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Úvod

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková 
organizace Plzeňského kraje, předkládá tuto veřejně 
přístupnou výroční zprávu o své činnosti za rok 2021 
v souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění. 
Současně je výroční zpráva za rok 2021 zveřejňována 
i ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
o poskytování informací. Výroční zpráva je veřejně 
přístupná v tištěné podobě v sekretariátu ředitele 
muzea a u vedoucích pracovníků jednotlivých 
organizačních složek muzea. Dále je výroční zpráva 
přístupná na adrese www.zcm.cz a ve sbírce listin 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Plzni, složka Pr 758. 

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., při své činnosti 
v roce 2021 vycházelo z Plánu hlavních úkolů 
organizace na rok 2021, sestaveného na základě 
dílčích plánů navržených jednotlivými organizačními 
složkami muzea. Plán i skutečná činnost muzea 
v roce 2021 byly v souladu s Koncepcí rozvoje muzeí 
Plzeňského kraje a střednědobého plánu rozvoje 
činnosti činnosti a zřizovací listinou v platném znění. 
Organizační struktura muzea a jeho jednotlivých 
pracovišť je uveřejněna v závěrečné části této zprávy. 
Pracovníci Západočeského muzea v Plzni, p. o., 
vyslovili souhlas s uveřejněním svých jmen a zařazení 
pro tento účel v souladu se směrnicí EU 216/679 
(GDPR).

Předpokladem úspěšné prezentační, odborné 
a  edukační činnosti je vyhovující stav objektů 
muzea. Na počátku roku se podařilo dokončit 
rekonstukci vyvolanou havarijním stavem objektu 
čp. 123 na  Malém náměstí v Rokycanech. V rámci 
rekonstrukce byla provedena nová elektroinstalace, 
zajištěno nové vytápění objektu a proběhly další 
drobné stavební úpravy, které zajistily řádné uložení 
studijní muzejní knihovny, včetně prostor čítárny pro 
návštěvníky. Výsledkem jsou nové kvalitní prostory 
umožňující kvalitní uložení a ochranu sbírek.

Objekt v Harantově ulici užívaný oddělením 
konzervace byl vybaven novou střechou s kvalitními 
světlíky, které mají zamazit zatékání do nově 
vybavených konzervátorských dílen. V objektu 
Zborovská 40 byl pro potřeby archeologických 
oddělení v průběhu roku 2021 vybudován 
nový výtah, umožňující snazší transport sbírek 
a  nálezů z archeologických výzkumů. V návatnosti 
na  tuto investiční akci byla zkvalitněna příjezdová 
komunikace do dvora.

Největší akcí, která byla zahájena na přelomu srpna 
a září 2021, je Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni - Národopisného muzea Plzeňska, realizovaná 
v rámci projektu IROP. Celková rekonstrukce dvou 
historických budov se statutem kulturní památky 

a nová etnografická expozice by měly být dokončeny 
do konce roku 2023.

V interiéru NKP Vodní hamr Dobřív probíhala 
především obnova strojového vybavení, které 
neprošlo údržbou v rámci akce Revitalizace NKP 
Vodní hamr Dobřív. Právě za tuto akci obdrželo 
v  roce 2021 Západočeské muzeum v Plzni několik 
ocenění. V kategorii Muzejní počin roku 2020 XIX. 
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
získal tento projekt zvláštní ocenění. V soutěži Stavba 
roku Plzeňského kraje roku 2020 získala Revitalizace 
NKP Vodní hamr Dobřív Cenu hejtmanky Plzeňského 
kraje. Cenná je i nominace na cenu Národního 
památkového ústavu Patrimonium pro futuro 
v kategorii I. Obnova památky.

Akviziční činnost byla zajišťována především 
vlastní sbírkotvornou činností provázanou 
s odbornou a vědeckou činností pracovníků muzea. 
Archeologické výzkumy na celém území Plzeňského 
kraje jsou prováděny archeologickými pracovišti 
muzea jako organizací oprávněnou k provádění 
archeologických výzumu Ministerstvem kultury ČR 
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. v platném znění. 
Značné množství hmotných dokladů k dějinám 
regionu bylo získáno záchrannými archeologickými 
výzkumy a sběry. Výzkumy a sběry jsou významou 
akviziční činností také u přírodovědných oddělení. 
Podrobný výčet jednotlivých akcí je součástí přehledu 
činnosti jednotlivých archeologických pracovišť 
v této zprávě. Mimořádně úspěšnou a koncepční 
sbírkotvornou činnost provádějí i přírodovědná 
pracoviště. Muzeum v uplynulém období získalo 
sbírkové předměty také díky darům a nákupům od 
soukormých osob. Správa sbírek a jejich ochrana 
byla prováděna v souladu se zákonem č. 122/ 2000 
Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 
Sb. v platném znění. Sbírka Západočeského muzea 
v Plzni a sbírka pobočky – Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech jsou evidovány v Centrální 
evidenci sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR 
pod č.j. ZČM/001-07-30/018001 a čj. MBH/002-05-
10/185002. Především druhý stupeň evidence sbírek 
je realizován v prostředí počítačových databází, které 
umožňují pravidelnou aktualizaci záznamů. Tato 
potřeba aktualizace často vychází z inventarizace 
sbírek, která je prováděna podle dlouhodobého 
harmonogramu určeným zákonem č.122/2000 Sb. 
v platném znění v inventarizačním cyklu 15 let. 
O výsledku inventarizace a stavu evidenčních počtů 
je každodoroně informováno jak Ministerstvo 
kultury, tak zřizovatel, a informace jsou uvedeny 
i v této výroční zprávě.

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., je výzkumnou 
organizací zapsanou v seznamu výzkumných 
organizací vedeným Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Výzkumná činnost 
byla realizována v souladu s Dlouhodobým 
koncepčním rozvojem výzkumné organizace, 
který byl zpracován a  předložen zřizovateli v roce 
2019. Vědeckovýzkumná činnost pracovníků 
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Západočeského muzea v Plzni je každoročně 
projednávána a oponována Vědeckou radou muzea. 
Unikátním instrumentem podpory projektů vědy 
a výzkumu je program Interních grantových projektů. 
Ten umožňuje řešení konkrétních výzkumných 
úkolů, které schvaluje a hodnotí poradní orgán 
ředitele muzea - Rada pro interní grantové projekty. 
Vědecká rada i Rada pro interní grantové projekty 
jsou složeny z významných externích odborníků 
příslušných vědních oborů. 

Muzeum je vydavatelem čtyř časopisů zapsaných 
v  Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v České republice. Jedná 
se o časopisy Archeologie západních Čech, 
Erica, Folia Musei rerum naturalium Bohemiae 
occidentalis - Geologica et Paleobiologica a Sborník 
Západočeského muzea v Plzni - Příroda. Západočeské 
muzeum v Plzni je také spoluvydavatelem 
impaktovaného časopisu Bulletin of Geosciences. 
Mimo uvedených periodických publikací muzeum 
vydává monografie a katalogy k výstavám 
a  expozicím. Vydavatelskou činnost řídí Ediční rada 
Západočeského muzea v Plzni, která je poradním 
orgánem ředitele. Přehled publikačních výstupů 
muzea je nedílnou součástí předkládané výroční 
zprávy. Pracovníci muzea o výsledcích své odborné 
a vědecké práce pravidelně referují na odborných 
konferencích a sympoziích a tyto výsledky publikují 
v řadě uznávaných periodik. Někteří pracovníci se 
podílí na vysokoškolské výuce na Univeritě Karlově 
v Praze, Západočeské univerzitě v Plzni a Jihočeské 
univerzitě v Čechých Budějovicích. Odborné kvality 
zaměstnanců Západočeského muzea v Plzni dokládá 
též jejich členství v odborných komisích, poradních 
orgánech jiných odborných organizací a muzeí 
a  v  redakčních radách odborných časopisů v České 
republice.

Zatímco publikační aktivity prezentují sbírky muzea 
především odborné veřejnosti, pro tu laickou jsou 
především výstavy pořádané v hlavní budově 
muzea i v pobočkách. Loňský rok se nesl především 
ve znamení prezentace sbírky loutek, v Muzeu 
loutek byla otevřena nová expozice se stěžejním 
exponátem - dioramatem Svatba u Broučků z roku 
1939, další výstavy proběhly v Muzeu církevního 
umění plzeňské diecéze a v Muzeu Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech. 

Muzeum se podílí svými sbírkami na velkém 
množství prezentačních projektů připravených nejen 
muzejními a galerijními institucemi v České republice 
i v zahraničí. Bohužel i v roce 2021 byl návštěvnický 
provoz muzea výrazně omezen v důsledku 
protiepidemických opatření, k otevření muzea 
došlo až na počátku května 2021. Nedobrovolné 
uzavření muzea se veřejnosti snažily kompenzovat 
on-line aktivity na webu muzea a jeho sociálních 
sítích. Řada z těchto aktivit už se zařadila mezi běžné 
komunikační formy pro návštěvníky, příznivce 
a podporovatele Západočeského muzea v Plzni.

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem 
pracovníkům muzea za jejich obětavou práci 
v průběhu roku 2021 a zřizovateli muzea Plzeňskému 
kraji za vstřícnost a vytváření dobrých podmínek pro 
činnost muzea.

                                     Mgr. Jiří Orna
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Vedení muzea
Mgr. Jiří Orna
ředitel Západočeského muzea v Plzni 

Koordinace sbírkotvorných činností muzea, 
schvalování nákupu sbírek „per rollam“ na základě 
návrhů kurátorů sbírek. Kontrola dodržování 
koncepce akviziční činnosti muzea. Supervize 
záznamů do Centrální evidence sbírek MK ČR. 
Koordinace úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny 
muzea.

Odborná činnost
•	 recenze pro časopis Přehled výzkumů

Vědeckovýzkumná činnost
•	 plnění IGP 2020/08 Předklášterní osídlení 

v Plasích

Přednášková činnost
•	 Předklášterní osídlení v  Plasích, konference 

52.  mezinárodní konference archeologie 
středověku, on-line, 20. září 2021

•	 přednáška Středověká keramika z  Plzeňských 
odpadních jímek, konference Trojí život 
středověké keramiky, Žďár nad Sázavou, 7. října 
2021

Účast v poradních sborech, edičních radách a 
profesních sdruženích 

Profesní sdružení
•	 člen Exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR
•	 předseda Archeologické komise Asociace muzeí 

a galerií
•	 člen Společnosti přátel starožitností 
•	 člen České archeologická společnost

Poradní sbory
•	 člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech
•	 člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
•	 člen Redakční rady Archeologie západních Čech 
•	 člen Redakční rady sborníku Jižní Plzeňsko
•	 člen Rady partnerů Filozofické fakulty 

Západočeské univerzity

Ediční a publikační činnost
•	 Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics 

in the Czech lands in finds from Pilsen and České 
Budějovice (spoluautor, článek v  recenzovaném 
časopise zařazeném na Seznam recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v  ČR 
a do mezinárodních databázi Ulrich’s web Global 
Serials Directory, EBSCO a SCOPUS).

•	 Proměny středověké keramické produkce v Plzni 
(kapitola v  odborné knize Trojí život středověké 
keramiky. Katalog k  výstavě) - Changes in the 
Medieval Pottery Production in Plzeň (kapitola 

v  odborné knize The Triple Life of Pottery. 
Catalogue of The Exhibition)

Odborné konference a semináře 
•	 Mezinárodní sympozium ICOM, Praha, 

25. - 27. srpna 2021
•	 Podzimní škola archeometrie, Olomouc, 

9. - 10. září 2021
•	 52. mezinárodní konference archeologie 

středověku, on-line, 20. - 22. září 2021
•	 konference Trojí život středověké keramiky, Žďár 

nad Sázavou, 6. - 8. října 2021
•	 seminář k exkurzím ICOM Prague 2022, Brno, 

13. října 2021
•	 konference Památková legislativa v ČR, Praha, 

18. října 2021
•	 13. Sněm AMG, Brno, 24. - 25. listopadu 2021

PhDr. František Frýda
náměstek ředitele pro odbornou činnost

Koordinace správy sbírek, jejich ochrany, nakládání 
a  využívání. Schvalování nákupu sbírek „per rollam“ 
na základě návrhů kurátorů sbírek. Koordinace aktivit 
na pobočce Vodní hamr Dobřív.

Odborná činnost
•	 recenze pro časopisy: Archeologie západních 

Čech (Hložek)
•	 Archeologické rozhledy (Sedláčková)
•	 rozpracovanost kapitoly „ Shody a rozdíly skel 

14. - 15. století ze SZ a Z Čech. Typologické 
i chemické proměny skel v průběhu dvou století“. 
Autorský kolektiv: Černá E., Dillingerová  V., 
Frýda F., Jonášová Š., Šebesta P., Zlámalová - 
Cílová, Z., Součást grantu GA ČR - GA 19-23566S 
(ved. Kateřina Tomková). Dokončení 2022 
s publikačním výstupem.

•	 rozpracovanost publikace věnované historii 
a  rekonstrukci NKP Vodní hamr Dobřív.

Autorské výstavy a spolupráce na výstavách
•	 spolupráce na výstavě Od daguerrotypie 

k digitálu“ výstavní sál ZČM 26.2. - 20. 6. 2021
•	 úpravy expozice v NKP Vodní hamr Dobřív

Přednášková činnost pracovníků ZČM
•	 přednáška Vodní hamr Dobřív - Konference 

Industry Open 2021. Technické památky 
Plzeňského kraje. DEPO 2015,12.6.2021

Účast v poradních sborech, edičních radách a 
profesních sdruženích 

Poradní sbory
•	 člen redakční rady časopisu Časopis přátel 

starožitností. Praha
•	 člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni
•	 člen redakční rady sborníku Historické sklo, Most
•	 člen redakční rady Archeologie západních Čech
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•	 člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 
a člen Muzejní rady Muzea skla a bižuterie 
v Jablonci n. Nisou

•	 člen redakční rady katedry archeologie Filozofické 
fakulty ZČU

•	 člen Komise pro udělování Ceny města Rokycan

Profesní sdružení
•	 místopředseda Odborné skupiny pro dějiny skla 

ČAS AV
•	 Společnost přátel starožitností Praha
•	 Archeologická komise AMG

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Muzeum Šumavy Sušice, metodická pomoc při 

správě sbírek

Ediční a publikační činnost
•	 Josef Škorpil In. https.//o-muzeu/osobnosti/

Josef-Skorpil
•	 Sbírka středověkého skla z Plzně (článek pro web 

předán PR)
•	 spolupráce při natáčení pořadu o NKP Vodní hamr 

Dobřív. Česká televize, seriál Technické památky 
českých zemí, moderátor Tomáš Hanák, natáčení 
18. 7. 2021

Opravy a udržování budov:
•	 NKP Hamr, montáž markýzy před pokladnou 

objektu
•	 NKP Hamr, oprava přepadového jezu v náhonu 

hamru
•	 NKP Hamr, oprava vyzdívky střední části náhonu 

hamru

Ing. Linda Trefná Kryštofová
náměstek ředitele pro věci ekonomické a správní

Stanovování finanční strategie organizace, 
zpracovávání technickoekonomických projektů 
činnosti muzea. Koordinace finančního, personálního, 
technického, provozního a organizačního rozvoje 
organizace. Organizace a administrace projektu 
IROP – Revitalizace Západočeského muzea v Plzni - 
Národopisného muzea Plzeňska.

Věda a výzkum
Rok 2021 byl pro Západočeské muzeum v Plzni p. o. 
(ZČM) druhým rokem naplňování dokumentu ozn. 
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
Západočeské muzeum v Plzni, p. o. na období 2020-
2025 (DKRVO).

ZČM zahájilo druhý rok implementace DKRVO 
jako výzkumná organizace (VO), která v  databázi 
RIV uplatnila v  roce 2021 z  pozice předkladatele 
za předchozí rok celkem 27 výsledků. 

Pro účinnější sledování, vyhodnocování a korigování 
rozvoje VaVaI má ZČM interní řídící nástroj-
Jednotnou databázi projektové vědecké a výzkumné 
činnosti ZČM. Databáze obsahuje: Projekty obsažené 
v DKRVO ZČM na léta 2020–2025, Projekty řešené 
v rámci interní grantové podpory a ostatní projekty 
VaVaI. Plnění projektů je v rámci databáze sledováno 
pololetně.

ZČM mohlo v roce 2021 při plnění cílů obsažených 
v  DKRVO opět využít institucionální podporu 
poskytnutou Plzeňským krajem, a to v  celkové výši 
659 207,-tis. Kč.

V  rámci investiční části institucionální podpory 
bylo pořízeno technické a přístrojové vybavení 
pro výzkumnou oblast paleobiodiverzita, a to 
stolní manuální pila Buechler AbrasiMet M v  ceně 
428 846,- Kč.

Neinvestiční část institucionální podpory ve výši 
230  361,-Kč byla využita na pořízení drobného 
hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro 
vědeckou práci, dále pak na krytí výdajů spojených 
s dohodami o provedení práce, na  tisk odborných 
publikací vydávaných muzeem a  na  licence 
počítačových programů nezbytných pro vědeckou 
práci. Institucionální podpora DKRVO ZČM ze strany 
zřizovatele se stala ve druhém roce, kdy byla 
poskytnuta, významnou pomocí a impulsem k plnění 
koncepčního dokumentu rozvoje vědy a výzkumu. 
ZČM si této podpory velice váží.

Rozvoj vědy a výzkumu je v  ZČM již od roku 
2010 stimulován pomocí interního grantového 
nástroje pracujícího s  vlastními rozpočtovými 
prostředky organizace. V  rámci Programu interní 
grantové podpory probíhalo v  roce 2021 plnění 
celkem 14 projektů. K  jedenácti již probíhajícím se 
v  roce 2021 připojily 3 nově zahájené projekty. Tři 
víceleté projekty (IGP 2018/01 s názvem Návazná 
paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokalit 
jihozápadní části barrandienského paleozoika 
řešitele doc. RNDr. Petra Krafta, CSc., IGP 2019/02 
s  názvem Publikace: C. a k. námořnictvo v Pule 
na fotografiích Jaroslava Bílého řešitele Mgr. Jana 
Lehnera a IGP 2019/03 s názvem Vějíře ve sbírce ZČM 
řešitelky Mgr. Ludmily Kotorové) ukončené v  roce 
2020 prošly procesem závěrečné evaluace, a to 
s nejvyšším stupněm hodnocení. 

Na aktivity spojené s realizací všech těchto projektů 
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bylo z   dotační podpory přidělené nositelům 
projektů prostřednictvím rozhodnutí ředitele ZČM 
v  celkové výši 831 000,- Kč vyčerpáno celkem 
809  654,39 Kč. Čerpání podpory nejvíce ovlivnila 
nepříznivá epidemiologická situace způsobená 
onemocněním COVID-19, zejména ve výdajích 
spojených se zahraničními studijními cestami.

