni byli někteří odborní pracovníci.
Ke 22.10.2015 byl ukončen provoz samostatných

původních
webových
stránek
muzea
www.
muzeumrokycany.cz, neboť z důvodu sloučení MBH pod
ZČM bylo vedením muzea rozhodnuto o používání pouze
jednoho jednotného webového prostředí v doméně
ZČM, profesionálně vedeného a spravovaného odd.
PR. Ve spolupráci s odd. PR pracovníci MBH přispívají
k průběžné aktualizaci obsahu stránek. Nyní jsou tedy
pod ZČM doménou vytvořeny 3 objekty, a to: Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Vodní hamr Dobřív
a Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě.
Za účelem zvýšení publicity MBH spravovali
zaměstnanci ve sledovaném roce vlastní profil MBH
i Vodního hamru v Dobřívě na sociální síti Facebook.
Co se týká rešeršní evidence zpráv z denního tisku
o činnosti MBH za uplynulý rok, bylo ve sledovaném
období od 1.1. do 31.12.2015 zaznamenáno pracovnicí
S.Volkovou celkem 494 zpráv, přičemž přesný výčet
tvoří měsíční přehled níže rozepsaný. Na další období
od 1.1.2016 bude již MBH zahrnuto do rešeršního
monitoringu denního tisku poskytovaného ZČM.
Přehled zpráv 1. 1. 2015 – 31. 1. 2015
Rokycanský deník
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 2. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Kytičky obsadí rokycanské muzeum 3. 1. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Zvíkovecké kytičky obsadí muzeum od čtvrtka 8.
ledna 5. 1. 2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko
(naš)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 5. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Dobrá zpráva pro Rokycansko 6. 1. 2015 Rokycanský
deník str. 1 Rokycansko
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 6. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 7. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Kytičky otevírají novou sezónu muzea 8. 1. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 8. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Kytičky nezklamaly příznivce podvacáté 10. 1.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Kytičky nezklamaly příznivce podvacáté 10. 1. 2015
Rokycanský deník str. 1 Rokycansko (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 10. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 12. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 13. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 14. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 19. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
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»» Otázka pro Janu Českou, ředitelku Domova
Zvíkovecká kytička 20. 1. 2015 Rokycanský deník str.
3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 20. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 21. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Zvíkovecké kytičky vystavují do 8. 2. 21. 1. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 22. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum o víkendu nabízí i Kytičku 24. 1. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 24. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 26. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Rokycansko, výstavy, přednášky 26. 1. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura - programy
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 27. 1. 2015
Rokycanský Deník str. 7 (jm)
»» Zvíkovecké kytičky v Muzeu dr. B. Horáka opět
zaujaly 27. 1. 2015 Rokycanský deník str. 3 BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 27. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 27. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 28. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 28. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 28. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 29. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 29. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 29. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 30. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 31. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 31. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 31. 1. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
Plzeňský kraj
»» Nový rok – nový začátek leden 2015 Plzeňský kraj str.
1 PAVEL ČÍŽEK
Podbrdské noviny
»» Rokycanskem křížem krážem 15. 1. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Doba bronzová na Rokycansku 15. 1. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko
»» Dudácký svátek 29. 1. 2015 Podbrdské noviny str. 7

Vaše Rokycansko (ba)
»» Poslední Sborník Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech
29. 1. 2015 Podbrdské noviny str. 7 Vaše Rokycansko
TOMÁŠ ZACH
»» Výstava Patří mezi nás pokračuje 29. 1. 2015
Podbrdské noviny str. 11 Kulturní servis STANISLAVA
VOLKOVÁ
Přehled zpráv 2. 2. 2015 – 28. 2. 2015
Rokycanský deník
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 2. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 2. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 2. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 3. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 3. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Příběh Anny Frankové zazní u Horáka 3. 2. 2015
Rokycanský deník str. 3 Servis (naš)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 4. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 4. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Příběh Anny Frankové zazní v Rokycanech 4. 2. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 4. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Příběh Anny Frankové zazní u Horáka 5. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Servis (naš)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 5. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 5. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. B. Horáka – Patří mezi nás 5. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Příběh Anny Frankové ožil v muzeu 7. 2. 2015
Rokycanský deník str. 1, 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 6. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 7. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 7. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 7. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 9. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 9. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 9. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 10. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 10. 2. 2015


Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 10. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Kytičky čeká Praha 11. 2. 2015 Rokycanský deník str.
3 Rokycansko
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 11. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 11. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 12. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 12. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 14. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 14. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 16. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 16. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 16. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
16. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Muzeum dr. B. Horáka chystá velkou akci 16. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Rokycany se opět stanou dudáckou metropolí 16. 2.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Paleontologie otevře své brány u Horáka 17. 2.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 17. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 17. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 17. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
17. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Nová výstava v Horákově muzeu 18. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 18. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 18. 2. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis
»» Vernisáž výstavy v muzeu láká 19. 2. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 19. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 18. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
18. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 18. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 19. 2. 2015
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Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
19. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 19. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum dr. Horáka lákalo veřejnost 20. 2. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Rokycansko 20. 2. 2015 Rokycanský deník str. 12 Tipy
na víkend
»» Rokycany se odpoledne mění v metropoli 21. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Ve čtvrtek zahájená výstava zpečetila fúzi 21. 2.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Rokycanské muzeum hostí Dudy a dudáky 21. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
21. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 21. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 21. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
23. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 23. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 23. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum patřilo dudáckým legendám 23. 2. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Rokycansko výstavy, přednášky 23. 2. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura – programy
»» Otec a syn Bradovi dudy ovládají 24. 2. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
24. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 24. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Inspirace z muzea 24. 2. 2015 Rokycanský deník str. 3
Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 24. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» New York je z hlediska paleontologů 25. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 25. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
25. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Paleontologie a skalníci na Rokycansku 25. 2. 2015
Rokycanský Deník str. 7 Servis (moul)
»» Anna Franková – odkaz pro současnost 26. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
26. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Rokycany budou mít novou výstavní síň 27. 2. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko EVA PRAUMOVÁ
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»» Anna Franková – odkaz pro současnost 28. 2. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
28. 2. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
Podbrdské noviny
»» Dudy a dudáci v rokycanském muzeu 12. 2. 2015
Podbrdské noviny str. 2 Informace
»» Pozvánky 12. 2. 2015 Podbrdské noviny str. 4
Společnost
»» Rokycanskem křížem krážem 12. 2. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Národní památka nespí 12. 2. 2015 Podbrdské noviny
str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Nový ediční počin rokycanského muzea 12. 2. 2015
Podbrdské noviny str. 9 Informace MIROSLAVA
ŠANDOVÁ
»» Zkameněliny na Rokycansku 26. 2. 2015 Podbrdské
noviny str. 9 Informace (ba)
Přehled zpráv 2. 3. 2015 – 31. 3. 2015
Rokycanský deník
»» V družině na jižním se nenudí 2. 3. 2015 Rokycanský
deník str. 10 U nás doma (dd)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
2. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
3. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Dudáci nadchli publikum 4. 3. 2015 Rokycanský
deník str. 10 U nás doma VLADA KADLECOVÁ
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
4. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
5. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» U Horáka komentují prohlídky odborníci 6. 3. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
7. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
9. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
10. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Zkameněliny lákají 10. 3. 2015 Rokycanský deník str.
3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
11. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» K Horákovi zvou zítra na přednášku 11. 3. 2015
Rokycanský deník str. 2
»» Rokycansko (naš)
»» Komentovaná prohlídka přiblížila pravěk 12. 3. 2015
str. 3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Na přednášku Záhadní živočichové českých pramoří
12. 3. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis (red)
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 12. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 14. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Z úlomků složili deváťáci ichtyosaura 14. 3. 2015