Odborní pracovníci muzea se podíleli též na  řešení 
vědeckých projektů s finanční podporou z externích 
zdrojů či na projektech, jejichž nositeli jsou jiné 
subjekty. Nejvýznamnější z  nich je projekt GA19-
06728 S – Jak přesně můžeme rekonstruovat 
karbonský tropický prales? Příklady z České republiky 
a Číny (2019-2021, GA0/GA), jehož spoluřešitelem 
je RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. V  roce 2021 byla 
realizována závěrečná fáze projektu s  rozpočtovou 
podporou pro ZČM ve výši 509 tis. Kč.

Bližší informace o těchto vědeckých projektech je 
uvedena níže v  oddílech jednotlivých odborných 
oddělení.

Svoji významnou roli v  rámci usměrňování rozvoje 
vědy a výzkumu hrají v  ZČM dva poradní orgány 
ředitele muzea. 

Rada pro interní grantové projekty se v  roce 2021 
na  svém jednání věnovala nejen své dominantní 
agendě – Programu interní grantové podpory 
(stanoviska k nově přihlášeným projektům, návrhy na 
přidělení finanční podpory pro daný rok, sledování 
plnění projektů prostřednictvím průběžných 
a závěrečných zpráv a závěrečná hodnocení 
ukončených projektů), a též otázkám spojeným 
s veškerými aktivitami ZČM v oblasti VaVaI. 

Jednání Vědecké rady ZČM se pro onemocnění 
a nepříznivou epidemiologickou situaci v roce 2021 
neuskutečnilo.

ZČM chápe statut výzkumné organizace jako velký 
závazek a plně si uvědomuje, že plnohodnotný 
koncepční rozvoj vědy a výzkumu v  muzejní 
instituci je nemyslitelný bez náležitého důrazu na 
popularizaci vědy a na zprostředkování výsledků 
vědecké práce nejširší veřejnosti. ZČM proto učinilo v 
roce 2021 některé další kroky k větší publicitě svých 
aktivit v oblasti VaVaI. Soustředilo se v prvé řadě na 
činnosti spojené s  realizací záměru spustit podcast 
ZČM věnovaný vědě a výzkumu.

Téměř celoroční dopady pandemie koronaviru na 
muzejní práci se, jak již bylo uvedeno, v  některých 
aspektech promítly i do v  oblasti VaVaI (redukce 
domácích i zahraničních studijních a pracovních cest, 
omezení v  přednáškové a popularizační činnosti 
atd.). Přes nutnost vyrovnávat se s  nepříznivými 
podmínkami cestou přijímání náhradních řešení 
věcných i ekonomických je však možno konstatovat, 
že ZČM své hlavní cíle v  oblasti vědy a výzkumu 
spojené s rokem 2021 v daném ekonomickém rámci 
splnilo.

Vědecká rada Západočeského muzea v Plzni, p. o.
Členové:
PhDr. Jaroslav Blecha
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
PhDr. Luboš Kafka
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc. 
Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 
Předseda: Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 
Tajemnice: PhDr. Anna Matoušková

Rada pro interní grantové projekty ZČM
Členové:
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. 
PhDr. František Frýda
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 
Mgr. Lukáš Krinke 
Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 
Mgr. Jiří Orna
PhDr. Karel Řeháček 
Mgr. Ivana Sieberová 
Ing. Linda Trefná
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Radim Vondráček 
Předseda: Mgr. Jiří Orna
Tajemnice: PhDr. Anna Matoušková

Pracovník strategického rozvoje vědy a výzkumu
PhDr. Anna Matoušková

Věda a výzkum:
•	 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
na období 2020-2025: Celoroční usměrňování 
implementace dokumentu v druhém roce 
jeho plnění (zejména sledování plnění 
kontrolovatelných cílů jednotlivých výzkumných 
oblastí, ve spolupráci s EO koordinace alokace 
a čerpání finančních prostředků poskytnutých 
zřizovatelem v rámci institucionální podpory 
výzkumné organizace, aktualizace dokumentu)

•	 Aktivity spojené s administrativou Programu 
interní grantové podpory ZČM. V roce 2021 bylo 
administrováno celkem 14 projektů IGP. 

•	 Správa Jednotné databáze projektové vědecké 
a výzkumné činnosti ZČM (pololetní a celoroční 
sledování plnění kontrolovatelných cílů pro rok 
2021). 

•	 Činnosti spojené s agendami poradních orgánů 
ředitele ZČM pro oblast VaVaI – Vědecké rady ZČM 
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a Rady pro interní grantové projekty (výkon aktivit 
tajemnice obou rad, zabezpečení 1 zasedání RIGP 
a 1 zasedání VěR).

•	 Koncept popularizace výsledků vědy a výzkumu 
VO ZČM – podcast ZČM zaměřený na vědu 
a  výzkum, příprava podkladů pro vedení 
rozhovorů s odbornými pracovníky muzea

Koncepční činnost:
•	 Roční aktualizace dokumentu DKRVO
•	 Projekt Kultura připomínání ZČM v digitálním 

prostoru a k němu vypracovaný koncepční 
dokument Zásady pro zpracování a zveřejňování 
příspěvků (připomínek) a evaluace jejich 
působnosti 

Zprostředkování památkových objektů ve správě 
ZČM veřejnosti
•	 Zapojení ZČM do akce Dny evropského dědictví 

(European heritage days):
 » aktivity spojené s přihlášením 4 památkových 

objektů (Západočeské muzeum (Hlavní 
budova ZČM, Plzeň), Městský dům č. p. 23 
(Muzeum Loutek, Plzeň), Klášter františkánů 
(Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
Plzeň), Městský dům-muzeum (Muzeum 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 
Rokycany), Hamr „Hořejší lub“ (Vodní hamr 
Dobřív, Dobřív)

 » podklady pro zveřejnění informací 
o památkách v elektronickém katalogu EHD

 » Zpracování a příprava informativního textu 
o kulturní památce pro návštěvníky Hlavní 
budovy ZČM

 » Počet návštěvníků na akci EHD v ZČM dne 
12.  9. 2020 - celkem 216 osob, z toho: Hl. 
budova 121, MCU 51, ML 76, Vodní hamr 
Dobřív 129

 » Vyhodnocení akce pro zapojení ZČM do EHD 
2022

•	 Neinvestiční grantové aktivity ZČM:
 » Administrativa spojená s účastí ZČM 

v programu ISO II (MK)
 » Administrativa spojená s účastí ZČM 

v  programu Ochrana měkkých cílů v kultuře 
(MK)

 » Administrativa spojená s účastí ZČM 
v programu „Program udržitelnosti pro muzea 
II“ (MK).

Kultura připomínání:
•	 V souladu s projektem Kultura připomínání ZČM 

v digitálním prostoru -koordinace zpracování 
příspěvků „připomínek“ ke zveřejňování na FB 
ZČM odbornými pracovníky muzea

•	 Zpracování celkem 23 připomínek k výročím 
událostí, osobností a k významným dnům 
a státním svátkům pro FB, příp. web ZČM

Přednášková činnost:
•	 12. 6. 2021, Podmokly, Oslavy 250. výročí nalezení 

zlatého keltského pokladu v Podmoklech, 
přednáška s názvem Karel Egon I. z Fürstenbergu

Spolupráce ZČM se školami v rámci povinné 
praxe žáků:
•	 Vedení jednání o realizaci a administrativní 

a  logistické zabezpečení povinné praxe 8 žáků 
Střední odborné školy obchodu, užitého umění 
a designu, Plzeň, Nerudova ul. 33 v ZČM ve dnech 
13. 9. 2021 – 01. 10. 2021 

•	 Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou 
(Fakulta podnikohospodářská, katedra Arts 
managementu):

•	 Přednášková činnost v předmětech týkajících 
se managementu správy kulturního dědictví 
(s využitím poznatků týkajících se ZČM)

Metodická činnost:
•	 Konzultace Městu Planá u Mar. Lázní (odbor 

kultury) týkající se otázky realizace muzea 
v objektu bývalé „Šlikovské mincovny“, 
spolupráce na přípravě publikace popularizující 
kulturu a kulturní dědictví města Planá

Ostatní: 
•	 Aktivity související s členstvím ve správní radě 

AVU (místopředsedkyně)
•	 Činnosti plynoucí z členství v Ediční radě ZČM.
•	 Spolupráce se spolkem Putování za Santinim, z. s. 

na realizaci projektu OPUS SANTINI k 300. výročí 
úmrtní Jana Blažeje Santiniho Aichela v roce 
2023.
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Odborná oddělení 
Západočeského muzea v Plzni

Oddělení prehistorie

Sbírkotvorná činnost

Sbírky

Z  Archeologického ústavu AV ČR v.v.i. v  Praze 
(K. Čuláková-Kapustka) byly přebrány soubory 
nálezů pozdně paleolitické a mezolitické štípané 
industrie z výzkumů v horském pásmu Šumavy. 

Zpracovány, roztříděny a do přírůstků byly zapsány 
sběry Katedry archeologie ZČU v  Plzni z  projektu 
sledujícího zázemí hradiště Vladaře u Žlutic. 

Pro doplnění obrazu pravěkého osídlení 
jihozápadních Čech byly prováděny cílené sběry 
na vytypovaných neolitických (Litice) a eneolitických 
(Kaliště) lokalitách. 

V  roce 2021 tvořily převahu přírůstků nálezy 
kovových artefaktů, ať bronzových nebo železných 
odevzdaných do muzea od amatérských nálezců, 
zejména od detektorářů. 

Souhrnný přehled přírůstků, výzkumů s  pozitivními 
nálezy a převzatých archeologických nálezů. 
Všechny jsou zapsány do přírůstkové knihy a byla 
na ně vypracována hlášení o nálezech jako doklady 
o nabytí sbírek:

RP 1/2021 Luby (okr. Klatovy), SZ svah vrchu 
Výhořice, předal L. Polák.

RP 2/2021 Litice (okr. Plzeň-město), Z  od Kotlíku, 
poloha E, sběr vlastní.

RP 3/2021 Prášily (okr. Klatovy), poloha 2, S svah 
nad ohybem Křemelné, předal ARÚ.

RP 4/2021 Prášily (okr. Klatovy), poloha 3, 
spočinek ZSZ svahu nad levým břehem 
Křemelné, předal ARÚ.

RP 5/2021 Prášily (okr. Klatovy), poloha 4, úpatní 
část JJZ svahu v  meandru Křemelné, 
předal ARÚ.

RP 6/2021 Javoří Pila (okr. Klatovy), poloha 1, 
terasa nad soutokem Roklanského 
a Javořího potoka, předal ARÚ.

RP 7/2021 Javoří Pila (okr. Klatovy), poloha 2, 
temeno a SZ svah vyvýšeniny nad 
Roklanským potokem, předal ARÚ.

RP 8/2021 Javoří Pila (okr. Klatovy), poloha 3, 
vyvýšenina na J svahu terasy v  ohybu 
Roklanského potoka, předal ARÚ.

RP 9/2021 Javoří Pila (okr. Klatovy), poloha 4, údolí 
Roklanského potoka, předal ARÚ.

RP 10/2021 Filipova Huť (okr. Klatovy), poloha 
1, JZ spočinek návrší nad údolím 
Modravského potoka, předal ARÚ.

RP 11/2021 Filipova Huť (okr. Klatovy), poloha 

2, pod soutokem Roklanského 
a Modravského potoka, předal ARÚ.

RP 12/2021 Filipova Huť (okr. Klatovy), poloha 3, 
údolí Roklanského potoka, předal ARÚ.

RP 13/2021  Nynice (okr. Plzeň-sever), S  od obce, 
výzkum vlastní.

RP 14/2021  Horšovský Týn (okr. Domažlice), 
U  Horšovské obory, ppč. 1582/16, 
předal OZAV.

RP 15/2021  Krašovice (okr. Plzeň-sever), louka 
1 km jihozápadně od obce, předala 
S. Herejtová.

RP 16/2021 Chrást u Plzně (okr. Plzeň-sever), les 
proti Dolanskému mlýnu, předal 
P. Vaněk.

RP 17/2021  Nevřeň (okr. Plzeň-sever), pole J 
od křížku na JV okraji obce, předal 
J. Šebek.

RP 18/2021  Domažlice (okr. Domažlice), pole 
Spálenka, severovýchodně od hřbitova, 
předal M. Nidl.

RP 19/2021 Kyšice (okr. Plzeň-město), modernizace 
železniční trati Rokycany-Plzeň, předal 
ZIP o.p.s.

RP 20/2021 Stvolny (okr. Plzeň-sever), úpatí, J svah 
a sedlo Červeného vrchu, předal KAR 
ZČU.

RP 21/2021  Žlutice (okr. Karlovy Vary), J část pole 
V  od polohy Nad Jezem, předal KAR 
ZČU.

RP 22/2021  Pšov u Žlutic (okr. Karlovy Vary), pole 
jižně od polohy U Novosedel, předal 
KAR ZČU.

RP 23/2021 Močidlec (okr. Karlovy Vary), hřbet 800 
m západně od obce, předal KAR ZČU.

RP 24/2021  Močidlec (okr. Karlovy Vary), 1600 m 
západně  od středu obce, předal KAR 
ZČU

RP 25/2021  Kolešov u Žlutic (okr. Karlovy Vary), 800 
m západně  od rybníčku, předal KAR 
ZČU.

RP 26/2021  Vladořice (okr. Karlovy Vary), pole 
J od odbočky do Vladořic, poloha 
U  Studánek, též Pod Vladařem, předal 
KAR ZČU.

RP 27/2021  Stvolny (okr. Plzeň-sever), SZ od obce, 
při silnici do Močidlce, sběr vlastní.

RP 28/2021  Vochov (okr. Plzeň-sever), V od Kozolup 
a J od továrny na pravém břehu Mže, 
sběr vlastní.

RP 29/2021  Těchlovice (okr. Tachov), pole 1,2 km 
SZ od obce na J svahu návrší Hůrka, 
předal R. Hejsek.

RP 30/2021  Racov (okr. Tachov), lesík 300 m JV od 
hřbitova s kótou 525 m, předal J. Klika.

RP 31/2021  Oldřichov (okr. Tachov), návrší s lesíkem 
Hůrka, též Větrný vrch, předal J. Klika.
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RP 32/2021  Miřkov (okr. Domažlice), okraj lesa 500 
m JZ od Horního Miřkovského rybníka, 
předal J. Klika.

RP 33/2021 Miřkov (okr. Domažlice), pole 
V  od  polohy K  Hájovně, 800 m 
S od obce, předal J. Klika.

RP 34/2021 Třemošná (okr. Plzeň-sever), na levém 
břehu Bílého potoka, 450 m SSV od 
průmyslového areálu, předal P. Jonák.

RP 35/2021  Šťáhlavy (okr. Plzeň-město), Hájek, 
mohyla 44 (dle F. X. France), předal KAR 
ZČU.

RP 36/2021  Dolní Vlkýš (okr. Plzeň-sever), 200 m SZ 
od křížku při silnici do Malesic, předal 
A. Jíša.

RP 37/2021 Olešná u Hořovic (okr. Beroun), pole 
Šibenec 500 m S  od obce, předal 
T. Makaj.

RP 38/2021  Kaliště (okr. Klatovy), výšinné 
sídliště v  poloze Teplá skála, 0,6 km 
západně od obce, výzkum vlastní.

RP 39/2021  Velké Hydčice (okr. Klatovy), východní 
podhradí hradiště západně  od dvora 
Prácheň, předal OZAV.

RP 40/2021 Osek u Rokycan (okr. Rokycany), 
pole Ve Struskách JZ od obce, Z  od 
Lukotovského rybníka, předal T. Košař.

RP 41/2021  Milíkov u Stříbra (okr. Tachov), ostrožna 
nad Otročínským potokem a  Mží, též 
hrádek Boleslav, předal R. Trnka.

RP 42/2021  Lešovice (okr. Plzeň-sever), les 1300 
m JJV od obce při hranicích katastru, 
předal P. Urban.

RP 43/2021  Milínov u Nezvěstic (okr. Plzeň-
jih), les johovýchodně odNevida, 
Na Kudličkách, předal V. Ruml.

RP 44/2021 Želčany (okr. Plzeň-jih), Lískovec, 
na levém břehu bezejmenné vodoteče 
vlévající se do Olešenského potoka, 
předal J. Zouplna.

RP 45/2021  Vlčice u Blovic (okr. Plzeň-jih), les 
Bažantnice JZ od obce, předal 
J. Zouplna.

RP 46/2021  Borovany u Boru (okr. Tachov), les 
Medvědí kout, předal P. Brada.

RP 47/2021  Běhařov (okr. Klatovy), louka 
jihovýchodně od lesa Kaletínka, 
předala J. Petličková.

RP 48/2021  Hněvnice (okr. Plzeň-sever), 
severní část lesa Doubí, předal J. Ševčík.

RP 49/2021  Hněvnice (okr. Plzeň-sever), jižní  část 
lesa Doubí, předal J. Ševčík.

RP 50/2021  Zhoř u Stříbra (okr. Tachov), 1300 m 
S od obce, předal J. Ševčík

RP 51/2021  Hněvnice (okr. Plzeň-sever), les 
severovýchodně od obce, předal 
J. Ševčík.

RP 52/2021  Hněvnice (okr. Plzeň-sever), les 1000 
m SZ od obce, V od polohy U Sulislavy, 
předal J. Ševčík.

RP 53/2021  Plešnice (okr. Plzeň-sever), les nad 
J břehem Mže, 150 m S  od osady 
U Chaloupků, předal J. Ševčík.

RP 54/2021 Město Touškov (okr. Plzeň-sever), 
pole V  od polohy Na Čekané, předal 
J. Ševčík.

RP 55/2021  Kostelec u Stříbra (okr. Tachov), 
les 200 m JV od pramene 
Pod Odpočívadlem, předal J. Ševčík.

RP 56/2021  Mírkovice (okr. Domažlice), S část louky 
Viničná, 160 m SV od kóty 474,9 m, 
předal J. Valenta.

RP 57/2021  Mírkovice (okr. Domažlice), S část louky 
Viničná, 250 m SV od kóty 474,9 m, 
předal J. Valenta

RP 58/2021  Kšice (okr. Tachov), Na Brance, mohyla 
3, výzkum vlastní.

RP 59/2021  Úlice (okr. Plzeň-sever), v  jihovýchod-
ním sousedství hangáru letiště, předal 
J. Ševčík.

RP 60/2021  Zámělíč (okr. Domažlice), návrší 600 
m S  od železniční zastávky Zámělíč, 
předal J. Valenta.

RP 61/2021  Chlumčany (okr. Plzeň-jih), J okraj 
pole, v  sousedství lesa Na Vrši, předal 
R.  rokeš.

RP 62/2021  Střelice (okr. Plzeň-jih), les JVV od 
Holýšovského rybníka, předal P. Hulina.

RP 63/2021  Křimice (okr. Plzeň-město), pole 
u  Energostavu S  od rozvodny, předal 
J. Valenta.

RP 64/2021 Černotín (okr. Plzeň-jih), pole 
Za Transformátorem, předal V. Weber.

RP 65/2021 Nýřany (okr. Plzeň-sever), pole 
Za Dráhou, předal V. Weber.