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

Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 16. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 17. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 18. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 18. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 19. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 19. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 19. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Horáka nabízí odborný komentář 21. 3.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 21. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 21. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Horáka nabízí odborný komentář 23. 3.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 23. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 23. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 23. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Studenti gymnázia provedou muzeem 24. 3. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 24. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 24. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 24. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Studenti gymnázia provázejí muzeem 25. 3. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 25. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 25. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 25. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Muzeum Horáka nabízí odborný komentář 26. 3.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
110. výročí muzea Dr. B. Horáka 26. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 26. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Sekundáni gymnázia se změnili v průvodce 26. 3.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
V muzeu aneb Co bylo i nebylo 27. 3. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (hav)
Muzeum Horáka prodlužuje výstavu 27. 3. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)


»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 28. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 28. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 28. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 30. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 30. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 30. 3. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura – programy
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 31. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 31. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 31. 3. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
Mf Dnes
»» Víkendové hosty vítají 5. 3. 2016 Mf Dnes str. B2
Plzeňský kraj JITKA ŠRÁMKOVÁ
5+2 Plzeňsko
»» Rokycanské pompeje 6. 3. 2015 5+2 Plzeňsko str. 3
LADISLAV VAINDL
Podbrdské noviny
»» Vystaveny pravzácné kameny 12. 3. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Rokycanskem křížem krážem 12. 3. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Co nám přinese jaro 12. 3. 2015 Podbrdské noviny
str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Komentované prohlídky v rokycanském muzeu 12. 3.
2015 Podbrdské noviny str. 9 Informace
»» Velikonoce v rokycanském muzeu 26. 3. 2015
Podbrdské noviny str. 7 Vaše Rokycansko VÁCLAVA
KALOUSOVÁ
»» Výstava Co bylo i nebylo 26. 3. 2015 Podbrdské
noviny str. 12 Informace
Dobřívský čtvrtletník
»» Národní kulturní památka Hamr 18. 3. 2015 Dobřívský
čtvrtletník str. 8 FRANTIŠEK CIPRA
Přehled zpráv 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015
Rokycanský deník
»» Mladí průvodci dnes u Horáka 1. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Oslavy svátků jara chystají u Horáka 1. 4. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 1. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 1. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 1. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (moul)
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»» U Horáka už chystají velikonoční sobotu 2. 4. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 2. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 2. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 2. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (moul)
»» Dobřívský hamr zve už dnes 3. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 1, 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Velký přehled velikonočních akcí 3. 4. 2015
Rokycanský deník str. 9 Tipy na víkend
»» Velikonoce v muzeu Dr. B. Horáka 4. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Velikonoce v muzeu 7. 4. 2015 Rokycanský deník str.
3 Rokycansko VÁCLAV HAVRÁNEK
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 7. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 7. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 8. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 8. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 9. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (moul)
»» Velikonoční muzeum navštívilo 900 lidí 10. 4.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Gymnazisté v muzeu 11. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 3 Rokycansko VÁCLAV HAVRÁNEK
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 11. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 11. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 13. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 13. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 14. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 14. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 15. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 15. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 16. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 16. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Rokycany zavřely expozici muzea 16. 4. 2015
Rokycanský deník str. 1 BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 18. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» 110. výročí muzea Dr. B. Horáka 18. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» Od Horáka vede ve čtvrtek cesta do Tibetu 20. 4. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
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»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 20. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» XXIV. Hamernický den 20. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 20. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Gymnazisté pozvali Němce do muzea 21. 4. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 21. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» XXIV. Hamernický den 21. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 21. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Do Tibetu můžete zítra z muzea 22. 4. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 22. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» XXIV. Hamernický den 22. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 22. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum Dr. Horáka – Pozvánka do Tibetu 23. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (moul)
»» XXIV. Hamernický den 23. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 23. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 25. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 25. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 27. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 27. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 27. 4. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura – programy
»» XXIV. Hamernický den 28 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 28. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Historii rokycanské Spilky přiblíží muzeum 29. 4.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» XXIV. Hamernický den 29. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 29. 4. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Navštivte obec Dobřív a její okolí 29. 4. 2015
Rokycanský deník str. 8 Příloha Cyklodeník
»» Historii Spilky přibližují u Horáka 30. 4. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» XXIV. Hamernický den 30. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
Podbrdské noviny
»» Člověk má ctít určité morální hodnoty 9. 4. 2015
Podbrdské noviny str. 3 Publicistika PETR PETŘÍČEK

»» Rokycanskem křížem krážem 9. 4. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Památky se znovu otevírají 9. 4. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Rokycanskem křížem krážem 23. 4. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (jz)
Přehled zpráv 2. 5. 2015 – 30. 5. 2015
Rokycanský deník
»» Archeologové narazili ve Spilce na studnu 2. 5.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» XXIV. Hamernický den 2. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 2. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 4. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 6 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 4. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Paměť národa slábne 5. 4. 2015 Rokycanský deník
str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» XXIV. Hamernický den 5. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 5. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Jak to bylo se zatčením K. H. Franka 6. 5. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» V muzeu začíná výstava Rokycany 1945 6. 5. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» XXIV. Hamernický den 6. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 6. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycany slaví 70. výročí osvobození 7. 5. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» XXIV. Hamernický den 9. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 9. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Hamernický den bude zkouškou pro Dobřív 11. 5.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» XXIV. Hamernický den 11. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 11. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 12. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 12. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 13. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 13. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Hamernický den napíše 24. díl 14. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 14. 5. 2015


Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» XXIV. Hamernický den 14. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Cyklisté mají okolo Dobříva zítra smůlu 15. 5. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (jawa)
»» XXIV. Hamernický den 15. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko 15. 5. 2015 Rokycanský deník str. 6 Tipy
na víkend
»» U telefonu Eva Slatkovská 16. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» XXIV. Hamernický den 16. 5. 2015 Rokycanský deník
str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 16. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Hamr vzaloi návštěvníci útokem 18. 5. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 18. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 19. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 19. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Při Hamernickém dnu nechyběli skauti 20. 5.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 20. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 20. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 21. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 21. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 22. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 24. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 24. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum patří v neděli rytířům 26. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 26. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 26. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Dětský den v muzeu Dr. B. Horáka 26. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 (jm)
»» Rokycanská muzejní noc 27. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis
»» Dětský den v muzeu Dr. B. Horáka 27. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Od Horáka vede cesta Spilkou 27. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 28. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Dětský den v muzeu Dr. B. Horáka 28. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
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»» Muzeum patří v neděli rytířům 26. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 30. 5. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Dětský den v muzeu Dr. B. Horáka 30. 5. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
Podbrdské noviny
»» Oslavy k 70. výročí našeho osvobození 7. 5. 2015
Podbrdské noviny str. 7 Vaše Rokycansko EVA
PRAUMOVÁ, RADKA VÁVROVÁ, JAROMÍR JIZBA
»» Rokycanskem křížem krážem 7. 5. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Rokycanskem křížem krážem 21. 5. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Rokycany 1945 21. 5. 2015 Podbrdské noviny str. 15
Informace
iReceptář
»» Dobřív: Hamernický den 9. 5. 2015 ireceptář
Přehled zpráv 1. 6. 2015 – 30. 6. 2015
Rokycanský deník
»» 10. Rokycanská muzejní noc 1. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 1. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 2. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 2. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 3. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 4. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 6. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Spilka se dnes představí oficiálně 8. 6. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 8. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 8. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 9. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 9. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 10. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 10. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» 10. Rokycanská muzejní noc 11. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 11. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzejní noc chystají u Horáka 11. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzejní noc si vzala za svou i hvězdárna 12. 6. 2015
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Rokycanský deník str. 3 (naš)
»» •
Rokycansko 12. 6. 2015 Rokycanský deník str.
10 Tipy na víkend
»» 10. Rokycanská muzejní noc 12. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 13. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Džungle za plotem začíná ve čtvrtek 15. 6. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 15. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum se změnilo v pivovar 15. 6. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV HAVRÁNEK
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 16. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» V Horákově muzeu začne další výstava 17. 6. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 17. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum hlásí po pivu další akci 18. 6. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 18. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 22. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» U Horáka nabízejí výstavu s odborníkem 23. 6. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 23. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 24. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Prvohorní pramoře ožije zítra v muzeu 24. 6. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Přednáška v muzeu začíná v 17 hodin 25. 6. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Vodní hamr v Dobřívě 29. 6. 2015 Rokycanský deník
str. 3 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 29. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 29. 6. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura – programy
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 30. 6. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
Podbrdské noviny
»» Rokycanskem křížem krážem 4. 6. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Hamernický den v Dobřívě 4. 6. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (nk)
»» Džungle za plotem v rokycanském muzeu 4. 6. 2015
Podbrdské noviny str. 12 Informace STANISLAVA
VOLKOVÁ
Naše voda
»» Vodní hamr Dobřív 4. 6. 2015 Naše voda Tipy na
vodní výlety NINA HAVLOVÁ
Přehled zpráv 1. 7. 2015 – 30. 7. 2015

Rokycanský deník
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 1. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 2. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Dobřívský vodní hamr je pozítří otevřený 4. 7. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 4. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 7. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 8. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 9. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Džungle za plotem pokračuje v muzeu 10. 7. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 11. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 13. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 14. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 15. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 18. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 20. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Botanik ve středu oživí Džungli za plotem 20. 7. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Botanik zítra oživí Džungli za plotem 21. 7. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Botanik provede Džungli za plotem 22. 7. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 22. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 23. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 25. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 27. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 27. 7. 2015
Rokycanský deník str. 14 Příloha – Kultura – programy
»» Muzeum Dr. Horáka 28. 7. 2015 Rokycanský deník str.
7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 29. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 30. 7. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
Podbrdské noviny
»» Rokycanskem křížem krážem 2. 7. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Rokycanskem křížem krážem 16. 7. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Velkolepý leč žahavý 16. 7. 2015 Podbrdské noviny


str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Zákulisí slavného hamru 16. 7. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
Plzeňský kraj
»» Slovo opozice červenec 2015 Plzeňský kraj str. 19
JAN ŠAŠEK
»» Spilka v Rokycanech v novém červenec 2015
Plzeňský kraj str. 12
Přehled zpráv 3. 8. 2015 – 31. 8. 2015
Rokycanský deník
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 3. 8. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Botanici vyrazí v sobotu ráno 3. 8. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 4. 8. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 5. 8. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 6. 8. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Botanici museli trasu denně měnit 10. 8. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» V Horákově muzeu léčí strop 19. 8. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 31. 8. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 31. 8. 2015
Rokycanský deník str. 21 Příloha – Kultura – programy
Podbrdské noviny
»» Beseda o Sibiři v rokycanském muzeu 27. 8. 2015
Podbrdské noviny str. 7. Vaše Rokycansko JAROSLAV
ŠOUN
Přehled zpráv 1. 9. 2015 – 29. 9. 2015
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»» Přednáška – Sibiřská Altaj 9. 9. 2015 Rokycanský
deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 10. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 10. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 12. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 14. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 15. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 16. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 17. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 19. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 21. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 22. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Muzeum dr. Horáka letos slaví 23. 9. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 23. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Muzeum dr. Horáka letos slaví 24. 9. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 24. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Muzeum Horáka slaví 25. 9. 2015 Rokycanský deník
str. 3 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 26. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 29. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Rokycansko výstavy, přednášky 29. 9. 2015
Rokycanský deník str. 21, 22 Příloha – Kultura
– programy

Rokycanský deník

Podbrdské noviny

»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 1. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 2. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 3. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 5. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 7. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» U Horáka vezme Šulc na výpravu do Altaje 8. 9. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 8. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 8. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 9. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis

»» Rokycanskem křížem krážem 10. 9. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Zázraky restaurátorských prací 24. 9. 2015 Podbrdské
noviny str. 12 Vaše Rokycansko
Přehled zpráv 2. 10. 2015 – 26. 10. 2015
Rokycanský deník
»» V muzeu okomentují prohlídky 2. 10. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» U Horáka dnes nabízejí komentáře 3. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum slaví 6. 10. 2015 Rokycanský deník str. 3
Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» U Horáka dnes nabízejí vycházku 7. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum dr. Horáka zve zítra na prohlídky 9. 10.
2015 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko BOŽENA
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ŠOPEJSTALOVÁ
»» U Horáka dnes nabízejí i vycházku 10. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Válečný příběh ožije ve čtvrtek 12. 10. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Válečný příběh ožije pozítří 13. 10. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Vandal poškodil sprejem budovu muzea 16. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko JANA VANÍKOVÁ
»» U Horáka nabízejí vycházku 20. 10. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Muzeum Horáka vyhodnotí soutěž 23. 10. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» U Horáka nabízejí i vycházku 24. 10. 2015 Rokycanský
deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 29. 9. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Muzeum ve středu otevírá 26. 10. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 26. 10. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Rokycansko výstavy, přednášky 26. 10. 2015
Rokycanský deník str. 21, 22 Příloha – Kultura
– programy
»» Muzeum zve na komentované prohlídky 27. 10.
2015 Rokycnaský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 27. 10. 2015
Rokycanský deník str. 7 Servis (jm)
»» Na kole za poznáním 30. 10. 2015 Rokycanský deník
str. 9 Na kole za poznáním RADKA ŽÁKOVÁ
»» U Horáka nabízejí vycházku a komentář 30. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» U Horáka nabízejí vycházku a komentář 31. 10. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)

»» Jan Hus 7. 11. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Jan Hus 9. 11. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Husitské mince ožijí v Horákově muzeu 12. 11. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (hav)
»» Jan Hus 12. 11. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» U Horáka nabízejí komentář a přednášku 13. 11. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» U Horáka nabízejí komentář a přednášku 14. 11. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Jan Hus 16. 11. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Frolík provede hudebním životem Rokycan 20. 11.
2015 str. 3 Rokycansko (naš)
»» Kam o víkendu? 20. 11. 2015 Rokycanský deník str. 3
Rokycansko VÁCLAV HAVRÁNEK
»» Uzel přednáší v aule starého gymnázia 24. 11. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Uzel přednáší v aule starého gymnázia 25. 11. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» V muzeu dr. Horáka přednáší Lang 28. 11. 2015
Rokycanský deník str. 3 Rokycansko (naš)
»» Jan Hus 30. 11. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Rokycansko výstavy, přednášky 30. 11. 2015
Rokycanský deník str. 22 Příloha – Kultura – programy

Podbrdské noviny

Přehled zpráv 1. 12. – 12. 12. 2015

»» 110 let Muzea Dr. B. Horáka 8. 10. 2015 Podbrdské
noviny str. 2 Informace TOMÁŠ ZACH
»» Rokycanskem křížem krážem 8. 10. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Hamr v sezoně 2014 – 2015 22. 10. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Projděme sto deseti lety 22. 10. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)

Rokycanský deník

Přehled zpráv 3. 11. – 30. 11. 2015
Rokycanský deník
»» Jubilejními expozicemi provedli studenti 3. 11.
2015 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko BOŽENA
ŠOPEJSTALOVÁ
»» U Horáka představí ve čtvrtek Husa 3. 11. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Muzeum nabízí komentář i přednášku 6. 11. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Jan se zastavil v rokycanském muzeu 7. 11. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko VÁCLAV
HAVRÁNEK

Podbrdské noviny
»» Rokycanskem křížem krážem 5. 11. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (jz)
Plzeňský kraj
»» Muzeum Dr. Bohuslava Horáka slaví 110 let listopad
2015 str. 14
Rokycanské noviny
»» Výstavy a přednášky v Muzeu Dr. B. Horáka listopad
2015 str. 6

»» Jan Hus 1. 12. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» U Horáka přiblíží více učení Jana Husa Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (naš)
»» Jan Hus 2. 12. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» Jan Hus 3. 12. 2015 Rokycanský deník str. 7 Servis
»» V muzeu se dozvíte více o jezuitech 7. 12. 2015
Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (hav)
»» Jana Bělová přiblíží chrám 12. 12. 2015 Rokycanský
deník str. 2 Rokycansko (hav)
Podbrdské noviny
»» Rokycanskem křížem krážem 3. 12. 2015 Podbrdské
noviny str. 7 Vaše Rokycansko (ba)
»» Z Husovy výstavy 3. 12. 2015 Podbrdské noviny str. 7
Vaše Rokycansko (ba)
Rokycanské noviny
»» Program kulturních a sportovních akcí prosinec 2015
str. 6
Rozhlas


»» http://www.zcm.cz/sites/default/files/slava_
nazdar_vyletu_-_dobriv_0.mp3 12.2.2015 Rádio
Blaník
»» http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/vodnihamr-dobriv-dodnes-predstavuje-neuveritelnousilu-vody-a-vynalezavost-lidi 12.6.2015 Čro Plzeň
Oddělení přírodních věd
Rozhlas:
»» Dr. Šandová. Prezentace stálé expozice „Příroda
pro budoucnost“ (v rámci pořadu Jaro a ptačí hlasy
redaktora Hály), Český rozhlas Plzeň. Opakovaně
březen 2015
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Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2015
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

Ing. Stanislav Novák
vnitřní audit: 
Ing. Václav Pošta (část.uv.)
fotodokumentace: 
Ivana Michnerová
muzejní pedagog.: 
Mgr. Denisa Brejchová
investor: 
Helena Kermesová
vedoucí Diecézního muzea: 
Mgr. Václav Engler
Oddělení vnějších vztahů
vedoucí: 
pracovníci: 


Romana Němečková
Mgr. Jakub Šmíd
Martina Burešová

Ekonomické oddělení
hlavní účetni: 
Vojtěch Kristýn
pokladna, komisní prodej,
mzdy, vyplaty: 
Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace: 
Darja Rácová
účetní: 
Jana Hanáčková
Investiční technik
stavební dozor investora při opravě
hlavní budovy muzea, správa
a technické zajištění provozu
hl. budovy muzea, zajištění EZS
a EPS pro objekty ZČM: 

Josef Blahout

Průvodci
Muzeum loutek:  Jaroslava Froydová (část. uvazek)

Tomaš Pfeifer (část. uvazek)

Jarmila Pašková (část. uvazek)

Květa Šourová (část. uvazek)
Výstavni sál
a expozice nám. Republiky 13: 
Jana Pistoriusová

Mgr. Zdeňka Reiserová

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
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Petra Peterková (část. úvazek)
Marcela Mašková
Jana Tycová (část. úvazek)
Ing. Ivana Kolmanová - konzervace
Jitka Šimová (část. úvazek) - uklízečka

Oddělení starších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 








Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Miroslav Hus
Mgr. Jiří Orna
Marie Beránková
Magdalena Kuldová
Mgr. Veronika Dudková (část. úvazek )
Monika Zemánková
Mgr. Jiří Šneberger (část. úvazek)
Mgr. Veronika Lungová
Bohumil Diviš

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






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

Oddělení novějších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovnici: 


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

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: 

Pracovníci: 