RP 66/2021 Plasy (okr. Plzeň-sever), pískovna Pod 
Borem, ppč. 256/17, z  pozůstalosti 
A. Beneše.

RP 67/2021  Sušice nad Otavou (okr. Klatovy), JJZ 
svah Svatoboru, les Pod Dupavkou, 
předal D. Oudes

RP 68/2021  Dolany u Plzně (okr. Plzeň-sever), pole 
U Lisku, SV od obce, předal J. Šlouf.

RP 69/2021  Úlice (okr. Plzeň-sever), 
v  jihovýchodním sousedství hangáru 
letiště, předal J. Ševčík.

RP 70/2021  Vejprnice (okr. Plzeň-sever), pole 
Na Novinách východně od obce, předal 
M. Jiráček.

RP 71/2021  Křimice (okr. Plzeň-město), pole 
K Brůdku, předal M. Jiráček.

RP 72/2021  Radobyčice (okr. Plzeň-město), pole 
v poloze V Lahošti, předal OZAV.

RP 73/2021 Žinkovy (okr. Plzeň-jih), Obrovo 
hradiště, areál hradiště, výzkum vlastní.
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RP 74/2021  Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), 
předhradí hradiště podél silnice 
do Lisova, výzkum vlastní.

RP 75/2021  Klatovy (okr. Klatovy), pole Na Skalce, 
předal R. Seidl.

Hlášení k dalším nálezům

1. Vlčtejn (okr. Plzeň-jih). Les „Ke Skalám“ malý 
depot pražských grošů Václava IV., nález detektorem 
kovů (M. Metlička).

2. Žinkovy (okr. Plzeň-jih). Okolí hradu Potštejna, 
jednotlivé nálezy militarií detektorem kovů 
(M. Metlička).

3. Honezovice (okr. Plzeň-jih). Les jihozápadně 
od pole v  poloze „Sádek“ revizní průzkum mohyly 
(M. Metlička).

4. Tlučná (okr. Plzeň-sever). Skupina nově 
objevených mohyl v  lese „Doubrava“, též „U Tří 
rybníků“ (M. Metlička).

5. Kaliště (okr. Plzeň-jih). Les 1 km SZ od obce, 
ve vidlici silnic z  Jína do Stropčic a do Kaliště, 
detektorový nález železného sekáče (M. Metlička).

6. Honezovice (okr. Plzeň-jih). Les jihozápadně 
od polohy „Kopanina“. Skupina 8 nově objevených 
mohyl (M. Metlička).

7. Chotěšov (okr. Plzeň-jih). Jihozápadní cíp lesa 
„Dubovec“. Skupina 3 nově objevených mohyl 
(M. Metlička).

8. Neměnice (okr. Plzeň-jih). Jižní okraj lesa 1,1 km 
východně od obce. Dvě nově objevené mohyly 
(M. Metlička).

9. Horní Bříza (okr. Plzeň-sever). Poloha „U Žilovské 
jámy“, povrchový sběr (A. Zelenka).

10. Horní Bříza (okr. Plzeň-sever). Poloha „Na Horách“, 
povrchový sběr (A. Zelenka).

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021    75 př. čísel
z toho zakoupených             0 ks
celkové náklady na nákup sbírek            0,- Kč
Systematická evidence za rok 2021        3 346 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021            137 748 inv. č.
z toho v elektronické databázi            137 748 inv. č.
Inventarizace za rok 2021            7 077 inv. č.
Vyřazeno z CES                                             0 inv. č.

2. Ochrana sbírek

Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem za rok 2021  137.748

z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu    1.236

Počet sbírkových předmětů prezentovaných 
v on-line katalogu muzea  96

V rámci inventarizace v depozitáři kovů bylo nově do 
perforovaných uzavíratelných sáčků uloženo 327 ks 
sbírkových předmětů. 

Průběžně byly laboratorně zpracovávány 
a k  systematické evidenci připravovány soubory 
z plošných výzkumů v Ostrově u Stříbra (zpracování 
bylo v  průběhu roku dokončeno), z  Kyšic, 
železničního koridoru a Vejprnic, pískovny II, výzkum 
z roku 1997.

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     194
z toho vlastní kapacitou   194
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     59
z toho vlastní kapacitou 
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou 

Ze sbírek oddělení bylo v  konzervační laboratoři 
zkonzervováno a zrestaurováno 109 bronzových, 
83 železných a po jednom předmětu z cínu olova 
a stříbra. Z části se jednalo o rekonzervaci již dříve 
konzervovaných železných artefaktů. 

Pro jiná pracoviště a oddělení ZČM bylo v laboratoři 
zkonzervováno: 
•	 pro pobočku Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 

v  Rokycanech, archeologickou sbírku byly 
zkonzervovány 4 železné středověké předměty. 

•	 pro oddělení záchranných archeologických 
výzkumů 10 železných převážně středověkých 
artefaktů.

•	 pro oddělení UMPRUM byl očištěn 
a nakonzervován soubor 45 kovových, 
skleněných, kostěných a keramických artefaktů 
z pozůstalosti Julia Zeyera. 

Pro Muzeum Českého lesa v  Tachově bylo 
zkonzervováno 5 bronzových artefaktů včetně jedné 
římské mince.

Pro Muzeum Chodska v  Domažlicích bylo 
zkonzervováno a zrestaurováno 30 drobných 
bronzových a skleněných artefaktů od kostela sv. 
Judy Tadeáše ve Štítarech (okr. Domažlice).

Pro Muzeum Dr. Hostaše v  Klatovech bylo 
před vystavením v  expozici překontrolováno 
135 bronzových sbírkových předmětů, z  nichž 38 
bylo nově konzervováno a rekonzervováno. 

Pro Krajské muzeum v  Karlových Varech bylo 
na zakázku zkonzervováno a rekonzervováno 
26 železných, 3 bronzové artefakty a 3 kusy bronzové 
ručnice.

Celkem bylo v  konzervátorské laboratoři 
prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 
358 artefaktů a z nich bylo alespoň částečně 
zrestaurováno 22 sbírkových předmětů.
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Jako každý rok proběhla kontrola stavu části fondu 
celých nádob. Opraveny byly 2 sbírkové předměty 
z výzkumů F. X. France - keramická placka z Milínova-
Javoru a nádoba Sedlce-Hůrky.

Z  nově zpracovávaných plošných výzkumů byly 
zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza 
z následujících výzkumů: 
•	 V  rámci evidence materiálu z  výzkumů v  Hradci 

u Stoda (okr. Plzeň-jih), kde je bohaté raně 
a vrcholně středověké osídlení, byly zpracovávány 
výzkumy z  let 2014-2018. Slepena byla 2 torza 
a 4 celé keramické nádoby. 

•	 Dokončeno bylo laboratorní zpracování materiálu 
převzatého ze spol. ZIP z výzkumu při stavbě haly 
Ideal v Ostrově u Stříbra (okr. Tachov). Především 
z hrobových celků bylo slepeno 24 celých nádob, 
5 torz a 2 závaží. 

•	 Zahájeno bylo zpracovávání a evidence materiálu 
z  výzkumu při stavbě železničního koridoru 
Rokycany-Plzeň na kat. území Kyšic (okr. Plzeň-
sever) převzatého ze spol. ZIP o.p.s. Zrestaurovány 
byly 3 nádoby a 1 torzo.

•	 Koncem roku začalo laboratorní zpracovávání 
souborů ze sídlištních objektů mladší doby 
bronzové z pískovny II ve Vejprnicích (okr. Plzeň-
sever). Zpracován byl výzkum z roku 1997, dosud 
byla zrekonstruována 1 celá zásobnice a 1 torzo. 

Společně s  jednotlivostmi bylo na prehistorickém 
oddělení zrestaurováno 36 celých nádob, 9 torz 
nádob a 2 keramická závaží.

Na zakázku byly pro výstavní účely zhotoveny kopie 
laténských artefaktů, které si pro připravovanou 
stálou expozici pravěku objednalo Národní muzeum 
v Praze. Zhotoveny byly kopie 10 unikátních 
laténských nálezů ze zlata stříbra a bronzu z  Čech 
zapůjčených z Národního muzea. 

Vědeckovýzkumná činnost
V  rámci interního grantového projektu „Laténský 
hrob z  Radčic - pokus o rekonstrukci života a smrti 
jedince“ byly provedeny 2x analýza C14, izotopová 
analýza uhlíku a dusíku, analýza aDNA a byla zadána 
izotopová analýza stroncia. V rámci výstavy „Ozdoby 
dávné doby“ byla instalována volná rekonstrukce 
tohoto pohřbu (navrhovatel R. Rejchová, 
spoluřešitelé A. Zelenka, L. Ornová).

Odborná činnost
Vypracované nálezové a antropologické zprávy
1. Pro Muzeum Chodska v  Domažlicích byl 
vypracován antropologický posudek: Štítary 
(okr. Domažlice), rekonstrukci kaple sv. Judy Tadeáše, 
kosterní pozůstatky z hrobu 2 (R. Rejchová).

2. Dobřany (okr. Plzeň-jih). Rekonstrukce Náměstí 
T. G. Masaryka a liniové výkopy s  ní související, 
výzkum v letech 2008-2009 (A. Zelenka). 

3. Horní Bříza (okr. Plzeň-sever). Poloha „Na Horách“, 
sondáž z roku 2014 (A. Zelenka).

4. Kšice (okr. Tachov). Mohylník „Na Brance“ 
Dokumentační výzkum porušené mohyly 3 a její 
revitalizace (M. Metlička).

5. Dýšina (okr. Plzeň-sever). Rozšiřování golfového 
hřiště, stavba nové „devítky“ (A. Junková).

6. Vochov (okr. Plzeň-sever). Stavba kanalizace 
v obci a čističky odpadních vod (A. Junková).

Přehled dozorovaných archeologických akcí

Na všech níže uvedených stavebních akcích byl 
v  průběhu roku proveden archeologický dozor 
a byly na ně vypracovány investorské zprávy o jeho 
provedení a výsledcích:
•	 Dolní Metelsko (okr. Domažlice). Oprava malé 

vodní nádrže na ppč. 323 (AV 83/2021).
•	 Drahotín (okr. Domažlice). Rekonstrukce polní 

cesty C9 (AV 122/21).
•	 Klenčí pod Čerchovem (okr. Domažlice). 

Revitalizace toku Černého potoka (AV 84/21).
•	 Semošice - Horšovský Týn (okr. Domažlice). 

Mezinárodní cyklostezka CT3 (AV 78/21).
•	 Poběžovice (okr. Domažlice). Areál firmy Zempra 

(AV 52/21).
•	 Skočice (okr. Plzeň-jih). STS a pokládka kabelů NN 

(AV 107/2020).
•	 Semošice (okr. Domažlice). Stavba kanalizace 

a vodovodu v obci (AV 108/2020).
•	 Lužany (okr. Plzeň-jih). Novostavba prodejny 

nářadí v Lužanech na ppč. 430/93 (AV 12/2020).
•	 Studánky u Všerub (okr. Domažlice). 

Vodohospodářská opatření v k. ú. Studánky 
u Všerub (AV 28/2021).

•	 Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město). Nová obytná 
zóna Skvrňany (AV 14/2021).

•	 Holýšov - Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih). Stavba 
vodovodního přivaděče Holýšov-Hradec 
(AV 92/2021).

•	 Nynice (okr. Plzeň-sever). Přípojka vysokého 
napětí a pokládka kabelů nízkého napětí 
(AV 49/2018).

•	 Nemanice (okr. Domažlice). Stavba Revitalizace 
potoka OP 3 v k. ú. Nemanice (AV 68/2019).

•	 Heřmanova Huť (okr. Plzeň-sever). Stavba 
Výrobní areál Hauser CZ s.r.o. Heřmanova Huť 
(AV 37/2019).

Ostatní 
7. Neuzavřen zůstává projekt „Preitenstein – nové 
pohledy na historii nedoceněného hradu u Nečtin“. 
Dokončen byl terénní průzkum a chybí výsledky z 3D 
skenování hradu (A. Zelenka, J. Tycová). 

8. V  průběhu roku probíhala kontrola kreseb 
bohatého nálezového souboru z časně eneolitického 
hliníku 3 ze Starého Plzence, polohy „Dolejší 
borovice“, RP 154/2016 (M. Metlička).

9. Byl proveden ověřovací průzkum a sondáž 
na zaniklé středověké vesnici Silov na k. ú. Nepomuk 
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(okr. Plzeň-jih). Sepsán byl seznam získaných 
artefaktů a proveden výběr železných předmětů 
ke kresebné dokumentaci (A. Zelenka).

10. Pro publikaci byl překreslen středověký 
keramický materiál z  výzkumu v  Dobřanech 
(okr. Plzeň-jih) z liniových výkopů v  letech 1993-95 
a  při rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka v  letech 
2008-2009 (M. Mašková).

11. Ve spolupráci Muzeem Cheb bylo zahájeno 
překreslování materiálu z  výzkumů na chebském 
hradu pro publikaci P. Šebesty „Archeologie 
na  chebském hradu“. Nakresleny byly vybrané 
artefakty z let 2000-2001 (J. Metličková, M. Mašková, 
P. Peterková). 

12. Provedeno bylo doplnění a kompletace 
rozsáhlé investorské zprávy z Plzně-Křimic, ze stavby 
Městského okruhu Chebská-Karlovarská, do které 
byly doplněny chybějící popisy objektů a historie 
výzkumů na lokalitě (M. Metlička). 

13. Nakreslen byl keramický materiál z lokalit Borovy 
(okr. Klatovy), severně od obce RP 15/2018; Borovy 
(okr. Klatovy), Křižovatka silnic, RP 43/2018;  Čeminy 
(okr. Plzeň-sever), U drůbežárny, RP 42/1989; Čeminy 
(okr. Plzeň-sever), severovýchodně od statku 
Komberk, RP 3/1991; Čeminy (okr. Plzeň-sever), 
U Komberku, RP 51/1999; Čeminy (okr. Plzeň-sever), 
U bažantnice, RP 18/2005; Nynice, (okr. Plzeň-sever), 
západní sousedství obce, RP  97/2016 a Horní Bělá, 
(okr. Plzeň-sever), severozápadně od Brodu, mezi 
dvěma vodotečemi Brodského potoka, RP  1/1998 
(M. Mašková).

14. Podle jednotlivých ploch a objektů bylo 
provedeno roztřídění materiálu z  výzkumu 
společností ZIP o.p.s. a Labrys při výstavbě 
železničního koridoru Rokycany-Plzeň na k. ú. Kyšice, 
okr. Plzeň-město (A. Zelenka, R. Rejchová).

15. V programu Photoshop byly pro chystaný článek 
překresleny půdorysy objektů a jejich řezy z lokality 
Spáňov (okr. Domažlice), komunikace u obytné zóny, 
výzkum 2015 (L. Ornová).

16. Pro publikaci byla překreslena terénní 
dokumentace řezů objektů z  výzkumů na náměstí 
T. G. Masaryka v Dobřanech (okr. Plzeň-jih), výzkum 
z let 2008-2009 při jeho rekonstrukci (L. Ornová).

17. Na rastrový papír byly překresleny nádoby 
z žárových hrobů zkoumaných při stavbě rodinného 
domu v  Bdeněvsi (okr. Plzeň-sever) na ppč. 316. 
Nakresleno bylo 14 nádob a torz a 2 drobné artefakty 
(P. Peterková).

18. Pro publikaci byly nakresleny keramické 
nálezy (396 artefaktů) z výzkumu mohyl 17, 20 a 21 
z  mohylového pohřebiště nad Horomyslicemi 
u  Dýšiny (okr. Plzeň-město) z  rozšiřování golfového 
hřiště, stavby nové „devítky“ (P. Peterková).

19. V březnu a dubnu se uskutečnily dvě dvoudenní 
studijní návštěvy R. Théra a T. Mangela z  Univerzity 
v  Hradci Králové, kteří studovali keramiku 

z  laténských sídlišť. Z  depozitáře jim byly ke studiu 
připraveny rozsáhlé keramické soubory (M. Metlička).

20. Nakresleno bylo 28 železným, bronzových 
a stříbrných laténských ostruh ze Stradonic 
(okr. Beroun) zapůjčených ke studijním účelům 
z Národního muzea v Praze (P. Peterková). 

21. V  dubnu 2021 byl M. Havlíkové a J. Ježkovi 
poskytnut ke studiu soubor 89 bronzových artefaktů. 
Artefakty byly podrobeny traseologické analýze 
a  výsledky budou využity v jejich diplomových 
pracích (M. Metlička).

22. Bc. Janu Fišerovi ze Západočeské univerzity 
v Plzni bylo v rámci badatelské služby poskytnuto pro 
jeho diplomovou práci 457 kusů štípané industrie 
z oblasti západních Čech (R. Rejchová, A. Zelenka).

23. Roztříděny, umyty a nově nasáčkovány byly 
nálezy z  části tzv. Pomahačovy sbírky ze Žinkovska. 
Jde jak o pravěké, tak středověké nálezy včetně 
kovových artefaktů (M. Metlička, J. Ježek). 

24. Pro publikaci bylo nakresleno 21 železných 
předmětů z  Tedražic (okr. Klatovy) z laténského 
depotu II z  polohy „Hora“, RP 4/2018 a 65 artefaktů 
z depotu I, RP 1/2018 ze stejné lokality (P. Peterková).

25. Do Archeologické mapy ČR byly zapisovány 
akce a vloženo bylo 6 nálezových zprávy 
z  archeologických dohledů a výzkumů. Část zpráv 
byla vrácena k doplnění. 

26. V  rámci evidence proběhlo plavení, přebírání, 
třídění a popisování vzorků z  archeologického 
výzkumu na stavbě železničního koridoru Rokycany-
Plzeň u Kyšic (R. Rejchová, M. Augustýnová).

27. Michalu Lutovskému z  ÚAPPSČ v  Praze byly 
ke společnému zpracování předány poklady 
k  detektorovým nálezům z  raně středověkého 
hradiště u Březiny (okr. Rokycany) z polohy „Hradiště“ 
(M. Metlička).

28. V  rámci záchranného výzkumu a revitalizace 
mohyly 3 v  Kšicích (okr. Tachov) v  poloze 
„Na  Brance“ bylo provedeno geodetické zaměření 
tohoto mohylníku a nové zaměření sousedního 
mohylového pohřebiště „Stelka“ se 44 mohylami. 
Mohyly byly současně zaměřeny pomocí ruční 
GPS, změřeny, popsán byl jejich stav a vybrané 
byly zdokumentovány také fotograficky. Vytvořený 
nový celkový plán mohylových pohřebišť byl pro 
účely památkové ochrany předán na NPÚ, územní 
odborné pracoviště v Plzni (M. Metlička, A. Zelenka, 
J. Metličková, J. Ježek).

29. Pomocí ruční GPS, popisem a fotograficky byla 
zdokumentována mohylová pohřebiště „U  Osiky“ 
na k. ú. Víchov (okr. Tachov) a nově objevené 
mohylové pohřebiště v  Záchlumí (okr. Tachov) 
v poloze „Slavkovský les“ (M. Metlička, J. Metličková, 
A. Junková, A. Zelenka).

30. Nakreslen byl bohatý sběrový soubor nálezů 
z neolitického sídelního areálu u Borov (okr. Klatovy), 
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poloha jihozápadně od vodojemu, RP 6/2018 
(M. Mašková). 

31. Pro zamýšlený soupis bronzových nožů 
z  jihozápadních Čech bylo nakresleno 13 nově 
získaných nožů. Zároveň byly nože popsány 
a klasifikovány (M. Metlička). 

32. Pro disertační práci E. Míchalové, studentky 
archeologie ZČU v Plzni, byl vybrán soubor neolitické 
a eneolitické keramiky s  charakteristickými projevy 
výrobních technologií (M. Metlička, A. Junková, 
M. Mašková).

33. Z  dostupné části tzv.  Pomahačovy sbírky byl 
překreslen soubor kovových artefaktů ze Žinkov 
(okr. Plzeň-jih), „Obrova hradiště“ (M. Metlička, 
P. Peterková).

34. Byly provedeny textové a grafické úpravy 
9 článků do letošního čísla časopisu AZČ a vytvořena 
obálka (M. Metlička, J. Metličková).

35. Pro Národní památkový ústav v  Plzni bylo 
zrestaurováno a následně nakresleno torzo nádoby 
z  Dolan (okr. Plzeň-sever) z  polohy Homolka 
(M. Mašková, P. Peterková).

36. Nově bylo na základě lidarového snímkování 
objeveno mohylové pohřebiště v Tlučné (okr. Plzeň-
sever) v  lese „Doubravka“, též „U Tří rybníků“, které 
bude zaměřeno a zařazeno do publikace o výzkumu 
v Nýřanech „U Vily“ (M. Metlička). 

37. Pokračovalo zpracování dokumentace 
a  systematická evidence materiálu výzkumu 
S.  Vencla: „Křimice – Radčice, stavba silnice E 12, 
z roku 1967“ (A. Trčková). 

38. V  rámci evidence proběhlo plavení, přebírání, 
třídění a popisování vzorků z  archeologického 
výzkumu v  Ostrově u Stříbra (okr. Tachov), stavby 
haly Ideal (M. Augustýnová, J. Ježek).

39. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci 
s  Univerzitou Palackého v  Olomouci probíhá 
na  oddělení muzejní odborná praxe tří studentů 
archeologie.

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
Autorské výstavy

„Ozdoby dávné doby“ (29. 1. - 28. 9. 2021, hl. budova 
Západočeského muzea v Plzni)

Kolektiv autorů: R. Rejchová, P. Peterková, J. Tycová, 
L. Ornová, A. Zelenka

Autorská výstava „Ozdoby dávné doby“ představila 
návštěvníkům pravěké ozdoby vyrobené 
z  nekovových surovin, jejichž prezentace veřejnosti 
bývá často opomíjena. Vystaveny byly ozdoby 
těla, vlasů i oděvu nalezené při archeologických 
výzkumech na území celé České republiky 
a datované od mladého paleolitu po dobu římskou. 
Zaměřili jsme se nejen na samotné předměty, ale 
i na technologie jejich výroby a na suroviny, z kterých 

byly vyrobeny. Neopomněli jsme ani dekorativní roli 
textilu a různé způsoby zdobení těla. Významnou 
součástí výstavy se stala volná rekonstrukce 
unikátního dětského laténského hrobu z  Plzně-
Radčic, včetně prezentace výsledků jeho zkoumání 
moderními přírodovědnými analýzami. Výstava byla 
doplněna také interaktivní a multimediální složkou, 
doprovodnými a edukačními programy pro školy 
a workshopy pro veřejnost.
V  rámci výstavy bylo realizováno 12 workshopů, 
jedna venkovní prezentace, jedna prezentace v rámci 
akce Muzejní noc.

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy
Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček:
•	 „Ozdoby dávné doby“ (ZČM) 68 inv.č./228 ks
•	 „Tajemství současných a prvohorních močálů 

na Plzeňsku“ (ZČM) 45 inv. č./ 79 ks 
•	 „Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku“ 

(MBH) 61 inv.č./88 ks

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných 
organizací:
•	 Prácheňské muzeum v Písku  37 inv. č./51 ks
•	 „Hradiště Prácheň pohledem archeologie“ 

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy z jiných organizací: 
•	 Archeologický ústav Brno, Národní muzeum, 

Regionální muzeum v  Teplicích, p. o., Muzeum 
východních Čech v  Hradci Králové, Regionální 
muzeum v Kolíně, p. o., Muzeum T. G. M. Rakovník, 
p. o., Vlastivědné muzeum ve Slaném, p. o., 
Muzeum hlavního města Prahy …… celkem 235 
inv. č./2668 ks

•	 „Ozdoby dávné doby“ (ZČM)
•	 Národní muzeum v Praze  1 ev. č./ 164 ks kostí.
•	 „Pravěk jihozápadních Čech“ (ZČM)

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů:
•	 Pro studijní účely, na expertízu laténské keramiky, 

bylo zapůjčeno do Univerzity v  Hradci Králové 
303 inv. č., což představuje 548 ks sbírkových 
předmětů.

•	 Na osteologické určení bylo Z. Sůvové zapůjčeno 
62 inv. č., což představuje 819 ks kostí.

•	 Na určení druhů dřeva z  uhlíků zapůjčeno 
P. Kočárovi 7 inv. č., což je 15 souborů uhlíků. 

•	 Na petroarcheologické určení bylo do Muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech zapůjčeno 60 inv. č., což 
představuje 78 ks drtidel a valounových drtičů. 

•	 Na metalografickou expertízu a studium bylo 
na  Masarykovu univerzitu v  Brně zapůjčeno 
19 inv. č., což je 22 ks bronzových artefaktů.

Celkem bylo mimo organizaci zapůjčeno 451 
inventárních čísel, což reprezentuje 1482 ks 
sbírkových předmětů.
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Výpůjčky z jiných organizací z jiných než 
výstavních důvodů:
•	 Pro studijní účely bylo z  Národního muzea 

v Praze vypůjčeno 28 inv.č., což je 28 ks železných 
bronzových a stříbrných laténských ostruh.

•	 Pro dokumentační práce bylo z  Muzea v  Chebu, 
p. o. vypůjčeno 13 inv. č., což představuje 96 ks 
sbírkového středověkého skla. 

•	 Na zhotovení kopií pro stálou expozici pravěku 
v Národním muzeu v Praze bylo vypůjčeno 23 inv. 
č., což představuje 23 ks unikátních laténských 
artefaktů.

•	 Pro Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 
byly na zhotovení kopií pro expozici vypůjčeny 
3 inv. č., což jsou 3 bronzové předměty.

•	 Z Regionálního muzea v Mělníku byla vypůjčena 
na výrobu kopie železná laténská spona, 1 inv. č., 
1 sbírkový předmět.

•	 Na konzervaci bylo z Vlastivědného muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech vypůjčeno 50 inv. č., což 
představuje 139 ks sbírkových předmětů.

•	 Na konzervaci pro Krajské muzeum v  Karlových 
Varech bylo vypůjčeno 79 inv. č., což je 79 ks 
sbírkových předmětů.

Celkem bylo z  jiných než výstavních důvodů 
vypůjčeno z jiných organizací 197 inventárních čísel, 
což reprezentuje 369 ks sbírkových předmětů.

Odborné konference a semináře

Pořádané konference

Ve dnech 29. září až 1. října 2021 proběhla za účasti 
badatelů z  Čech, Slovenska, Rakouska a Spolkové 
republiky Německa mezinárodní konference 
„Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2021“, 
která se konala v  Nových Hradech u Č. Budějovic. 
Konferenci organizovalo Západočeské muzeum 
v  Plzni ve  spolupráci s  Jihočeskou univerzitou 
a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích. 
Přes covidová omezení se konference účastnilo 
41 archeologů zaměřených na období neolitu 
a  eneolitu. Z  výše uvedeného počtu účastníků se 
přednáškami aktivně podílelo 27 archeologů. Celkem 
bylo předneseno 21  příspěvků, převážně v  českém 
jazyce a prezentovány byly 4 postery. V  rámci 
setkání se uskutečnila i exkurze, kdy jsme navštívili 
nově otevřenou expozici pravěku jižních Čech 
v  Jihočeském muzeu a výstavu o archeologických 
objevech při výstavbě dálnice D3 v  jižních Čechách 
a dálnice S10 v  Horním Rakousku. Z významných 
archeologických lokalit jsme navštívili raně 
středověké hradiště v Doudlebech a středohradištní 
mohylové pohřebiště u Strážkovic.
•	 přednesen příspěvek „Neolitické hroby 

v jihozápadních Čechách“ (A. Trčková).

Přednášková činnost pracovníků, exkurze
•	 Milan Metlička - Západočeská univerzita v  Plzni 

- v  rámci výuky proběhly 2 přednášky pro 

studenty archeologie o nových výzkumech 
v  jihozápadních Čechách a 2 exkurze do ZČM 
seznamující s hmotnou kulturou pravěkých kultur 

•	 V době uzavření škol byly připraveny pro distanční 
výuku dvě prezentace o náplni pravěkých kultur 
doby bronzové a doby halštatské (M. Metlička).

•	 Andrea Junková – venkovní přednášky s  exkurzí 
po pravěkém hradišti „Sedlo“ v  Albrechticích 
u Sušice, okr. Klatovy (víkendy v červenci a srpnu, 
v rámci akce „Archeologické léto“)

•	 Jana Tycová - Základní škola v  Manětíně - 
edukativní program pro žáky 6. ročníku o pravěku 
(říjen 2021) 

•	 Milan Metlička - na vyžádání proběhlo školení 
pro skupinu detektorářů z  Nýrska a okolí 
o  možnostech spolupráce se Západočeským 
muzeem v Plzni

Ediční a publikační činnost
Vydávaná periodika

Je připraveno k  vydání jedno dvojčíslo časopisu 
„Archeologie západních Čech“ (AZČ, ročník 12, 
číslo 1-2), ve kterém bylo publikováno 9 odborných 
článků, které prošly recenzním řízením (M. Metlička, 
J. Metličková).

Odborné články

a) recenzované

Časopis Archeologie západních Čech je zařazen do 
Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR.  
•	 Patterson, N. - Isakov, M. - Booth, T. et al. 

(M.  Metlička) 2021: Large-scale migration into 
Britain during the Middle to Late Bronze Age. 
Nature, s. 1-36 (prestižní vědecký časopis).

•	 Junková, A. 2021 (v tisku): Záchranný výzkum tří 
„Horomyslických mohyl“ u Dýšiny, okres Plzeň-
město. Archeologie západních Čech, ročník 12, 
číslo 1-2. Plzeň. 

•	 Zelenka, A. 2021 (v tisku): K  počátkům 
a  středověkému vývoji města Dobřan. 
Archeologie západních Čech, ročník 12, číslo 1-2. 
Plzeň. Počet stran 21, obrázků 10, kresebných 
tabulí 18.

•	 Chytráček, M. – Metlička, M. 2021: Raně středověké 
osídlení Vladaře u Žlutic. Archeologické výzkumy 
v jižních Čechách 34, s. 301-318. České Budějovice.

•	 Metlička, M. 2021: Žlabovité objekty na sídlištích 
z období popelnicových polí v  jihozápadních 
Čechách. In: kapitola do publikace Žlabovité 
objekty ve střední Evropě.

•	 Hus, M. - Metlička, M. - Egermaier, J. 2021 (v tisku): 
Nález pražských grošů u Vlčtejna (okr. Plzeň-jih). 
Archeologie západních Čech, roč. 12, č. 1-2. Plzeň.

b) nerecenzované
•	 Metlička, M. – Hus, M. 2021: Poklad z  neklidné 

doby. Detektor revue 3/2021, s. 11-13.
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•	 Junková, A. 2021: Pravěké Šťáhlavicko. Součást 
publikace o historii obce Šťáhlavic (texty 
od dalších autorů v přípravě). 

Recenze a posudky

1. Vypracován byl recenzní posudek na monografii 
Z. Mazače „Měsícovité podstavce pozdní doby 
bronzové a starší doby železné v Čechách a jejich 
postavení v evropském kontextu“, která vyjde 
v  odborném časopise Praehistorica, nakladatelství 
Karolinum (M. Metlička).

2. Pro časopis Památky západních Čech vydávaný 
NPÚ v  Plzni byla napsána recenze na článek 
M.  Loukoty „Identifikace neznámého mohylového 
pohřebiště na k. ú. Babina, okr. Plzeň-sever 
(M. Metlička).

3. Napsána byla recenze na článek P. Břicháčka 
„Příspěvek k osídlení Horšovotýnska (okr. Domažlice) 
v  době halštatské“ vyžádaná redakční radou 
Archeologie západních Čech (A. Junková).

4. Pro časopis Archeologie západních Čech byla 
napsána recenze k  článku K. Hanáková – J.  Hložek 
– K. Divišová „Hrad Hausberg nad Kraslicemi 
(okr.  Sokolov) a jeho proměny ve středověku 
a novověku“ (A. Zelenka).

5. Napsána byla Zpráva o traseologické analýze 
bronzových předmětů předaných ke konzervaci 
z Krajského muzea v Karlových Varech (J. Ježek).

6. Pro redakci časopisu Archeologie západních 
Čech byl vypracován recenzní posudek na článek 
P.  Krištuf – P. Menšík – D. Stráník „Tři ojedinělé 
bronzové nálezy z Kralovicka“ (A. Trčková).

Badatelská činnost 
V průběhu roku bylo na oddělení 23 badatelských 
návštěv (některé se opakovaly), kterým byly 
předloženy ke studiu sbírkové předměty zapsané 
pod 1.126 evidenčními záznamy.
Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 23
              z toho studentů    11
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     25
Žádosti o rešerše    0

Účast pracovníků muzea v poradních 
sborech, edičních radách a profesních 
sdruženích
Práce v profesních sdruženích
Mgr. Milan Metlička
•	 výbor Oborové komise muzejních archeologů 

(OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR 
•	 člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

historických oddělení ZČM
Mgr. Antonín Zelenka

•	 předseda výboru Západočeské pobočky České 
archeologické společnosti 

Členství v edičních a redakčních radách

Mgr. Milan Metlička

odpovědný redaktor časopisu Archeologie 
západních Čech

člen redakční rady „Archeologie ve středních 
Čechách“

Spolupráce s jinými organizacemi
Nadregionální a mezinárodní spolupráce
•	 Geschichtspark Bärnau-Tachov v Bärnau. Realizaci 

projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“, 
stavba dvorce Karla IV. (S. Wolters, V. Vrbík).

•	 Archeologický ústav SAV v  Nitře. Přípravy 
konferencí a vydávání sborníku „Otázky neolitu 
a eneolitu našich zemí“ (I. Cheben).

•	 Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v  Lokti. Zpracovávání keramických 
nálezů z hradiště Čerťák u Sovolusk; F. Prekop je 
člen redakční rady AZČ.

•	 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
Zpracování halštatských spon z jihozápadních 
Čech, společný článek o slovanském osídlení 
Vladaře u Žlutic (M.#Chytráček); zpracování 
chamského rovinného sídliště v  Městě Touškově 
(M. Dobeš); neolitické osídlení jihozápadních 
Čech (I. Pavlů); určování rostlinných makrozbytků 
a uhlíků (P. Kočár); projekt Žlabovité objekty 
ve středoevropském prostoru (M. Kuna).

•	 Národní muzeum v  Praze, oddělením 
antropologie. Konzultace při zpracovávání 
antropologického materiálu a zapůjčení 
kosterních pozůstatků pro expozici 
(P. Velemínský); restaurování nádob pro expozici 
pravěku (V. Slunéčko); zapůjčení železných 
ostruh pro zpracování, výroba kopií laténských 
artefaktů pro připravovanou expozici (L. Vélová, 
P. Sankot); zapůjčení předmětů pro výstavu 
„Ozdoby dávné doby“ (L. Vélová, M. Tisucká); 
odd. pravěku a antického starověku P. Sankotem 
na  zpracovávání nálezu laténského meče 
ze Sušice; J. Eignerem na určování surovin štípané 
industrie.

•	 Univerzita Karlova, Ústav pro archeologii. 
Přednášková činnost, rekonstrukce v  archeologii 
(M. Popelka, R. Šmidtová).

•	 Univerzita Palackého v  Olomouci. Přípravy 
konferencí Otázky neolitu a eneolitu našich 
zemí; vedení odborných praxí studentů R. Trnky, 
J. Kaliána a M. Hrnčířové (P. Kalábková).

•	 Jihočeské muzeum v  Českých Budějovicích. 
Konzultace  nálezů bronzových artefaktů, 
O.  Chvojka člen redakční rady časopisu AZČ, 
zpracovávání nálezů z  mladší doby římské 
a stěhování národů z Nýřan (P. Zavřel).

•	 Jihočeská univerzita v  Českých Budějovicích, 
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Archeologický ústav. Analýzy kovových 
předmětů, člen redakční rady AZČ (J. John); 
příprava projektu o žlabovitých objektech mladší 
a pozdní doby bronzové (O. Chvojka), společná 
příprava a realizace konference „Otázky neolitu 
a eneolitu našich zemí 2021“ v Nových Hradech.

•	 Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech v  Mostě. Zpracování 
nálezů z  hradiště u Bílence (V. Peksa); kresebná 
dokumentace nálezů středověkého skla 
(E. Černá). 

•	 Ústav archeologické památkové péče středních 
Čech. M. Metlička člen redakční rady ASČ; 
M.  Lutovský člen redakční rady AZČ, zpracování 
raně středověkých nálezů z  hradiště Březiny; 
publikace o raně středověkých mohylových 
pohřebištích.

•	 Krajské muzeum Karlovarského kraje v Karlových 
Varech. Prospekce archeologických lokalit; 
konzervace sbírkových předmětů; určování 
a  zpracovávání nálezů; traseologické rozbory 
(J. Tajer, J. Klsák).

•	 Univerzita Hradec Králové. Katedra archeologie. 
Rozbory keramického materiálu laténských sídlišť 
z jihozápadních Čech (R. Thér, T. Mangel).

•	 Muzeum Cheb. Kresebná dokumentace nálezů 
z  chebského hradu pro publikaci P. Šebesty: 
Archeologie na chebském hradě a její příprava; 
kresebná dokumentace nálezů středověkého skla 
z Chebu. 

•	 Česká archeologická společnost. Pořádání 
zasedání pobočky, spolupráce při organizování 
akcí (A. Zelenka), prezentace na kolokviu 
Archeologické výzkumy v Čechách (M. Metlička).

•	 Regionálním muzeum v Kolíně. Zapůjčení výstavy 
„Ozdoby dávné doby“ a zapůjčení artefaktů 
(R. Rejchová). 

•	 Muzeum hlavního města Prahy. Zapůjčení 
předmětů pro výstavu „Ozdoby dávné doby“ 
(M. Šmolíková).

•	 Muzeum T.G.M. Rakovník. Zapůjčení předmětů 
pro výstavu „Ozdoby dávné doby“ (K. Blažková, 
D. Stolzová).