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

Oddělení národopisné
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 





Plzeň, nám. Republiky 13
Mgr. Michal Chmelenský
Mgr. Jana Slámová
Michaela Oliberiusová (část. uv.)
Mgr. Tomáš Bernhardt
Mgr. Marie Klečatská
Alena Potůčková

Oddělení botaniky
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Tylova 22
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.
Renata Bláhová
Alena Čížková



Mgr. Ivona Matějková

Oddělení zoologie
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 





Plzeň, Tylova 22
RNDr. Roman Vacík
Mgr. Ivana Hradská
Ivo Ťeťál
Eva Kašparová (část. uvazek)
Bc. Šarka Vančurová
Mgr. Lucie Podzemná

Oddělení paleontologické
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovnici: 





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

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Kopeckého sady 2
PhDr. Ila Šedo
Lenka Šimicová
Mgr. Gabriela Šmídová
Mgr. Lenka Bendová

Oddělení konzervace
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




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

Oddělení výstavnictví
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






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

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

Marie Divišová
Alena Potůčková
Ivana Hammerová
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Tylova 22: 

Drahuše Hegnerová
Drahomira Čonková
Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: 

Martin Beránek

Muzeum loutek
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Šatnářky:
Kopeckého sady 2: 
Brožová Luďka (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.

Pobočka Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech
Vedoucí: 
Pracovníci: 
















Mgr. Hana Wenigová
Eva Slatkovská
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
Lenka Janoušková
Mgr. Václava Kalousová
Martina Korandová
Bc. Martina Krátká
Mgr. Jan Lehner
Jaroslava Pěnkavová
Mgr. Radka Praumová, Ph.D.
Jiřina Šístková
Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D.
Josef Švec
Stanislava Volková
Mgr. Václav Zdráha
Bc. Karel Matějovic
Helena Husová
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Příloha č.1 - Zpráva o auditu účetní uzávěrky
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Příloha č.2 - Poskytování informací č. 106/1999 Sb.
Zákon 106/1999 Sb. ukládá ve svém § 18 bod 1) každému povinnému subjektu zveřejnit výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Uvedený zákon dále ukládá každému
povinnému subjektu zveřejnit v souladu s obsahem § 5 bod 1) další informace, informující veřejnost o rozhodujících
údajích týkajících se povinného subjektu, obsahující zejména popis organizační struktury, místo a způsob získávání
příslušných informací.
Západočeské muzeum všem těmto povinnostem uloženým citovaným zákonem dostálo, když vydalo interní
směrnici označené číslem 18, která je pro všechny zájemce přístupná v klasické tištěné formě v sekretariátu
ředitele Západočeského muzea v Plzni. V digitální 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 2015 je
zcela jednoznačná, neboť informace byly poskytovány takto:
a) počet podaných žádostí o informace § 4 odst. 1) zákona: 		
b) počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí § 15 zákona:		
c) počet podaných odvolání proti rozhodnuti § 16 zákona:		
d) žádná žádost nebyla řešena soudem § 16 odst. 4 zákona: 		
e) výčet poskytnutých výhradních licencí § 14 a) zákona:			
f) počet podaných stížností § 16a) zákona:				
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.:

0
0
0
0
0
0
0

Vzhledem ke svému obsahu bude tato výroční zpráva zařazena do celkové Výroční zprávy Západočeského
muzea v Plzni, v níž jsou hodnoceny výsledky všech činností realizovaných v průběhu roku 2015 včetně hodnocení
rozhodných ekonomických ukazatelů.
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Příloha č.3 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem
Patří mezi nás... XVII (9. 1. - 8. 2. 2015)

Výstava prezentuje výrobky děvčat z Domova Zvíkovecká kytička a v Muzeu
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se koná již sedmnáctým rokem. Jedná se
o prodejní výstavu, zakoupením výrobku přispějete na nákup materiálu pro
arteterapeutické dílny.

Anna Franková – odkaz pro současnost (6. 2. - 28. 2. 2015)

Česká verze mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové
v Amsterodamu představuje příběh Anny Frankové a její rodiny, zasazený do
kontextu světových událostí a historie holocaustu. Je zároveň vzpomínkou na
oběti nacistické perzekuce na Rokycansku, obzvlášť na Dr. Bohuslava Horáka,
který zahynul 10. 2. 1942 v Osvětimi. Výstavu zapůjčilo Židovské muzeum
v Praze.

Paleontologie a skalníci na Rokycansku (20. 2. - 19. 4. 2015)

Výstava prezentuje paleontologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech a Západočeského muzea v Plzni. Zároveň mapuje historii
sběratelství zkamenělin na Rokycansku, které bylo od samého začátku jednou
z nejdůležitějších součástí české paleontologie. Návštěvníci zde mohou
nahlédnout do sbírkových fondů rokycanského muzea a sledovat zkameněliny,
které se váží k některým osobnostem a příběhům.
Mezi vystavenými exponáty jsou i velmi vzácné nebo neobvyklé exempláře,
které mají jinak k dispozici pouze badatelé v depozitářích. Představena je rovněž
vize budoucí úlohy paleontologických sbírek v Rokycanech.
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Výstava je součástí programu

(Ne)viditelná loajalita? České a německé v Plzni 19. století (28. 2. - 3. 5. 2015)

(Ne)viditelná loajalita?
České a německé v Plzni v 19. století

Západočeské muzeum v Plzni, Výstavní sál 2, Kopeckého sady 2
28. 2. - 3. 5. 2015
Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Od roku 2010 již šestá výstava, která vychází z tématu vyhlášeného
každoročním Plzeňským sympoziem a v neotřelých souvislostech sleduje
a hodnotí společenský život a kulturní dění v Plzni během 19. století.
»» Jaké byly a jak se vyvíjely vztahy národnostních skupin českého, německého
a židovského obyvatelstva Plzně v 19. století?
»» Jak a nakolik se promítalo národnostní smýšlení či naopak loajalita
k rakouské monarchii do činnosti vzdělávacích institucí a profesních
organizací, ale i lidových spolků?
»» Jak byla vnímána a podporována, ale i odmítána či dokonce zesměšňována
autorita Vídně a samotného císaře?
»» Jak zřetelnou roli hrála loajalita v postojích a činnosti významných osobností
politického, společenského či církevního života?
»» Jak Plzeňští ve svém městě přijímali a ctili panovnické návštěvy Františka I.,
Ferdinanda I. a Františka Josefa I.?
Výstava souhrnně i v zajímavých podrobnostech, nejednou i v nečekaných
souvislostech a prostřednictvím unikátně dochovaných předmětů či dobových
obrazových materiálů, seznamuje s různými projevy loajality k monarchii
a císařskému domu, která v průběhu 19. století ovlivňovala téměř všechny
oblasti individuálního a společenského života obyvatel Plzně.