•	 Vlastivědné muzeum ve Slaném. Zapůjčení 
předmětů pro výstavu „Ozdoby dávné doby“ 
(V. Schönigerová).

•	 Muzeum východních Čech v  Hradci Králové. 
Zapůjčení předmětů pro výstavu „Ozdoby dávné 
doby“ (M. Novák).

•	 Regionální muzeum v  Teplicích. Zapůjčení 
předmětů pro výstavu „Ozdoby dávné doby“.

•	 Archeologický ústav Brno, pracoviště Dolní 
Věstonice. Zapůjčení předmětů pro výstavu 
„Ozdoby dávné doby“.

•	 Osteoložka Z. Sůvová. Určování osteologického 
materiálu z  nových archeologických výzkumů 
a ze sídlišť mladší doby bronzové z jihozápadních 
Čech.

Spolupráce s regionálními organizacemi
•	 Západočeská univerzita v  Plzni, Katedra 

archeologie. Účast na archeologické expedici 
do Kyrgyzstánu (M. Metlička); vydávání časopisu 
Archeologie západních Čech (P. Vařeka); přednášky 
o pravěkém osídlení a hmotné kultuře v pravěku, 
exkurze do depozitářů (M.  Metlička); pomoc 
studentům při bakalářských a magisterských 
pracích (P. Menšík); společné články.

•	 Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v  Plzni. Organizace památkové 
péče v  regionu, ochrana památek Kšice - 
mohyla, Hradec u Stoda - zástavba; zaměřování 
mohylových pohřebišť; prezentace památek 
veřejnosti Sedlo u Sušice (A. Junková); 
restaurování nádob; konzervace. 

•	 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická 
fakulta. Přednášková činnost, poskytování 
materiálu pro seminární práce (H. Východská).

•	 Archiv města Plzně. Doplňování údajů 
do  internetové aplikace „Encyklopedie města 
Plzně“ o archeologických lokalitách (D. Metlička); 
stať o pravěku Šťáhlavic ( A. Skála).

•	 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Spolupráce 
při dokumentaci a výzkumu zaniklé středověké 
vesnice Silov u Žinkov, předávání a určování 
materiálu (A. Zelenka).

•	 Muzeum severního Plzeňska v  Mariánské Týnici. 
Výroba kopií a konzervace archeologických 
nálezů, odborné konzultace (D. Stráník).

•	 Chodské muzeum v Domažlicích. Spolupráce při 
provádění archeologických dozorů a  výzkumů 
na  Domažlicku (kostel sv. Judy Tadeáše 
ve  Štítarech); pomoc při organizaci a evidenci 
archeologické podsbírky (A. Zelenka).

•	 Muzeum Dr. Karla Hostaše v  Klatovech. 
Zaměřování archeologických památek, příprava 
stálé expozice, zhotovování kopií, konzervace 
kovových sbírkových předmětů. Zpracovávání 
sídlišť mladší doby bronzové, určování uhlíků 
a zvířecích kostí (J. Hůrková).

•	 Muzeum Českého lesa v  Tachově. Spolupráce 
při dokumentaci tvrziště v  Kladrubech, průzkum 
břehů Hracholuské přehrady (J. Chlevišťan).

•	 Městské muzeum ve Stříbře. Konzultace 
a  spolupráce na určování nálezů; geologické 
a  mineralogické určování; zpracování nálezů 
z  Kšic – Stelky; prezentace rekonstruované 
mohyly u butovské hájovny (Z. Navrátil).

•	 Muzeum středních Brd ve Strašicích - určování 
a zpracovávání archeologických nálezů (T. Makaj).

•	 Regionální muzeum Nečtiny. Přednášky pro 
školy, určování nálezů, spolupráce při realizaci 
naučné stezky Po nečtinských hradech (J. Tycová, 
A. Zelenka).

•	 Městské muzeum v  Horažďovicích. Spolupráce 
při revizi a evidenci sbírkového fondu archeologie 
(Z. Polanský).
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Publicita
V  rámci výstavy „Ozdoby dávné doby“ proběhlo 
několik veřejných workshopů a výstava byla 
prezentována v různých sdělovacích prostředcích. 
•	 Naši předci vyráběli šperky z  mramoru a kostí 

(Mladá fronta DNES; 7. 5. 2021).
•	 Předci vyráběli šperky z  kostí a zubů, ozdoby 

z mramoru byly moc těžké (plzen.iDNES.cz).
•	 Pravěké ozdoby nejsou jen z  kostí a zubů (ČRo 

Plzeň, 26. 5. 2021).
•	 Vyrobte si před muzeem ozdoby dávné doby 

(regionplzen.cz, 10. 9. 2021).

Oddělení starších dějin

Sbírkotvorná činnost

Historická archeologie 

Sbírkový fond Historická archeologie byl obohacen 
především záchrannými archeologickými výzkumy. 
V  roce 2021 byly realizovány se sbírkotvorným 
přínosem tyto výzkumy: 
•	 Ledce – odvodnění kostela sv. Jakuba, II. Etapa
•	 Plasy – odvodnění a ÚT na pozemcích NPÚ
•	 Manětín, směr Nečtiny – výměna stávajícího 

vodovodu

Dále byl přebrán materiál z  archeologických 
výzkumů oddělení prehistorie (3 přírůstková čísla), 
oddělení záchranných archeologických výzkumů 
(2 přírůstková čísla), Západočeské univerzity 
v  Plzni (1 přírůstkové číslo) a firmy Pueblo, arch. 
spol. (1  přírůstkové číslo). Dále byl sbírkový fond 
Historická archeologie rozšířen o předané nálezy 
osob, provádějících amatérský detektorový průzkum 
(7 přírůstkových čísel).

K  významným nálezům ze záchranného 
archeologického výzkumu v lokalitě Plasy 
(odvodnění a ÚT na pozemcích NPÚ) patří pár 
bronzových postříbřených záušnic o neobvykle 
velkém průměru (9,5 cm).

Numizmatika

Do numizmatické podsbírky bylo získáno 
40  přírůstkových čísel, což je 74 předmětů. 
Zakoupeno bylo 18 přírůstkových čísel, což je 
29 předmětů. Celkové náklady činily 5.900,- Kč. 

Převodem od archeologických oddělení muzea 
byla získána 3 přírůstková čísla, což je 6 předmětů. 
Vlastním sběrem nebo archeologickými výzkumy 
oddělení bylo získáno 19 přírůstkových čísel, což je 
39 předmětů. 

K  významným přírůstkům numizmatické podsbírky 
za rok 2021 patří:
•	 Soubor jmenovacích dekretů, dopisů císařské 

kanceláře a statut řádu Železné koruny a řádu 
Františka Josefa pro JUDr. J. Zavadila, býv. c. a k. 

tajného radu a sekčního šéfa c. a k. Nejvyššího 
účetního dvora, po r. 1918 presidenta Nejvyššího 
účetního a kontrolního úřadu RČS (a současně 
místopředsedu Společnosti čsl. prehistoriků 
a amatérského archeologa).

•	 Soubor mincí Raguské republiky z nálezu v Plzni-
Božkově 2021 (jde o jediný nález dubrovnických 
mincí na našem území).

•	 Ruská pamětní medaile k  50. Výročí Operace 
Dunaj 1968 (okupace ČSSR v srpnu 1968).

Militaria

Do podsbírky militarií bylo získáno 5 přírůstkových 
čísel, což je 5 předmětů. Od soukromé osoby byla 
s využitím dotace MK ve výši 29.000,- Kč zakoupena 
2 přírůstková čísla, což jsou 2 předměty. Celkové 
náklady činily 43.000,- Kč. Vlastním sběrem byla 
získána 3 přírůstková čísla, což jsou 3 předměty.

K  významným přírůstkům podsbírky militarií za rok 
2021 patří:
•	 Říšský revolver 1883 (Reichsrevolver M/83), ráže 

10,6 x 25 mm, výr. č. 9584, r. v. 1884.
•	 Komisní puška 1888 (Kommissionsgewehr 88), 

ráže 7,92 x 57 mm, výr. č. 9339, r. v. 1890.

Sbírky
1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021      67 přír. č.
z toho zakoupených              30 přír. č.
celkové náklady na nákup sbírek             48.900,- Kč
Systematická evidence za rok 2021         227 inv.č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021             106.950 inv.č.
z toho v elektronické databázi             99.467 inv.č.
Inventarizace za rok 2021             15.132 inv.č.
Vyřazeno z CES               0 inv. č.

2. Ochrana sbírek
Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem   99.467 inv. č.
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu   36.214 inv. č.
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea  20 inv. č.

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021    2.159 ks
z toho vlastní kapacitou  2.159 ks
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     -
z toho vlastní kapacitou   -
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     -
z toho vlastní kapacitou   -
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Konzervace archeologických nálezů z výzkumů 
oddělení

Plzeň, katedrála Sv. Bartoloměje:  82 ks
•	 Medailon-mosaz    6 ks
•	 Kroužek-mosaz   1 ks
•	 Plech-měď    1 ks
•	 Spínadlo-bronz   13 ks
•	 Medailon-bronz   2 ks
•	 Kulička-bronz   2 ks
•	 Knoflík-bronz   1 ks
•	 Artefakt-bronz   13 ks
•	 Hřeb-Fe    45 ks

Ledce, kostel sv. Jakuba Většího:  8 ks
•	 Medailon-mosaz   1 ks
•	 Spínadlo-mosaz   1 ks
•	 Hřeb-Fe    6 ks

Plasy, kostel sv. Václava:   31 ks
•	 Medailon-mosaz   2 ks
•	 Křížek-mosaz    1 ks
•	 Prsten-mosaz   3 ks
•	 Přezka-mosaz   1 ks
•	 Spínadlo-mosaz   1 ks
•	 Prsten-bronz    1 ks
•	 Záušnice-bronz   22 ks

Potenštejn, hrad:    5 ks
•	 Šipka - Fe    5 ks

Rybnice:     1 ks
•	 Sekera - Fe    1 ks

Kaznějov:     1 ks
•	 Tesák - Fe    1 ks

Skryje nad Berounkou:    1 ks
•	 Šipka - Fe    1 ks

Plzeň, Pražská ulice-brána:   188 ks
•	 Dřevo    188 ks

Konzervace archeologických nálezů 
z archeologické podsbírky

Starý stav muzea - kovy:   628 ks 
•	 Fe      593 ks
•	 Mosaz    4 ks
•	 Bronz     31 ks

Konzervace exponátů v prohlídkovém okruhu 
PHP      58 ks

Konzervace mincí:   73 ks
•	 Předměty vrácené z výstav  20 ks
•	 Předměty připravené pro výstavy 44 ks
•	 Předměty překonzervované pro špatný stav, 

zjištěný při inventuře   9 ks

Konzervace podsbírky militaria   1.139 ks  

•	 Expozice městské zbrojnice)    1.035 ks

•	 Fond Z (zbraně)            83 ks

•	 Nové přírůstky                    5 ks

•	 Předměty vrácené z výpůjček  4 ks                                                       

•	 Předměty připravované pro výpůjčky 12 ks

Konzervace pro jiné organizace

Národní památkový ústav, ÚOP Plzeň

Plasy kaple sv. Bartoloměje:
•	 Barevné kovy   2 ks

Merklín, zámek: Mince   1 ks
•	 Sklo     12 ks

Kladruby, klášter:
•	 Barevné kovy + Fe   8 ks
•	 Sklo     8 ks

Plasy, sýpka:
•	 Barevné kovy + Fe   10 ks

Plasy, rekonstrukce kanálu C:
•	 Fe     9 ks

Věžka:
•	 Barevné kovy + Fe   151 ks

Muzeum Českého lesa v Tachově

Tachov:
•	 Fe     4 ks

Stráž u Tachova:
Fe     1 ks

Muzeum Rakovník

Zbečno:
Barevné kovy + Fe   75 ks

Vědeckovýzkumná činnost
Plnění Interního grantového projektu Předklášterní 
osídlení v Plasích (IGP 2020/08, (J. Orna) – V. Dudková 
– J. Šneberger)

Odborná činnost

Záchranné archeologické výzkumy bez 
sbírkotvorného přínosu:
5021020, čerpací stanice Božkov, Slovany II.
HAV MS PLZEŇ, Slovanská alej, HP.
Heřmanova Huť, obytná zóna Vlkýš – sever.
Heřmanova Huť, PS, Dolní Sekyřany, p. č. 360/5, kNN.
Chotíkov, PS, p. č. 725/37 a 725/92, kNN.
Chrást - Široká, ul. Příční - obnova vodovodního řadu.
Chrást, PM, Mlýnská, vVN, TS, kNN.
IE-12-0006617 Heřmanova Huť, PS, kNN, DTS.
IE-12-0006641 Plzeň, Litice, Klatovská, kNN.
IE-12-0007086 Nečtiny, PS, severní část obce, TS, 
kNN.
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IE-12-0007127 Žihle, PS, střed obce, kNN.
IE-12-0007248 Plzeň, Jesenická, Hořejší, kNN.
IE-12-0007824 Plzeň, Pražská, Americká, nám. Rep., 
kNN.
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora - III. část.
IV-12-0010472 Plzeň, Domažlická p. č. 945/3, kNN.
IV-12-0013590 Plzeň, Krašovská, p. č. 1587/1, kVN, TS, 
kNN.
IV-12-0014501 Plzeň, Nepomucká p. č. 431/1.
IV-12-0014521 Kozojedy, PS, čp. 152, kVN, TS, kNN.
IV-12-0015120 Plzeň, Jateční čp. 721-36, kVN, TS, 
kNN.
IV-12-0015309 Zbůch, PS, Sokolská, p. č. 391, kNN.
IV-12-0015787 Plzeň, Stromková, p. č. 37/1, kNN.
IV-12-0016063 Plzeň, Radčická, p. č.9392/1, kNN.
IV-12-0016221 Těškov, RO, p. č. 685/8, kNN.
IV-12-0016336 Starý Plzenec, PM, p. č. 2026, kNN.
IV-12-0016388 Plzeň, Pod Vinicemi čp. 10995/2, kNN.
IV-12-0016583 Plzeň, Bronzová 2892/59, kVN.
IV-12-0016795 Cheznovice, RO, p. č. 379/1, kNN.
IV-12-0016818 Vísky, RO, p. č. 79/2, kNN.
IV-12-0016825, Kornatice, RO, p. č. 102/64, kNN.
IV-12-0017162 Břasy, RO, čp. 121, kNN.
IV-12-0017280 Bušovice, RO, Sedlecko, p. č. 342/15, 
kNN.
Kaznějov, PS, Na Komárově, p. č. 1312/7, kNN.
Kaznějov, ul. K Doubravě - obnova vodovodního 
řadu.
Klabava, vodovod.
Kyšice - přeložka vodovodního řadu DN 200.
Litohlavy, skladová hala a zpevněné plochy.
Manětín, kostel sv. Barbory, oprava poškozené části 
opěrné zdi.
Novostavba RD, p. č. 171/366, 171/360, 171/489, 
171/359, 171/416 na k.ú. Letkov.
Novostavba rekreačního objektu, p. č. 2001/10 
na k. ú. Nýřany.
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích.
Parkoviště P+R, Dobřanská - Kaplířova.
P-HAV MS PLZEŇ, Pobřežní 12.
Plasy, ulice Hutní, výměna stávajícího vodovodu.
Plzeň, Bolevecká, p. č. 11586/8, kVN, TS, kNN.
Plzeň, Domažlická 1130/170, VN, TS, NN.
Plzeň, K Potoku, p. č. 872/25, kNN.
Plzeň, Sluneční, p. č. 249/4, kNN.
Reko MS Plzeň - Domažlická.
Reko vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Purkyňova.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Luční 
ulice.
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.
Rozšíření výrobního závodu Schäfer-Menk, napojení 
na komunikaci II/180.

Smědčice, RO, p. č. 723/2, kNN.
Starý Plzenec, příprava území pro cyklostezku.
Starý Plzenec, Radyně, optický kabel.
Technologický park DRONET, Plzeň - Světovar.
Třemošná, ulice Tyršova, výměna stávajícího 
vodovodu.
Třemošná, ulice Zálužská, výměna stávajícího 
vodovodu.
Týček, RO, p. č. 750, kNN.
Výstavba BD a RD v obci Heřmanova Huť, p. č. 320/1 
na k. ú. Vlkýš.
Výstavba polní cesty HPC 4 na k. ú. Svéradice.
Zátiší, revitalizace území Línská - Kreuzmannova.

Nálezové zprávy, investorské zprávy, zprávy 
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení 
výzkumu, antropologické zprávy (Čísla jednací 
fondu historické archeologie oddělení starších 
dějin, uloženy v archivu oddělení):

1/2021  Plzeň, Sluneční, p. č. 249/4, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

2/2021  Plzeň, Krašovská, p. č. 1609/90, VN, TS, 
NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

3/2021  Mnichov, CH, obec, reko. NN, vNN, kNN, 
DTS, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

4/2021  Křakov, DO, čp. 8 – NN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

5/2021  Novostavba haly, p. č. 2557/2 a 2557/48 
na  k. ú. Rokycany, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

6/2021  Plzeň, Přehradní, čp. 1227/9 - VN, TS, 
NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

7/2021  Chotíkov, PS, p. č. 725/37 a 725/92, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

8/2021  Plzeň, K Stráži, p. č. 12341/12, VN, TS, 
NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

9/2021  Labuť, TC, p. č. 745/4, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

10/2021  Dopravní infrastruktura pro výstavbu RD, 
p. č. 2885/7 a 1785/1 na k. ú. Rokycany, 
vyjádření k provedení výzkumu  
(V. Lungová).

11/2021  Plzeň, K Potoku, p. č. 872/25, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

12/2021  Plzeň, Bezejmenná čp. 1901, VN, TS, 
NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

13/2021  Rekreační dům Plzeň, Vejprnická ul., p.  č. 
1947/14, na k. ú. Skvrňany, vyjádření 
k provedení výzkumu(V. Lungová).
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14/2021  IE-12-0008450 Nečtiny, PS, Březín, 
KNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

15/2021  Litohlavy, skladová hala a zpevněné 
plochy, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Orna).

16/2021  Parkovací objekt při objektu Částkova 
691/78, Plzeň, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

17/2021  IE-12-0008392Plzeň, K Losiné a okolí, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

18/2021  Plzeň, Domažlická 1130/170, VN, TS, 
NN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

19/2021  Tachov, Oldřichovská čp. 2086, DTS, 
kNN vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

20/2021  Novostavba rekreačního objektu, p.  č. 
816/22 na k. ú. Rokycany, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

21/2021  IE-12-0008392Plzeň, K Losiné a okolí, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

22/2021  Novostavba rekreačního objektu, 
p.  č. 2001/10 na  k. ú. Nýřany, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

23/2021  Dopravní a technická infrastruktura pro 
výstavbu RD, p. č. 819/19, 819/82 a 819/80 
na k. ú. Osek u Rokycan, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

24/2021  IV-12-0015309 Zbůch, PS, Sokolská, p. č. 
391, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

25/2021  IV-12-0015120 Plzeň, Jateční čp. 721-36, 
kVN, TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

26/2021  Reko MS Plzeň, Bolevec, 3. etapa - 
kolektory, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

27/2021  Studánka (CH). „za tratí“, rekonstrukce 
vNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

28/2021  IE-12-0007086 Nečtiny, PS, severní 
část obce, TS, kNN, zpráva o provedení 
výzkumu  (J. Šneberger).

29/2021  Horní Bříza - Záluží, VN8502, SDOK, 
vVN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

30/2021  Novostavba RD, p. č. 171/366, 171/360, 
171/489, 171/359, 171/416 na k.ú. 
Letkov, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

31/2021  Novostavba RD, p. č. 619/5 v  k. ú. 
Svojkovice, vyjádření k  provedení 
výzkumu (V. Lungová).

32/2021  Výstavba RD a doplňkového objektu, p. č. 

33/63 na k. ú. Štěnovický Borek, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

33/2021  IV-12-0013590 Plzeň, Krašovská, p. č. 
1587/1, kVN, TS, kNN, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

34/2021  Novostavba RD, ul. Mokroušská, p. č. 783/4 
na  k. ú. Rokycany, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

35/2021  IV-12-0017837 Plzeň, Litice, V  Lukách, 
čp. 1428/19, kNN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

36/2021  Novostavba RD, p. č. 446/6 na  k. ú. 
Blovice, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

37/2021  Novostavba RD, p. č. 619/6 na  k. ú. 
Svojkovice, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

38/2021  Heřmanova Huť, PS, Dolní Sekyřany, p. č. 
360/5, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

39/2021  P-HAV MS PLZEŇ, Pobřežní 12, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Orna).

40/2021  IV-12-0017837 Plzeň, Litice, V Lukách, 
čp. 1428/19, kNN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

41/2021  Reko MS Plzeň, Bolevec, 4. etapa - 
kolektory, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

42/2021  IV-12-0017828 Plzeň, Skvrňany, čp. 2137/1, 
VN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

43/2021  II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, 
III.  část, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

44/2021  Všeruby, DO, kNN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

45/2021  Novostavba RD p. č. 66/13 na  k. ú. 
Klabava, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

46/2021  IV-12-0016388 Plzeň, Pod Vinicemi 
čp. 10995/2, kNN, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

47/2021  IV-12-0017803 Plzeň, Cyklistická, p. č. 
5249/205, kVN, TS, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

48/2021  Dopravní infrastruktura pro výstavbu 
RD v  obci Dobřív, p. č. 1315/2 a 1315/87 
na  k.  ú. Dobřív, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

49/2021  IE-12-0007248 Plzeň, Jesenická, Hořejší, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

50/2021  Mlýnec, TC, p. č. 1890, vVN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

51/2021  Plzeň, U Potoka čp. 50/1, VN, TS, 
NN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).
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52/2021  Starý Plzenec, p. č. 521/66, 521/65, 521/51, 
521/4, 521/3, 521/20, vodovodní přípojky,  
vyjádření k provedení výzkumu (J. Orna).

53/2021  Novostavba RD, p. č. 450/2 a 329/2 na k. ú. 
Břasy, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

54/2021  Přeložka datového kabelu, Kdyně čp. 
501, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

55/2021  IV-12-0015787 Plzeň, Stromková, p. č. 
37/1, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

56/2021  IV-12-0016336 Starý Plzenec, PM, p. č. 
2026, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

57/2021  Chrást - Široká, ul. Příční - obnova 
vodovodního řadu, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

58/2021  Reko MS Plzeň - Domažlická, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Orna).

59/2021  Novostavba RD na pozemku p. č. 370/39 
v  k. ú. Klabava, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

60/2021  Reko MS Klatovy - nábř. Kapitána 
Nálepky, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

61/2021  Kaznějov, ul. K Doubravě - obnova 
vodovodního řadu, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

62/2021  Lhota pod Radčem, RO, čp. E1, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (J. Orna).

63/2021  Holýšov, PJ, Nádražní čp. 172, kVT, 
TS, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

64/2021  Doplnění závor na přejezdu P813 v  km 
15,552 trati Janovice-Domažlice, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

65/2021  Plzeň, PM/0568, p. č. 11319/58, TS, 
ŘS, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

66/2021  Doplnění závor na přejezdech P1254 
v  km 23,481 a P1256 v  km 23,997 
na  trati Rokycany - Nezvěstice, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

67/2021  Smědčice, RO, p. č. 723/2, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

68/2021  Doplnění závor na přejezdu P751 v  km 
56,357 na trati Domažlice - Planá, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

69/2021  Sklad strojů na pozemku č. 2/4, na  k. ú. 
Chocomyšl, vyjádření k provedení 
výzkumu (J. Orna).

70/2021  Hradiště, DO, čp. 1255, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

71/2021  IV-12-0016063 Plzeň, Radčická, p. č.9392/1, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

72/2021  Manětín, kostel sv. Barbory, oprava 
poškozené části opěrné zdi, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Orna).

73/2021  Chrást, PM, Mlýnská, vVN, TS, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

74/2021  IE-12-0007127 Žihle, PS, střed obce, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

75/2021  Heřmanova Huť, obytná zóna Vlkýš - 
sever, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

76/2021  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v  Plasích, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Orna).

77/2021  Dopravní a technická infrastruktura 
pro výstavbu RD, p. č. 770/01, 770/3, 
770/6, 772, 775 a 776 na k. ú. Březina u 
Rokycan, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

78/2021  Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 
313, Tymákov, p. č. st. 310 a 242/7 na k. ú. 
Tymákov, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

79/2021  Plzeň, Ke Krkavci, p. č. 1747/6 - 1755/1, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

80/2021  Novostavba RD, p. č. 3920/1, 3921 na k. ú. 
Plzeň, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

81/2021  IV-12-0016825, Kornatice, RO, p. č. 102/64, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

82/2021  Kyšice - přeložka vodovodního řadu 
DN 200, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

83/2021  IE-12-0007824 Plzeň, Pražská, Americká, 
nám. Rep., kNN, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

84/2021  II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora 
- III. část, zpráva o provedení výzkumu 
(V. Lungová).

85/2021  IV-12-0016221 Těškov, RO, p. č. 685/8, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

86/2021  Technická infrastruktura pro výstavbu 
RD, p. č. 838/1, 918/19 a 819/82 na k. ú. 
Osek u  Rokycan, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

87/2021  IV-12-0010472 Plzeň, Domažlická p. č. 
945/3, kNN zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

88/2021  Vrtaná studna, p. č. 422/2 na k. ú. 
Radobyčice, vyjádření k provedení 
výzkumu (J. Orna).

89/2021  Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
Plzeň, Luční ulice, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).
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90/2021  IE-12-0006617 Heřmanova Huť, PS, 
kNN, DTS, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

91/2021  Manětín, směr Nečtiny, výměna stávajícího 
vodovodu, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

92/2021  Kaznějov, PS, Na Komárově, p. č. 1312/7, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

93/2021  Klabava, vodovod, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

94/2021  IE-12-0008319 Plzeň, Lochotínská, 
PM/0589-PM/0871, kVN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

95/2021  Výstavba polní cesty HPC 4 na k. ú. 
Svéradice, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

96/2021  HAV MS PLZEŇ, Slovanská alej, HP, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

97/2021  Zátiší, revitalizace území Línská - 
Kreuzmannova, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

98/2021  Plasy, ulice Hutní, výměna stávajícího 
vodovodu, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

99/2021   Týček, RO, p. č. 750, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

100/2021 5021020, čerpací stanice Božkov, 
Slovany II, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

101/2021 Novostavba RD, p. č. 749/27 v k. ú. Radčice 
u Plzně, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

102/2021 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Plzeň hl. n., zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

103/2021 Novostavba RD, p. č. 37/2 na k. ú. 
Chomle, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

104/2021 Plzeň, Bolevecká, p. č. 11586/8, kVN, 
TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

105/2021 Parkoviště P+R, Dobřanská - Kaplířova, 
zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

106/2021 IV-12-0016795 Cheznovice, RO, p. č. 
379/1, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

107/2021 Technologický park DRONET, Plzeň - 
Světovar, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

108/2021 Třemošná, ulice Zálužská, výměna 
stávajícího vodovodu, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

109/2021  Výstavba BD a RD v obci Heřmanova Huť, 
p. č. 320/1  na k. ú. Vlkýš, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).

110/2021 Starý Plzenec, Radyně, optický 
kabel, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

111/2021 Novostavba RD, p. č. 78/10 na k. ú. 
Šťáhlavice, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

112/2021 Chrást, PM, Plzeňská, p. č. 1110/4, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

113/2021 IV-12-0017162 Břasy, RO, čp. 121, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

114/2021 Cekov, RO, p. č. 717/2, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (J. Orna).

115/2021 Novostavba RD, p. č. 285/1 na  k. ú. 
Svojkovice, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

116/2021 Chrást, PM, Široká, p. č. 1519, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

117/2021 Novostavba haly,  p. č. 96/2 na k. ú. 
Svojkovice, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

118/2021 Babylon, DO, p. č. 118/31, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

119/2021 Plzeň, Na Plzeňce čp. 782/25, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

120/2021 IV-12-0018909 Plzeň, Pecháčkova, 
p.  č. 1444/4, kVN, TS, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

121/2021 Chodský Újezd, TC, obec, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

122/2021 IZ-12-0001217 Plzeň, U Školky, p. č. 10651, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

123/2021 IZ-12-0001213 Plzeň, Zahradní, p. č. 
132043, kNN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

124/2021 IZ-12-0001198 Plzeň, Vejprnická, p. č. 
2204/71, kNN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

125/2021 IV-12-0018585 Plzeň, Ke Karlovu, čp. 8512, 
kVN, rVN, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

126/2021 Třemošná, ulice Tyršova, výměna 
stávajícího vodovodu, zpráva o provedení 
výzkumu (J. Šneberger).

127/2021 IV-12-0016818 Vísky, RO, p. č. 79/2, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

128/2021 Starý Plzenec, příprava území pro 
cyklostezku, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

129/2021 Rozšíření výrobního závodu Schäfer-Menk, 
napojení na komunikaci II/180, zpráva 
o provedení výzkumu (J. Šneberger).
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130/2021 Novostavba RD, p. č. 1203/37 na k. ú. 
Dobřany, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

131/2021 IV-12-0014501 Plzeň, Nepomucká p. č. 
431/1, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

132/2021 Nový Kramolín, DO, přeložka kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

133/2021 IV-12-0014521 Kozojedy, PS, čp. 152, kVN, 
TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

134/2021 Novostavba RD, p. č. 1296/77 a 1296/228 
na  k. ú. Vejprnice, vyjádření k  provedení 
výzkumu (V. Lungová).

135/2021 Novostavba RD, p. č. 1294/3 na k. ú. Město 
Touškov, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

136/2021 Novostavba RD, p. č. 131/7 na  k. ú. 
Hradišťská Lhotka, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

137/2021 Novostavba RD, p. č. 993/53 na k. ú. Senec 
u Plzně, vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

138/2021 Novostavba RD na pozemku s p. č. 844/13 
na  k. ú. Zruč, vyjádření k provedení 
výzkumu (V. Lungová).

139/2021 Plasy, odvodnění a ÚT na pozemcích NPÚ, 
zpráva o provedení výzkumu (V. Lungová).

140/2021 IV-12-0017280 Bušovice, RO, Sedlecko, p. č. 
342/15, kNN, zpráva o provedení výzkumu  
(J. Šneberger).

141/2021 IE-12-0006641 Plzeň, Litice, Klatovská, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

142/2021 Novostavba DI, p. č. 465/1 a 465/3 na k. ú. 
Kamenný Újezd u Rokycan, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

143/2021 Reko VTL DN 300 Valcha, Lesov, AU, 
vyjádření k provedení výzkumu 
(V. Lungová).

144/2021 Reko MS Plzeň, Koterovská, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

145/2021 Reko MS Plzeň, Popelnicová + 1, vyjádření 
k provedení výzkumu (V. Lungová).

146/2021 IV-12-0016583 Plzeň, Bronzová 2892/59, 
kVN, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

147/2021 Reko vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice 
Purkyňova, zpráva o provedení výzkumu 
(J. Šneberger).

148/2021 Ledce, kostel sv. Jakuba Většího, stavební 
úpravy, odvodnění kostela, závěrečná 
zpráva o provedení arch. Výzkumu, 
antropologická zpráva (V. Lungová).

Písemná odborná vyjádření 
•	 Přehled uniforem městské policie v Plzni a jejich 

označení v letech 1918 – 1929 pro současné 
velitelství MP v Plzni včetně zaslání fotografií 
a tabulek hodnostního označení (M. Hus).

•	 Soupis mincí hrabat Šliků z plánské mincovny ve 
sbírce ZČM pro Městské muzeum Planá (M. Hus).

•	 Soupis nálezů mincí z třicetileté války na Plzeňsku 
pro NPÚ, ú. o. p. Plzeň včetně přehledu tehdejších 
cen a mezd (M. Hus).

Recenze a lektorské posudky
•	 Recenze a korektury popisek pro výstavu o válce 

o bavorské dědictví 1778-1779 pro o. p. s. 
Collegium Bohemicum, Ústí n. L. (M. Hus).

Určování mincí pro jiná oddělení ZČM
•	 Revize míšeňských grošů podsbírky pobočky 

Rokycany, nově určeno 31 míšeňských grošů 
Friedricha II., mincovna Colditz, které byly dříve 
chybně zapsány jako groše Markéty Rakouské 
a Viléma III. (M. Hus).

•	 Nález Břežany u Horažďovic 2020 (Určení tří 
pozdně středověkých rakouských a švýcarských 
mincí pro oddělení prehistorie. (M. Hus).

Určování mincí z nálezů / ZAV pro jiná muzea, 
NPÚ, ZČU aj.
•	 Určování mincí z nálezu v lokalitě Plasy-sýpka pro 

NPÚ, ú. o. p. Plzeň, 4 středověké mince z Francie, 
Polska, Uher a Salzburgu (M. Hus).

•	 Určování mincí z  nálezu v  lokalitě Merklín pro 
NPÚ, ú. o. p. Plzeň, 1 středověká slezská mince 
a několik intruzí (M. Hus).

•	 Určování mince z nálezu v lokalitě Planá 2021 pro 
Muzeum Českého lesa v Tachově, antonián císaře 
P. L. Galliena (M. Hus).

Zpracování nálezů mincí 
•	 Nedražice 2020, nález 435 zlatých a stříbrných 

mincí z 14. století, převážně pražských grošů 
a  dukátů Karla IV. a florinů Ludvíka Velikého 
(M. Hus).

•	 Vlčtejn 2021, nález 8 celých pražských grošů 
Václava IV. a cca 2 dalších ve zlomcích (M. Hus).

•	 Plzeň-Božkov 2021, nález 3 mincí Raguské 
republiky a z konce 18. století (M. Hus)

•	 Revize a přeurčení nálezu mincí Kloušov 1937, 
20 tolarů a zlatníků z 16. - 17. století (M. Hus).

Jiná odborná činnost: 
•	 Soupis předmětů tzv. Loukotovy sbírky (M. Hus).
•	 Příprava akvizic, svolání a vedení jednání 

Poradního sboru pro akviziční činnost v roce 
2021(M. Hus).

•	 Inventura a ztotožnění části předmětů předaných 
z odd. UMPRUM v roce 1978 bez uvedení inv. čísel 
(M. Hus).
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•	 Zpracování návrhu smlouvy s plzeňskou 
odbočkou ČNS o předání sbírky regionálních 
medailí a odznaků so ZČM (M. Hus).

Autorské výstavy a spolupráce 
na výstavách
Autorské výstavy v muzeu i mimo muzeum 
•	  „Od daguerrotypie k digitálu: Příběhy plzeňských 

fotografů“, 26. 2. – 20. 6. 2021, (spoluautor 
J. Balcar), (ZČM)

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Tajemství současných a prvohorních močálů 

Plzeňska“, 1. 7. – 17. 10. 2021, výběr vystavených 
předmětů (J. Balcar, M. Zemánková), (ZČM)

•	 „Kostýmy a zbraně“, 10. 6. – 17. 10. 2021, 
MBH Rokycany, výběr vystavených předmětů 
(J. Balcar).

Spolupráce na výstavách mimo organizaci
•	 NPÚ Plzeň – st. hrad Velhartice - „Krajina míru, 

pole války“, 1. 6. 2021 –31. 10. 2023, zpracování 
tabulek s přehledy měn, cen a platů (M. Hus).

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic a na 
výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček: 
•	 Kostýmy a zbraně, MBH Rokycany  4 inv. č.
•	 Tajemství současných a prvohorních močálů 

Plzeňska    11 inv. č.
•	 Celkem:    15 inv. č.

Výpůjčky na výstavy jiných organizací:
•	 Chateau Zbiroh (Zámek Zbiroh)  4 inv. č.
•	 MFČR, Kabinet historie celnictví, Plzeň 5 inv. č.
•	 Regionální muzeum Kladrubska 28 inv. č.
•	 Městské muzeum Černošín   3 inv. č.
•	 Zámek	Ostrov	n.	Ohří	 	 28	inv.	č.
•	 Husitské	muzeum	v	Táboře		 2	inv.	č.
•	 Západočeská galerie v Plzni  2 inv. č.
•	 Federace židovských obcí  7 inv. č.
•	 Vězeňská služba ČR, Plzeň  1 inv. č.
•	 NPÚ, hrad Velhartice   44 inv. č.
•	 ZČU, katedra archeologie   29 inv. č.
•	 Muzeum TGM, Rakovník  14 inv. č.
•	 Regionální muzeum Kolín  6 inv. č.
•	 Slovácké muzeum Uh. Hradiště 14 inv. č.
•	 Muzeum Jižního Plzeňska, Blovice 15 inv. č.
•	 Muzeum opevnění Králíky  4 inv. č.

Celkem:    206 inv. č. 

Výpůjčky do expozic jiných organizací:
•	 Pivovarské muzeum (Plzeňské historické 

podzemí)    31 inv. č.

Celkem:    31 inv. č. 

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů
•	 Statutární město Plzeň, primátorský řetěz   

     1 inv. č.

Celkem:    1 inv. č.

Ediční a publikační činnost

Zpracované články pro časopisy, zařazené do 
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v České republice (budou 
publikovány v roce 2022):
•	 HUS, M.: Dosud nepublikovaný nález mincí 

z   třicetileté války v  Kloušově u Merklína; pro 
Numismatický sborník 35.

•	 HUS, M.: Nález mincí Raguské republiky z  Plzně-
Božkova; pro Numismatický sborník 35.

•	 HUS, M.: Soubor barokních mincí z  hrobových 
nálezů u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni; pro 
Numismatický sborník 35.

•	 HUS, M. – METLIČKA, M. – EGERMAIER, J.: 
Nález pražských grošů u Vlčtejna; pro sborník 
Archeologie západních Čech 13.