Trnkova Zahrada 2 (27. 2. - 24. 5. 2015)
Jaké by bylo potkat se s hrdiny pohádky Zahrada od Jiřího Trnky? Odpověď
na tuto otázku můžete snadno získat na výstavě s názvem Trnkova Zahrada 2,
kterou připravili Jan a Matyáš Trnkovi. Instalace rozmístěná do šesti místností
představuje všechny výrazné postavy i dějové linie knihy. Jen kluky tu nepotkáte,
protože právě vy se jimi na chvilku stanete. Budete tak součástí dobrodružství
i s vašimi dětmi. Autoři scénáře sice respektují autora, ale jsou si vědomi, že by
pouhé přenesení postav do prostoru nestačilo. Instalaci se tedy snažili oživit
nástroji dnešní doby, aby tak lépe oslovila mladou generaci. Každá místnost je
jiná a má svoji vlastní atmosféru. Důraz kladou autoři na interaktivitu, atraktivitu
a akci s množstvím animací a audiovizuálních efektů. Na vlastní oči tak uvidíte
zlého kocoura, velrybu recitující básně pozpátku, slony s cirkusovými výstupy
nebo trpaslíka s dutou hlavou, do které můžete nahlédnout.

Na plzeňské paletě (1. 4. - 26. 4. 2015)
Jedná se o putovní výstavu 67 malířských palet, které malovali či jinak
výtvarně zpracovali především členové Unie výtvarných umělců plzeňské
oblasti.
Na konci roku budou všechny palety nabídnuty v aukci. Všechny takto
získané peníze budou věnovány na opravu vzácných barokních varhan v kostele
sv. Barbory v Manětíně. První aukce se uskuteční 28. 11. 2015 v budově Českého
rozhlasu Plzeň.
Záštitu nad výstavou převzal Mgr. Martin Baxa,
1. náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové
péče a projektu Plzeň – EHMK 2015.
Výstavu pořádá spolek Svět podle Jakuba.
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Plzeňané a II. světová válka (24. 4. - 23. 8. 2015)

Výstava je připomínkou a zároveň i poctou plzeňským občanům, kteří prošli
nelehkým válečným obdobím. Záměrem je ukázat běžný život občana Plzně
v období II. světové války s jeho radostmi i strastmi, dobovým oblékáním,
stravováním, prací i zábavou v kontextu doby. Součástí je i prezentace dobových
fotografií plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy s podtitulem
„Plzeň očima pamětníka“. Výstava je uskutečněna na počest 70. výročí
osvobození Plzně americkou armádou.

Spilka od středověku k dnešku (1. 5. - 8. 6. 2015)

Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu, který proběhl
v průběhu rekonstrukce tohoto poněkud opomíjeného rokycanského
prostranství v roce 2014. Prezentovány jsou nejvýznamnější nálezy – soubor
kuchyňského nádobí z kamenné studny, nálezy ze spáleného středověkého
domu, dřevěný vodovod nebo poztrácené mince. Kromě rekonstrukce nálezové
situace se návštěvník může seznámit i s průběhem restaurování archeologických
nálezů nebo s kresleným příběhem, inspirovaným výsledky výzkumu.

Rokycany 1945 ve fotografii (7. 5. - 7. 6. 2015)

R
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Na výstavě jsou prezentovány fotografie ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava
Horáka, které dokumentují konec války, nálety a osvobození armádou USA,
demarkační linii, průjezd Československé obrněné brigády, zadržení K. H.
Franka a další momenty tohoto roku v Rokycanech, kdy hrůzy války ustoupily
nadšení a naději na život v míru a svobodě. Výstavu doplňují trojrozměrné
předměty. Součástí výstavy je doprovodný program pro základní a střední školy.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
pobočka Západočeského muzea v Plzni, p. o.

zve srdečně na výstavu fotografií Rokycan v roce 1945.
Vernisáž výstavy se koná 6. 5. 2015 od 16. hodin
Výstava potrvá od 7. 5. do 7. 6. 2015
Otevírací doba: denně mimo pondělí 8 - 12 a 12.30 - 16 hodin
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Ladislav Sutnar - užitá tvorba (16. 5. - 15. 11. 2015)

Součást projektu

užitá tvorba

Ladislav Sutnar
Výstava
LADISLAV SUTNAR – UŽITÁ TVORBA
Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2
16. 5. – 8. 11. 2015
otevřeno denně kromě pondělí, 10–18 hodin
Výstava je jednou ze stěžejních součástí projektu Návrat Ladislava
Sutnara, věnovaného životu a tvorbě významného plzeňského rodáka. Nejvýznamnější osobnost meziválečného československého
funkcionalistického užitého umění a jedna ze světově uznávaných
postav vizuálního designu 20. století se tak vrací do svého rodiště.

applied art

Ladislav Sutnar
Exhibition
LADISLAV SUTNAR – APPLIED ART
The Museum of West Bohemia in Pilsen,
Kopeckého sady 2
May 16–November 8, 2015
Open daily except Mondays 10am–6pm
The exhibition is one of the pillars of the project Return of Ladislav
Sutnar, devoted to the life and work of this world-famous Pilsen
native. The most significant figure in interwar Czechoslovak functionalist applied art and one of the most internationally-respected
figures in 20th-century visual design is returning to his birthplace.

Výstava věnovaná Sutnarově tvorbě tvoří další vrchol pomyslného
trojúhelníku výstav, které sledují a z různých úhlů pohledu mapují život a tvorbu
významného plzeňského rodáka, celosvětově uznávaného návrháře užitkových
předmětů, průkopníka vizuálního designu a malíře Ladislava Sutnara.
Početný soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty proslulých
Sutnarových porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů
či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu, zprostředkovává
představu o zásadách a estetických hodnotách Sutnarova pokrokového
funkcionalistického designu z třicátých let minulého století.
Veselým zpestřením muzejní výstavy je kolekce Sutnarových hraček,
zvířátek i dopravních prostředků, vzácně je k vidění také stavebnice Postav si
město – Build the Town.
Součást projektu Návrat Ladislava Sutnara
Exponáty zapůjčeny ze sbírky Tomáše Sanetrníka a ze sbírkových fondů
Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Západočeského muzea v Plzni.