Ostatní periodika, publikováno v roce 2021:
•	 HUS, M. – HOROVÁ, E.: Mincovní nálezy 

v  Dnešicích. In: Pod Zelenou Horou, Vlastivědný 
sborník jižního Plzeňska XXIV (XXXVI), 1/2021, 
str. 20 – 21 (ISSN 1802-8594)

•	 HUS, M.: Nález mincí z třicetileté války v Kloušově 
u Merklína (okr. Plzeň – jih). In: Pod Zelenou 
Horou, Vlastivědný sborník jižního Plzeňska XXIV 
(XXXVI), 2/2021, str. 7 – 10 (ISSN 1802-8594)

•	 HUS, M. – METLIČKA, M.: Poklad z neklidné doby. 
Detektor revue XIV, 3/ 2021, str. 11 – 13 (ISSN 
1802-7113).

•	 HUS, M.: Nálezy antických mincí na jižním 
Plzeňsku. In: Pod Zelenou Horou, Vlastivědný 
sborník jižního Plzeňska XXIV (XXXVI), 4/2021, 
str. 7 – 14 (ISSN 1802-8594)

•	 BALCAR, J.: Puška malíře Maršálka. In: Sborník 
Západočeského muzea v Plzni – Historie XXI, str. 
63 – 69, ISSN 978-80-7247-188-1; ISBN 0860-3597

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 2
              z toho studentů    0
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     3
Žádosti o rešerše    4

Badatelské návštěvy:
•	 Badatelská návštěva pracovníků NPÚ, územní 

odborné pracoviště středních Čech v  Praze 
(V.  Razím, Š. Kolářová) v expozici Městská 
zbrojnice v souvislosti s prací na knize Středověká 
opevnění českých měst (J. Balcar).
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•	 Badatelská návštěva člena České numizmatické 
společnosti (V. Pinta) za účelem konzultace 
na  téma pražské groše Karla IV. z nálezu 
v Nedražicích (M. Hus).

Provedené rešerše:
•	 Rešerše pro M. Berteta ze Salzburg Museum 

GmbH , falkonety Kautz vyrobené   pro vojsko 
kurfiřta Christiana II. Saského v podsbírce militaria 
ZČM. (J. Balcar).

•	 Nálezy mincí z doby třicetileté války na Plzeňsku, 
pro NPÚ, ú. o. p. Plzeň, Mgr. V. Pilná, PhD (M. Hus). 

•	 Soupis mincí hrabat Šliků z mincovny v Plané 
ve sbírce ZČM, pro Hornické muzeum Planá, štola 
Ondřej Šlik, PhDr. A. Matoušková (M. Hus).

•	 Soupis rakousko-uherských řádů ve sbírce ZČM 
pro FF MU Brno, Mgr. J. Starula (M. Hus).

Badatelské dotazy:
•	 V  roce 2021 bylo zodpovězeno celkem 182 

korespondenčních a telefonických badatelských 
dotazů (J. Balcar, M. Hus).

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a oborových komisích
Poradní sbory
PhDr. Miroslav Hus
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

odd. UMPRUM ZČM 
•	 Redakční rada sborníku Muzea a galerie severního 

Plzeňska v Mariánské Týnici 
•	 Numismatická oborová komise AMG 
•	 Vojenskohistorická oborová komise AMG
•	 Historicko-dokumentační komise Československé 

obce legionářské
Mgr. Veronika Dudková
•	 Archeologická oborová komise AMG 

(V. Dudková).	
Profesní sdružení – členství:
PhDr. Miroslav Hus
•	 Česká numizmatická společnost 
•	 Česká společnost přátel drobné plastiky 
•	 Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde 
•	 Společnost přátel starožitností českých 
Mgr. Veronika Dudková
•	 Západočeská regionální archeologická komise 
Ing. Jan Balcar
•	 Klub sběratelů palných zbraní 

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Generální ředitelství cel – Kabinet historie 

celnictví (Celní muzeum). Průběžné konzultace, 
spolupráce na revitalizaci expozice, revitalizace 
koncepce sbírkové činnosti (M. Hus, J. Balcar).

•	 Česká numismatická společnost – konzultace 
k regionálním jetonům, českým denárům, 
poskytování předmětů k publikaci, nálezy mincí 
v regionu, spolupráce při akvizicích (M. Hus)

•	 Československá obec legionářská – dlouhodobá 
spolupráce, účast v komisích, spolupráce na  
organizování akcí ČsOL (M. Hus).

•	 Archiv města Plzně – konzultace, podíl na přípravě 
výstav, spolupráce na přednáškách, vzájemné 
poskytování literatury (M. Hus).

•	 Vojenský historický ústav AČR Praha – vzájemné 
konzultace, citace literatury, informace 
o sbírkových předmětech (J. Balcar, M. Hus). 

•	 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici – spolupráce na výstavách, soupisových 
pracích o barokní architektuře regionu, 
numismatické konzultace, historické konzultace, 
studium období druhé světové války v regionu, 
pomoc při odborných vyjádřeních a odhadech, 
určování fotografií (M. Hus).

•	 Muzeum gen. Pattona v  Plzni, Patton Memorial 
Pilsen – vzájemné konzultace a rešerše při 
určování militarií, mapování bojové cesty Armády 
Spojených států (M. Hus). 

•	 Muzeum Sokolov – spolupráce na výstavách, 
soupisových pracích o vojenských památkách 
regionu, numismatické a historické konzultace, 
pomoc při odborných vyjádřeních a odhadech 
(M. Hus).

•	 Muzeum Policie ČR v Praze – konzultace, vzájemné 
zápůjčky dobových dokumentů, pomůcek, 
uniforem, konzultace, účast na  symposiích 
(M. Hus). 

•	 NPÚ ú. o. p. Plzeň –určování nálezů (M. Hus).
•	 Muzeum Chodska v Domažlicích –konzultace 

v oblasti militarií (M. Hus). 
•	 OKTE PČR KŘP Plzeň – spolupráce při určování 

zbraní a střeliva, konzultace (J. Balcar).

Výchovná a vzdělávací činnost
•	 Komentovaná prohlídka výstavy 

„Od daguerrotypie k digitálu: Příběhy plzeňských 
fotografů“ pro odbor kultury ÚMO Plzeň 3 
(J. Balcar). 

•	 Komentovaná prohlídka výstavy 
„Od daguerrotypie k digitálu: Příběhy plzeňských 
fotografů“ pro účastníky 41. ročníku Plzeňského 
mezioborového sympozia v rámci Smetanovských 
dnů (J. Balcar).

•	 Komentovaná prohlídka expozice Městská 
zbrojnice pro skupinu studentů historie PF UK 
(J. ZBalcar).

Jiná činnost
•	 Návštěva mezinárodního sběratelsko-

numismatického XXIV. veletrhu „Sběratel 2021“ 
Praha, výstavní areál Letňany (M. Hus).
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Oddělení novověku

Sbírkotvorná činnost
Sbírkový fond oddělení byl v roce 2021 obohacen 
o mnoho exponátů, z  nichž nejzajímavějšími 
byly: kolekce psacích strojů z  období I. republiky 
a normalizace, mramorový stolní kalamář z pracovny 
MUDr. J. Mulače získaný z  pozůstalosti Mulačovy 
dcery a busta Miroslava Horníčka, která měla své 
původní místo v  Horníčkově divadle v plzeňském 
Domě kultury Inwest, ateliérový fotografický přístroj 
Globica používaný ve fotografických ateliérech v 60. 
– 80. letech 20. století. 

Sbírky

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021  73 př.č.
z toho zakoupených   2ks
celkové náklady na nákup sbírek  7500,- Kč
Systematická evidence za rok 2021 73 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021              34 867 inv. č.
z toho v elektronické databázi:               16 906 inv. č.
Inventarizace za rok 2021   3 365 inv. č.
Vyřazeno z CES    0

2. Ochrana sbírek

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem    2 754 ks
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu:     2 754 ks
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea   25 ks

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     21
z toho vlastní kapacitou   21
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou   0
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou   0

Vědeckovýzkumná činnost

Mezinárodní projekty

Odborná spolupráce na projektu Vintířova stezka 
(projekt je spolufinancován Plzeňským krajem, 
Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského 
fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské 
územní spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 – 2020, číslo projektu 255) – 
přednáška, konzultace (Krčmář)

Odborná spolupráce na vybudování trvalé expozice 
k dějinám Němců v českých zemích v Ústí nad 
Labem (garant Collegium Bohemicum ve spolupráci 
s MZV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem a dalšími 
vědeckými subjekty ČR a Německa) – zpracování 
přidělených témat Modernizace z moci úřední /
reformy Josefa II./ a Formy moderního života /
německé spolky/ (Krčmář). 

Odborná spolupráce na projektu Husova cesta při 
mezinárodním projektu ECRR (European Cultural 
Route of Reformation / Evropská kulturní cesta 
reformace). Projekt je podpořen z nadnárodního 
programu Interreg Central Europe. Regionální 
rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. 
ve spolupráci s Plzeňským krajem (Krčmář).

I. Projekty obsažené v DKRVO ZČM
•	 DKRVOZCM2020-25/41H - Uctívané sochy 

a obrazy Plzeňské diecéze (Krčmář) 
Rozpracovány dějiny úcty všech uctívaných 
předmětů původně z lokalit Lochotín, Loza, Poleň, 
Seč a Žerovice, které jsou součástí expozice Muzea 
církevního umění plzeňské diecéze. Příprava 
textu na odborný recenzovaný sborníkový výstup 
o těchto předmětech v roce 2022. 

II. Projekty řešené v rámci interní grantové 
podpory
•	 IGP 2021/02 - Interiéry kostelů a kaplí regionu 

na historických negativech ve sbírkách oddělení 
novějších dějin (Krčmář) Proveden výběr negativů 
a jejich digitalizace z  lokalit mimo Plzeň (celkem 
42 lokalit). Dále prováděna konfrontace se 
současným stavem interiérů a jeho dokumentace. 

III. Ostatní projekty VaVal
•	 Křížové cesty v  plzeňské diecézi (Krčmář) 

V  rámci jednoletého projektu splněny všechny 
kontrolovatelné cíle. Výstupem byla přednáška 
Křížové cesty plzeňské diecéze, Muzeum 
církevního umění plzeňské diecéze, 5. 10. 
2021. Dalším výstupem bylo zpracování šesti 
encyklopedických hesel (Nejdek, Pernolec, 
Pocinovice, Radnice, Rokycany, Stříbro) pro 
projekt Křížové cesty v  Čechách a na Moravě 
Nakladatelství ACADEMIA. 

Ostatní
•	 Zpracovávání tématu Poutních míst a míst 

zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, 
výstupem bude výstava Poutní místa a místa 
zvláštní zbožnosti na Karlovarsku v prostorách 
Muzea Karlovy Vary a stejnojmenná publikace 
(Krčmář).

•	 Zpracování tématu kaplí v  Černicích, výstupem 
byl recenzovaný příspěvek Kaple v  Černicích 
ve  Sborníku Západočeského muzea v Plzni – 
Historie XXI (Krčmář).

•	 Zpracování tématu Poutní tradice v Nových 
Mitrovicích, výstupem byla přednáška 
na  Svatojánské konferenci v  Muzeu 
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jižního Plzeňska v  Blovicích (4. 11. 2021) 
a  předpokládaným výstupem bude příspěvek 
ve sborníku konference (Krčmář). 

•	 Zpracování tématu Úcta k  Panně Marii 
na  Sokolovsku, výstupem bude stejnojmenný 
recenzovaný příspěvek v  časopisu Památky 
(Národní památkový ústav) (Krčmář)

•	 Zpracovávání tématu Kult sv. Filomeny 
na  jižním Plzeňsku, předpokládaným výstupem 
bude stejnojmenný příspěvek ve Sborníku 
Západočeského muzea v Plzni – Historie (Krčmář).

•	 Zpracování pověstí a historických zajímavostí 
františkánského kláštera, výstupem byla výstava 
Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni 
v  prostorách Muzea církevního umění plzeňské 
diecéze (21. 5. – 31. 10. 2021) a stejnojmenná 
přednáška taktéž v  Muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze, 9. 9. 2021. Možným výstupem 
může být i stejnojmenná publikace (Krčmář).

•	 Zpracování možné kastelologické lokality 
mezi Všenicemi a Stupnem (k. ú. Stupno), 
předpokládaným výstupem příspěvek Ostroh 
u  Stupna jako neznámá opevněná poloha nebo 
hříčka přírody? (Krčmář, Krucký, Marounek).

•	 Zpracování tématu Kaple v  Kyšicích, výstup 
rukopis pro Obecní úřad Kyšice a filmový 
dokument Návrat sochy sv. Vavřince (Krčmář).

Odborná činnost
•	 Zpracování hesel pro turistický portál Plzeňského 

kraje Turistů ráj pro zřizovatele - Odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu (Krčmář).

•	 Průběžné doplňování databáze s fotografiemi 
rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).

•	 Zpracování fotografií z Plzeňské Porty, jejich 
digitalizace a systematické utřídění (Kuníková)

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách

Autorské výstavy 
•	 „Pověsti a příběhy františkánského kláštera 

v  Plzni“. Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze, vstupní prostory, 21. 5. – 31. 10. 2021 
(Krčmář).

•	 „Církev a pivo“. Muzeum šumavského 
pivovarnictví Dešenice, výstavní prostory tvrze, 
11. 4. – 31. 10. 2021 (Jirák, Krčmář).

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských 

fotografů“. Západočeské muzeum v Plzni, 
velký výstavní sál, 26. 2. – 20. 6. 2021, z  důvodu 
epidemiologických opatření státu otevřeno 4. 5. 
2021, kurátorka výstavy Tománková, zpracovány 
části Protektorátní čas, 50. – 60. léta 20. století, 
Srpnové dny 1968, 70. – 80. léta 20. století, Různé 
využití fotografie (Tománková), a 1. světová 
válka, Zlatý věk diapozitivů a Prvorepubliková 
památková dokumentace (Krčmář).

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných organizací 
•	 Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum 

plzeňského rozhlasu,    3 inv. č. 
•	 Muzeum Šumavy Sušice – pobočka Muzeum 

Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě – stálá expozice,  
     2 inv. č.

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy z jiných organizací
•	 Národní technické muzeum,   1 inv. č.

Odborné konference a semináře
•	 On-line přeshraniční konference Vintířova stezka. 

Projekt Vintířova stezka, Plzeňský kraj v rámci 
Evropské územní spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, Plzeň, 
DEPO 2015, 26. 5. 2021, přednesen příspěvek 
Po stopách poustevníka sv. Vintíře na české straně 
Šumavy (Krčmář).

•	 Svatojánská konference, Muzeum jižního Plzeňska 
v  Blovicích a Sdružení Genius loci, Blovice – 
Hradiště 4. 11. 2021, přednesen příspěvek Poutní 
tradice v Nových Mitrovicích (Krčmář).

Přednášková činnost 
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
•	 Luděk Krčmář, Univerzita třetího věku ZČU, 

Regionální historie a archeologie Dobřan - 
Regionální historie Dobřan 6, letní semestr, 
celkem 5 přednášek online (Dějiny kláštera 
Chotěšov 1, Dějiny kláštera Chotěšov 2, Historická 
ikonografie regionu, Stopy sv. Vojtěcha na jižním 
Plzeňsku, Dobřany jako město unikátní světecké 
úcty).

•	 Luděk Krčmář, Univerzita třetího věku ZČU, 
Historické zajímavosti Plzeňského kraje 3 a 4, 
konec zimního n semestru a letní semestr, celkem 
10 přednášek online (Posvátné lesní studánky 
našeho regionu, Hrady Karla IV., Technické 
památky, Obrazy z historického vývoje Českého 
lesa, Lázeňství, Církev a pivo, Poustevníci 
a  poustevny 1, Poustevníci a poustevny 2, 
Historická fotodokumentace jako pramen 
poznání regionu, Křížové cesty v plzeňské 
diecézi).

•	 Luděk Krčmář, Univerzita třetího věku ZČU, 
Zajímavosti z  historie města Plzně 1, zimní 
semestr, celkem 6 přednášek (Panská sídla v Plzni 
1, Panská sídla v Plzni 2, Panská sídla v Plzni 3, 
Plzeňské špitály, lazaret a první nemocnice, Židé 
v Plzni, Židovské památky v Plzni)

Přednášková činnost ve spolupráci s jinými 
organizacemi
•	 Luděk Krčmář, Muzeum Českého lesa v Tachově, 

přednáškový cyklus Muzejní akademie – Perličky 
z  historie Tachovska, přednesena přednáška 
Poustevny a poustevníci na Tachovsku, 8. 6. 2021.
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Přednášky v muzeu
•	 Luděk Krčmář, Západočeské muzeum v  Plzni - 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni, 
9. 9. 2021.

•	 Luděk Krčmář, Západočeské muzeum v Plzni - 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
přednáška v  rámci cyklu Letnice umělců 2021, 
Křížové cesty plzeňské diecéze, 5. 10. 2021.

•	 Luděk Krčmář, Západočeské muzeum v Plzni - 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
přednáška v rámci cyklu Letnice umělců 2021, 
Benediktini v Plzeňském kraji, 20. 10. 2021.

Přednášky mimo muzeum 
•	 Luděk Krčmář, Česká křesťanská akademie 

v  Táboře, Nepomuk místo třikrát svaté. Z dějin 
poutních míst Nepomuk a Zelená hora, 18. 10. 
2021.

•	 Luděk Krčmář, Muzeum jižního Plzeňska 
v  Blovicích a Sdružení Genius loci, v  rámci 
Svatojánské konference, Poutní tradice v Nových 
Mitrovicích. 4. 11. 2021.

Komentované prohlídky v muzeu
•	 Jan Balcar - Luděk Krčmář, Západočeské muzeum 

v  Plzni, výstava Od daguerrotypie k digitálu. 
Pro účastníky 41. plzeňského mezioborového 
sympozia v rámci festivalu Smetanovské dny, 
18. 6. 2021. 

Ediční a publikační činnost

Ediční činnost 
•	 Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 

XXI (odpovědný redaktor Krčmář)

Publikační činnost

Recenzované příspěvky
•	 Krčmář L.: Kaple v Černicích. In Sborník 

Západočeského muzea v Plzni – Historie XXI, 
s. 50-55.

Internet 
•	 Krčmář L.: 80 let trolejbusů v Plzni. hTtps://www.

facebook.com/ZapadoceskeMuzeum, 9. 4. 2021
•	 Krčmář L.: 80 let od úmrtí kardinála Karla Kašpara 

(16. 5. 1870 – 21. 4. 1941). https://www.facebook.
com/ZapadoceskeMuzeum, 20. 4. 2021

•	 Krčmář L.: 20. výročí otevření rozhledny Krkavec. 
https://www.facebook.com/ZapadoceskeMuzeum, 
19. 5. 2021

Film
•	 dokument Návrat sochy sv. Vavřince, režie 

Michal Rauch (L. Krčmář - odborná spolupráce 
a účinkování v rámci filmu).

•	 dokument Exkurze do regionální historie. Panská 
sídla 1, Univerzita třetího věku Západočeské 
univerzity v Plzni ve spolupráci s Audio Video 
Studio Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 

20. 4. 2021 (L. Krčmář - námět, scénář, režie, 
průvodce filmem - V . Nový - kamera, střih, zvuk, 
režie). Dostupné na https://www.youtube.com/
watch?v=ZKbWNnivUH0.