Od špitálu ke galerii (5. 6. - 30. 8. 2015)
Archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v centru Plzně od počátku
14. století do současnosti.
Nejstarší osídlení v tomto prostoru výzkumy doložily ve starší době římské.
Výstava se však věnuje především nejvýznamnější instituci působící vně hradeb
královského města Plzně, měšťanskému špitálu s kostelem sv. Máří Magdaleny.
Tato instituce byla založena v roce 1320 a v této lokalitě existovala až do počátku
třicetileté války. Archeologické výzkumy, vyvolané záměrem výstavby nové
budovy Západočeské galerie, přinesly řadu cenných poznatků ke stavebnímu
i historickému vývoji špitálního areálu sv. Máří Magdaleny. Právě tato zjištění
jsou v rámci výstavy prezentována.
Výstava poskytuje unikátní prostor pro přiblížení vývoje jedné lokality. Mezi
její hlavní lákadla patří model aktuálního stavu reliktů nejstarší části kostela
Máří Magdaleny a rekonstrukce dvou kostrových hrobů. Navštěvníci zde mají
navíc příležitost vyzkoušet si radosti a strasti práce archeologa.
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Archeologické poznání vývoje
lokality „u Zvonu“ v Plzni
5. 6. - 30. 8. 2015

Západočeské muzeum v Plzni
Výstavní sál 1 • Kopeckého sady 2 • Plzeň

Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté (17. 6. - 9. 8. 2015)
Bestandteil des Projektes

IM JAHR 1415
UND 600 JAHRE DANACH
Wanderausstellung zum 600. Gedenktag
der Verurteilung und Verbrennung von Jan Hus
durch das Konstanzer Konzil

Das Westböhmische Museum in Pilsen und Pilsen 2015 o.p.s.,
in Zusammenarbeit mit dem Hus-Museum Konstanz (D) und dem Hussitenmuseum in Tábor

17. 6. - 9. 8. 2015

Museums für Kirchenkunst der Diözese Pilsen • Sommer-Refektorium • Františkánská 11, Pilsen
Die Ausstellung dauert: Dienstag – Sonntag: 10 - 18 • www.zcm.cz

Výstavu tvoří 14 textově obrazových dvojjazyčných závěsných panelů.
Panelová část je doplněna o předměty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
Některé z těchto exponátů lze označit jako reálie doby, ve které Mistr Jan Hus
žil a tvořil. Další pak ukazují, jakou podobu měly připomínky této význačné
osobnosti v období od 16. století do nedávné minulosti.
Výstava je součástí programu Plzeň 2015.
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Džungle za plotem (rokycanské muzeum) (19. 6. - 30. 8. 2015)
Jsme svědky vzniku tzv. nové divočiny. Člověk využívá krajinu jinak než
v minulosti a ta se díky tomu rychle mění. A s ní i rostliny, které ji dotvářejí.
Proč se některé z nich změnily v obávané vetřelce? Proč bylinky našich babiček
zmizely a jaké přišly místo nich? Jak se změnila krajina Plzeňska a Rokycanska
za posledních 100 let? A jaké to má důsledky pro květenu, ale i pro nás samotné?
Původní výstavu připravilo v roce 2013 botanické oddělení Západočeského
muzea v Plzni ke 100. výročí vydání publikace „Květena v Plzeňsku“ významného
plzeňského přírodovědce Františka Malocha. V rokycanském muzeu je výstava
doplněna právě o Rokycansko. Tuto část výstavy připravili Miroslava Šandová
a Jaroslav Šoun.
Výstava je určena opravdu všem věkovým skupinám návštěvníků. Milovníky
krásných květin potěší spousta barevných fotografií rostlin. Učitelé se mohou
přijít podívat na profesionální herbář. Studenty možná překvapí, jak zajímavá
může být práce botanika. A protože je výstava přizpůsobena i malým dětem
a nevidomým, mohou si všichni návštěvníci zkusit poznat jen hmatem nebo
čichem, jsou-li právě v bažině, nebo na louce.
V roce 2014 byla výstava oceněna zvláštním uznáním poroty soutěže „Gloria
musaealis“.

Plzeňské varhany (25. 6. - 31. 8. 2015)

Svým rozsahem nevelká, ale obsahově velmi zajímavá výstava, která podává
přehled o současném stavu varhan v Plzni. Na celkem pěti panelech jsou
prezentovány varhany umístěné nejen v církevních objektech, ale i na dalších
místech, jako např. v budově Českého rozhlasu, na plzeňské Konzervatoři nebo
v Krematoriu na Ústředním hřbitově. Připomenuty jsou zde i nástroje, které díky
proměně společnosti zanikly docela.
Výstava byla realizována jako součást programu letošního 8. ročníku
Plzeňského varhanního festivalu.

Běžci, stojci a ležci (3. 7. - 31. 8. 2015)
Běžci,
stojci
a ležci

Šárka Radová

keramická plastika

Západočeské muzeum v Plzni Vás zve na
výstavu
Výstava probíhá od 3. 7. do 4. 10. 2015,
Otevřeno út - ne 10- 18 hod.
Atrium Národopisného muzea Plzeňska,
náměstí Republiky 13

Šárka Radová
Narodila se 3. května 1949 v Praze. Žije a pracuje v Praze. Vystudovala
v letech 1964 – 1967 Střední všeobecně vzdělávací školu na Náměstí Míru v Praze
a v letech 1967 – 1973 Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou, obor keramiky. Je
členkou Umělecké besedy, Sdružení výtvarných umělců keramiků a skupiny
ART.I.UM.
Pracuje většinou s porcelánem, používá i jiné keramické hmoty, dále
papírovou hmotu a jiné doplňkové materiály. Vytváří plastiky i reliéfy,
samostatné i do architektury.
Je zastoupena v četných galeriích i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Např.Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Alšova jihočeská galerie
v Bechyni, Moravská galerie v Brně, Severočeské museum v Liberci, Galerie
výtvarného umění v Bratislavě, Museum J. A. Komenského v Naardenu
Holandsko, Mezinárodních muzea keramiky ve Vallauris ve Francii, Faenze
v Itálii, Kunsthandwerk Museum v Karlsruhe v Německu.
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Kinetický dvorek 2015 (6. 7. - 31. 12. 2015)

Od roku 2013 dotvářejí nevšední prostor atria Muzea loutek dřevěné pohyblivé
objekty, které se tu poprvé objevily jako výsledek sochařského sympozia. Jeho
zdánlivě jednoduché zadání, vytvořit „sochy na hraní“ s pohyblivými částmi,
určené pro exteriér a zároveň bezpečné pro ovládání dětmi.
Letos byla vybrána instalace Vladimíra Sosny „O laskavém andělovi“. Každý
návštěvník má možnost zapojit se do hry pro celou rodinu a svou šikovností
a vynalézavostí pomoci andělovi zpět nad oblaka.
Garantem sympozia v minulých ročnících byl prof. Vratislav Karel Novák,
v roce 2015 mu byl celý projekt symbolicky věnován.

Putování plzeňského Kašpárka (7. 7. - 31. 8. 2015)

Výstava dětských prací z celého světa.
Projekt Paměť loutky inspiroval síť českých škol v zahraničí k vytvoření
vlastního konceptu se stejným principem. V průběhu roku 2014 a 2015 si více
než 30 českých škol ve světě poslalo loutku Kašpárka z Muzea loutek v Plzni.
V jednotlivých městech Evropy a Ameriky potom děti prostřednictvím Kašpárka
představily svoje město a vytvořily průvodce.

Obrazy z dějin plzeňského zvonařství (21. 8. - 1. 11. 2015)

Obrazy z dějin plzeňského zvonařství
Západočeské muzeum v Plzni

letní refektář

Muzea církevního umění
plzeňské diecéze
Františkánská 11, Plzeň

21. 8. - 1. 11. 2015

Otevřeno:
út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Výstava mapuje dějiny zvonařství v Plzni od středověku až po nedávnou
současnost. Návštěvník se zde může seznámit s významnými plzeňskými
zvonaři i s osudy řady plzeňských zvonů.
Kromě toho je zde prezentována část unikátního souboru odlitků a fotografií
zvonů zrekvírovaných (zabavených pro válečné účely) za 1. světové války ze
sbírek Západočeského muzea v Plzni.
V rámci výstavy je možné zhlédnout i dokument Jana Loučíma „Ze srdce
zvon“, který zachycuje vznik čtyř nových plzeňských zvonů.
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Vývoj loutky (25. 8. - 14. 9. 2015)

Na motivy půvabné fresky ze Skupova bytu sledujte cestu světového
loutkového umění očima plzeňského mága Jiřího Trnky. Kolekce zahrnuje
originální loutky z Japonska, Číny, Barmy, Indonésie, Francie, Itálie a dalších
evropských zemí, samozřejmě nechybí ani slavné loutky z oblasti Čech a Moravy.
V rámci festivalu Skupova Plzeň

Shōko Kanazawa a její tušový svět
& Karen LaMonte: Floating World (11. 9. - 11. 10. 2015)
Součást projektu Japan Fest 2015
Pořádá Plzeň 2015 a Česko-japonská společnost
Součást oslav 25 let partnerství měst Plzně a Takasaki
Shōko Kanazawa a její tušový svět
První evropská výstava paravánových kaligrafií fenomenální japonské
umělkyně v kontextu jejího působivého životního příběhu. Shōko Kanazawa
je současná světově proslulá japonská kaligrafka, která je od narození
postižena Downovým syndromem. Na rozdíl od „zdravých“ umělců se jí svět
kaligrafie stal výhradním životním prostorem, v němž dosáhla nepochopitelné
a nenapodobitelné svobody uměleckého výrazu.

100 let Národopisného muzea Plzeňska (25. 9. 2015 - 3. 1. 2016)

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
Národopisné muzeum Plzeňska

100 let

NÁRODOPISNÉHO
MUZEA
PLZEŇSKA
(1915 – 2015)

25/9/2015 - 3/1/2016

Národopisné muzeum Plzeňska
náměstí Republiky 13

Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Výstava návštěvníkům přibližuje okolnosti záchrany a rekonstrukce
Gerlachovského domu; vznik Národopisného muzea Plzeňska a roli, kterou
při záchraně této jedinečné kulturní památky sehráli členové Kroužku přátel
starožitností v Plzni, Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni
a mnozí další.
Je zde prezentována široká škála sbírkových předmětů, které dokumentují
každodenní život obyvatel Plzně a jejího blízkého okolí až do doby nedávno
minulé.
Výstavu doplňuje bohatá textová a obrazová část, kterou je možné zdarma
zhlédnout na infopanelech v průjezdu Chotěšovského domu - v obvyklých
otevíracích hodinách muzea.
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Muzeum v proměnách času (25. 9. 2015 - 3. 1. 2016)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech si připomíná 110 let od
otevření sbírek pro veřejnost. Jeho činnost a působení se v průběhu času mění
a reaguje tak na požadavky doby a společnosti. Záměrem autorů výstavy je
stručné zachycení vývoje muzea od jeho založení do dneška a současně uctění
památky a odkazu zakladatele muzea Dr. Bohuslava Horáka.

Zázraky restaurátorských prací (25. 9. - 31. 10. 2015)
Výstava představuje významné exponáty ze sbírek rokycanského muzea,
které se podařilo za posledních 15 let zrestaurovat. Návštěvníci tak mohou
obdivovat v novém hávu barokní obrazy, dřevořezby, pozdně gotické bible, ale
i novodobé textilie. Pro lepší představu o náročnosti restaurátorského zásahu,
ale i pro možnost porovnání je zde prezentován stav předmětů před a po
restaurování. K výstavě se rovněž chystá doprovodný program pro školy.

Jiný pohled (16. 10. - 29. 11. 2015)
Výstava představuje významné exponáty ze sbírek rokycanského muzea,
které se podařilo za posledních 15 let zrestaurovat. Návštěvníci tak mohou
obdivovat v novém hávu barokní obrazy, dřevořezby, pozdně gotické bible, ale
i novodobé textilie. Pro lepší představu o náročnosti restaurátorského zásahu,
ale i pro možnost porovnání je zde prezentován stav předmětů před a po
restaurování. K výstavě se rovněž chystá doprovodný program pro školy.

Porcelán z Limoges (4. 12. 2015 - 10. 1. 2016)
Západočeské muzeum v Plzni
Ville de Limoges • Association Esprit Porcelaine, Limoges

LIMOGES – PLZEŇ
Porcelán z Limoges
historická produkce
a současný design

4/12/2015 – 10/1/2016
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 • út - ne 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Výstava Porcelán z Limoges je součástí projektu Limoges – Plzeň „Travel
Art“ připraveného ve spolupráci Města Limoges, společnosti Esprit Porcelaine,
Západočeského muzea v Plzni a Galerie města Plzně.
Expozice v Západočeském muzeu přináší možnost seznámení s historickým
i současným porcelánem z jednoho ze světově proslulých středisek jeho výroby
– z francouzského Limoges.
Exkluzivně, pouze na jeden měsíc, jsou v Plzni k vidění jedinečné ukázky
luxusních historických stolních souprav i dekorativních předmětů ze třinácti
limošských porcelánek, stejně jako současná avantgardní designerská tvorba
umělců ze sdružení Esprit Porcelaine.

160 | Výroční zpráva 2015

Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy (11. 12. 2015 - 14. 2. 2016)

Výstava obrazů z firemní sbírky pojišťovny Kooperativa představuje
reprezentativní výběr těch nejkrásnějších krajinomaleb od našich nejlepších
krajinářů z období preromantismu, přes vrcholný romantismus, realismus,
impresionismus,
symbolismus,
secesi,
expresionismus,
kubismus,
novoklasicismus až po tvorbu krajinářů minulého století. Kurátorem a zároveň
i autorem výstavy je akademický malíř Ivan Exner, předseda Spolku výtvarných
umělců Mánes. Výstava je koncipována jako putovní a Západočeské muzeum
v Plzni je jejím druhým zastavením.
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