•	 dokument Exkurze do regionální historie. Panská 
sídla 2. Univerzita třetího věku Západočeské 
univerzity v Plzni ve spolupráci s Audio Video 
Studio Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 
2. 6. 2021 (L. Krčmář - námět, scénář, režie, 
průvodce filmem - V . Nový - kamera, střih, zvuk, 
režie). Dostupné na https://www.youtube.com/
watch?v=RBg6b9a2kUg&t=3s.

•	 dokument Exkurze do regionální historie. Panská 
sídla 3. Univerzita třetího věku Západočeské 
univerzity v Plzni ve spolupráci s Audio Video 
Studio Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 
16. 11. 2021 (L. Krčmář - námět, scénář, režie, 
průvodce filmem – V . Nový (kamera, střih, zvuk, 
režie). Dostupné na https://www.youtube.com/
watch?v=7gIHtdNrkF8&t=6s.

•	 dokument Exkurze do regionální historie. Panská 
sídla 4. Univerzita třetího věku Západočeské 
univerzity v Plzni ve spolupráci s Audio Video 
Studio Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 
16. 11. 2021 (L. Krčmář - námět, scénář, režie, 
průvodce filmem – V . Nový (kamera, střih, zvuk, 
režie). Dostupné na https://www.youtube.com/
watch?v=QDnMN_QSwc0&t=423s.

Recenze
•	 Pro Sborník Západočeského muzea v  Plzni – 

1 recenze (Krčmář)
•	 Pro časopis Památky – 1 recenze (Krčmář).

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 11

              z toho studentů     0

              z toho zahraničních    0

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce                   132

Žádosti o rešerše     12

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

Mgr. Luděk Krčmář
•	 Komise muzejních historiků AMG - člen

Práce v poradních sborech a odborných komisích

Mgr. Luděk Krčmář 
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

města Ústí nad Labem 
•	 Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro 

přípravu expozice k dějinám Němců v českých 
zemích 

•	 Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze 
•	 Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti 



30

nahlášených shromáždění a pochodů při 
magistrátu města Plzně 

Členství v edičních a redakčních radách

Mgr. Luděk Krčmář
•	 Redakční rada Sborníku Západočeského muzea 

v Plzni – Historie – odpovědný redaktor 
•	 Ediční rada Západočeského muzea v Plzni – člen 

rady 

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a komisích veřejné správy

Mgr. Iva Tománková
•	 Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru, 

pořadatel mezinárodního hudebního festivalu 
staré hudby Haydnovy hudební slavnosti, 
jednatel společnosti, správa financí společnosti 

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu – poradenství, přednáška 
•	 Muzeum Karlovy Vary – příprava výstavy 

a publikace 
•	 Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního 

umění Plzeňské diecéze 
•	 Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita 

třetího věku – přednášky, filmový projekt Exkurze 
do regionální historie 

•	 Národní památkový ústav – územní pracoviště 
Plzeň – historická fotodokumentace, recenze, 
příspěvek do sborníku, konzultace 

•	 Husitské muzeum v  Táboře – přednáška, 
metodická pomoc 

•	 Policie ČR – odborná vyjádření 
•	 Obecní úřad Kyšice – tvorba filmového 

dokumentu, zpracování dějin kaple 
•	 Muzeum Chodska v  Domažlicích – historická 

fotodokumentace, odborná pomoc k  sakrálním 
objektům, spoluúčast na exkurzích 

•	 Muzeum města Brna – exkurze, výběr předmětů, 
určení předmětů 

•	 Národní památkový ústav, územní pracoviště 
Plzeň – podklady pro srovnání a prozkoumání 
objektů Piettovy papírny v Plzni 

•	 Statutární město Plzeň, Odbor prezentace 
a marketingu Magistrátu města Plzně – podklady 
pro výstavu věnovanou obětem židovských 
obyvatel města Plzně a 80. výročí tzv. „lednových 
transportů“ do ghetta Terezín, podklady pro 
naučnou plzeňskou „Stezku Petrohradem“ 
a  podklady pro prezentaci snímků plzeňského 
Kamerálu v budově Magistrátu města Plzně 

•	 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – 
podklady k výstavě týkající se plzeňského hotelu 
Continental a jeho někdejší majitelky E. Ledecké 

•	 Město Blovice – podklady pro prezentaci snímků 
zvonů Pernerova zvonařství v  regionálním tisku 
Blovické noviny 

•	 Československá obec legionářská, z. s. – podklady 
ke knize: „Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara 
Husáka“, III. díl 

•	 Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání 
a digitalizace fotografií 

•	 Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU 
– konzultace 

•	 Muzeum města Ústí nad Labem – jednání 
sbírkotvorné komise, určení předmětů 

•	 Projekt Letnice umělců 2021 – příprava projektu 
a dvě přednášky 

•	 Komise muzejních historiků AMG – členská 
činnost, účast na odborných exkurzích 

•	 Klub Augusta Sedláčka – členská a přednášková 
činnost 

•	 Společnost přátel starožitností – členská 
a přednášková činnost 

•	 Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea 
církevního umění Plzeňské diecéze 

•	 Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy 
v  České republice – odborná a konzultační 
činnost internetového projektu 

•	 Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice 
•	 Spolek pro záchranu historických památek 

Přešticka – odborné konzultace, překlady 
•	 Genius loci – Společnost pro studium života 

regionu, o.s. – přednáška na konferencích, 
konzultační činnost 

•	 Spolek To město, z. s. – metodická pomoc 
projektu Město letí, průvodce exkurzí 

•	 Muzeum Českého lesa v  Tachově – přednáška, 
metodická pomoc k příspěvku 

•	 Česká křesťanská akademie v Táboře – přednáška, 
metodická pomoc k dokumentaci 

•	 Česká televize – podklady pro pořad Toulavá 
kamera, poradenská činnost 

•	 Česká společnost Josepha Haydna – členská 
výborová činnost, jednatel a pořadatel 
mezinárodního hudebního festivalu staré hudby 
Haydnovy hudební slavnosti, správa financí ČSJH 

•	 Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky, 
vyhledávání předmětů, digitalizace 

•	 Spolupráce se střediskem volného času 
Radovánek 

•	 ZIP, o.p.s. – vyhledávání a digitalizace fotografií 
a negativů 

Výchovná a vzdělávací činnost
•	 Historická architektura Plzně (gotika, renesance, 

baroko). Vycházka pro 3 třídu 1. ZŠ v rámci 
Architektonických procházek projektu Městoletí 
spolku To město, z. s., 3. 6. 2021, 10,00 – 11,30 
(Čeňková, Zbořilová, Krčmář).

Edukační programy
•	 Spolupráce s  muzejním pedagogem na tvorbě 

edukačního projektu Barokní poutník (Krčmář).
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•	 Spolupráce s  muzejním pedagogem na tvorbě 
nového edukačního programu „muzejní kufřík“ 
– vyhledávání a digitalizace materiálů (Kuníková, 
Tománková).

Publicita
Rozhlas
•	 Luděk Krčmář (redaktorka Anděla Blažková), 

V Plzni je k vidění panelová výstava plná pověstí 
a příběhů. Český rozhlas Plzeň, https://plzen.
rozhlas.cz/v-plzni-je-k-videni-panelova-vystava-
plna-povesti-a-pribehu-8556778,17. 9. 2021.

Internet
•	 Redakce, Pověsti a příběhy františkánského 

kláštera v Plzni. Žurnál. Plzeňský kulturní 
a  společenský magazín, http://www.zurnalmag.
cz/clanek/povesti-a-pribehy-frantiskanskeho-
klastera-v-plzni

•	 Luděk Krčmář – Veronika Plachá (redakce), 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
chystá dvě zajímavé výstavy. Plzeňoviny.cz, 
https://plzenoviny.cz/muzeum-cirkevniho-
umeni-plzenske-dieceze-chysta-dve-zajimave-
vystavy/, 16. 5. 2021

•	 Redakce, Pověsti a příběhy františkánského 
kláštera v Plzni. informuji.cz, https://www.
informuji.cz/akce/plz/241714-povesti-a-pribehy-
frantiskanskeho-klastera-v-plzni

Oddělení záchranných výzkumů

Evidence nálezů oddělení
V  roce 2021 bylo zapsáno 10 registračních čísel 
souborů nálezů, ostatní byly předány přímo ostatním 
oddělením ZČM se sbírkotvornou činností. 

Pokračovalo zpracovávání přírůstkových katalogů 
někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV 
v Plzni do digitální podoby.

Pomocná evidence v roce 2021:
•	 Soupis negativů a popis fotografií: 322 kusů 

Domažlicko (P. Hereit)
•	 Soupis a popis fotografií ze záchranných 

výzkumů 167 kusů: regiony Stříbrsko a Tachovsko 
(P. Břicháček)

•	 V  rámci zpracování starších výzkumů: soupis 
fotografií záchranného výzkumu v  Hostech 
(o. Č. Budějovice), spolu s plánovou dokumentací 
předáno ARÚ v Praze k digitalizaci (P. Břicháček)

•	 Třídění a zařazení archivních materiálů 
z pozůstalosti PhDr. Antonína Beneše do Archivu 
nálezových zpráv OZAV (P. Schneiderwinklová).

Konzervace, restaurování, preparace, ISO

Restaurováno bylo celkem 21 keramických nádob 
a kachlů (Milevsko, Otročín, Landštejn – P. Břicháček, 
M. Sochorová). 

Vědeckovýzkumná činnost

Granty a programové projekty 

Grant AVČR: Akademická prémie M. Ernée – výzkum 
starší doby bronzové v  Čechách – v  rámci tohoto 
grantu je zpracováván týmem badatelů výzkum 
v  Hostech (o. Č. Budějovice), prováděný v  průběhu 
80. let 20. století (zpracování starších výzkumů 
– P. Břicháček).

UU 2016/07 - Paleoekologická rekonstrukce 
mladoholocénních lesních ekosystémů v Plzeňské 
karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí na její 
vývoj. Řešitel: M. Čechura, spoluřešitel M. Bureš, 
H. Svobodová. 

IGP 2020/05 Od romantismu k vědě. Počátky 
archeologie v západních Čechách. Řešitel: 
M. Čechura.

Záchranné archeologické výzkumy v městských 
jádrech

Radnice (okres Rokycany), silnice II/23 Radnice, 
průtah, středověk, vrstvy

Stříbro	 (okr.	 Tachov)	 –	 rekonstrukce	 schodiště	
v	Žižkově	ulici,	vrstva	starší	než	založení	města

Stříbro	 (okr.	 Tachov)	 –	 oprava	 komunikace	
z	Masarykova	náměstí	k	lávce	v	parku,	II.	etapa,	
výkopy	 prošly	 městskou	 hradbou,	 celá	 situace	
zničena,	 v	 ohradní	 zdi	 renesanční	 stavební	
detaily

Stříbro	(okr.	Tachov)	–	Kostelní	náměstí	–	úprava	
parcely	 Lidové	 školy	 umění,	 zjištěn	 několikrát	
přestavovaný	středověký	sklep.

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel 
asakrálních staveb

Božkov (okres Plzeň-město), rekonstrukce návesní 
kaple, kontrola výkopů

Město Touškov (okres Plzeň-sever). Kostel sv. Jana 
Křtitele, průzkum hrobky.

Plzeň (okres Plzeň – město) kostel Všech svatých. 
Archeologická sondáž v  presbytáři a geofyzikální 
průzkum interiéru. 

Rokycany (okres Rokycany), kostel Panny Marie 
Sněžné. Výzkum odpadní jímky v záchodové šachtě 
kostelní věže.

Starý Plzenec (okres Plzeň-město), kostel Narození 
Panny Marie. Geofyzikální průzkum a archeologický 
výzkum v prostoru východní poloviny lodi. Odkryty 
základy románské a gotické lodi, zdokumentovány 
úrovně podlah. Prozkoumáno několik kostrových 
hrobů a novověká cihlová hrobka.

Šťáhlavy (okres Plzeň-jih). Pohřební kaple Povýšení 
sv. Kříže. Průzkum hrobky.
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Záchranné výzkumy velkých liniových staveb
Plynovod DN 1400 Přimda – Pastuchovice. 
Komplexní výzkum liniového transektu v  okresech 
Tachov a Plzeň sever.
Klabava (okr. Rokycany), komunikace a infrastruktura 
obytné zóny.
Zbůch (okr. Plzeň-sever), komunikace a infrastruktura 
obytné zóny.
Blatnice (okr. Plzeň-sever), komunikace a  infrastruktura 
obytné zóny.

Ostatní lokality 

Čiháň (okres Klatovy), při dozoru výstavby rekreační 
chaty na ppč. 206/2 byla zachycena v  sekundární 
poloze středověká a raně novověká keramika.

Domažlice (okres Domažlice), stavba nové suché 
nádrže umístěné v údolnici levostranného 
bezejmenného přítoku Zubřiny na Týnském 
předměstí. Z povrchu skrývky byl vedle novověkých 
střepů získán i soubor středověké keramiky a několik 
pravěkých střepů. V horní části skrývky pro hráz byly 
nalezeny zahloubené jámy vyplněné světlešedou 
jílovitou výplní bohužel bez nálezů. Pouze při 
začištění povrchu jednoho z objektů nalezeny dva 
středověké střepy. V místě výkopů v trase kanalizace 
byla situace negativní.

Chudenice (okres Klatovy), výstavba kanalizace 
v poloze „Na bojišti“. Při archeologickém dozoru byly 
zjištěny zahloubené objekty datované do mladšího 
pravěku.

Klatovy (okr. Klatovy), při povrchovém sběru 
na  pozemku parc. č. 2082 bylo nalezeno 
pravděpodobně novověké pazourkové křesadlo. 

Odborná činnost

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, 
větší liniové stavby

Krašovice (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP lomu 
Kaznějov, negativní situace.

Pec a Dolní Folmava (okres Domažlice), odstranění 
objektů bývalé vojenské posádky v  lokalitách 
Čerchov, Malinová hora, Bystřice, dozor, pouze 
novověké vrstvy navážky a vyrovnávací vrstvy 
související se stavební činnosti armády. 

Stanětice (okres Domažlice), stavba vodovodu 
v  intavilánu obce a v poli mezi obcí a sousedními 
Zahořany, dozor, v centru obce sledovány pouze 
novodobé vrstvy se zlomky cihel, ve východní části 
obce byly pouze zpevňující vrstvy pod vozovkou, 
v trase mezi obcemi situace negativní.

Švihov (okres Klatovy), rekonstrukce Tyršovy ulice, 
negativní situace.

Vejprnice (okres Plzeň-sever), smíšená stezka 
a cyklotrasa Vejprnice - Tlučná, recentní navážky.

Vejprnice (obec Plzeň-sever), Luční ulice, recentní 
navážky.

Zruč – Senec (obec Plzeň-město), obytná zóna, 
negativní situace.

Záchranné archeologické výzkumy negativní

Alžbětín	(okres	Klatovy),	výstavba	čerpací	stanice	
pohonných	hmot,	negativní	situace.

Bolešiny (okres Klatovy), stavba rodinného domu na 
ppč. 149/6, negativní situace.

Domažlice (okres Domažlice), protierozní opatření 
rokle v podélné terénní depresi podél Waldhegerovy 
ulice při jihozápadním okraji, dozor, negativní 
situace.

Domažlice (okres Domažlice), stavba pomníku 
osvobození americkou armádou v Chodské ulici 
na  pozemku číslo 236/1, dozor, sledovány pod 
dnešním povrchem novověké vrstvy navážky 
a vyrovnávací vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Bytové 
domy Kasárna II - komunikace a inženýrské sítě“ 
v  Petrovické ulice na Hořejším předměstí, v  areálu 
bývalých kasáren, plošný odkryv a dozor, negativní 
situace.

Domažlice (okres Domažlice), přístavba západního 
křídla objektu Lintech s.r.o. v  Žižkově ulici, dozor, 
pouze recentní vrstvy související s  existencí 
někdejšího zemědělského statku.

Draženov (okres Domažlice), stavba rodinného domu 
na pozemku číslo 2134, dozor, negativní situace.

Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce 
mostu ev. č. 193 – 022b přes Radbuzu v  ulici Jana 
Litrowa, dozor, sledovány pouze novodobé vrstvy 
a původní úroveň komunikace

Horšovský Týn (okres Domažlice), výkop kanalizace 
v  rámci stavby „PeHToo a. s. - změna užívání 
a  stavební úpravy - hala VHP“ na  pozemku číslo 
1823/21, dozor, negativní situace.

Hoštice u Mochtína (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 481/2, 481/5 a 666, negativní situace.

Kaznějov, Lomnička (okres Plzeň-sever), skrývkové 
práce v DP Kaznějov IV, negativní situace.

Kout na Šumavě (okres Domažlice), revitalizace ploch 
sídliště kolem domů čp. 251 až 260, dozor, negativní 
situace, případně pouze novodobé vrstvy.

Křištín (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 140, negativní situace.

Letkov (okres Plzeň-město), stavba výrobní haly, 
negativní situace.

Milavče (okres Domažlice), stavba rodinného domu 
při západním okraji obce na pozemku číslo 288, 
dozor, negativní situace. 

Mrákov (okres Domažlice), rekonstrukce čističky 
odpadních vod na pozemku číslo ppč. 4158, dozor, 
negativní situace, v  severní části stavby recentní 
navážky.
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Nýrsko (okres Klatovy), přístavba firmy Dobler 
Metallbau s.r.o., negativní situace.

Plzeň (okres Plzeň-město), Daikin, fáze IV, negativní 
situace.

Plzeň – Křimice (okres Plzeň-město), stavba 
rodinného domu a přípojek na ppč. 150/8, 155, 
recentní navážky.

Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), výstavba 
infrastruktury, ul. Na Zelené Louce, negativní situace.

Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), VI. fáze výstavby 
řadových bytových domů, negativní situace.

Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), VI. fázi výstavby 
RD, dopravní a technická infrastruktura, negativní 
situace. 

Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), přístavba garáže 
a skladu, ppč. 2429/839 recentní navážky.

Skařez u Hostouně (okres Domažlice), stavba 
malé vodní nádrže V jižní části pozemku ppč. 26, 
jihovýchodně od vsi, dozor, negativní situace.

Úherce (okres Plzeň-sever), přístavba skladovací haly, 
recentní navážky.

Vejprnice (okres Plzeň-sever), stavba výrobní haly, 
negativní situace.

Vrhaveč (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
a garáže na ppč. 52/3-4, st. pč. 50, negativní situace.

Zahořany (okres Domažlice), stavba rodinného 
domu ve středu obce na pozemku číslo 79/4, dozor, 
negativní situace.

Železná Ruda (okres Klatovy), novostavba penzionu 
na ppč. 100/15, negativní situace. 

Letecká prospekce a fotodokumentace
Letecká prospekce archeologických lokalit 
a  dokumentace kulturních památek, areálů měst 
a vesnic v  okresech Plzeň – město, Plzeň – sever, 
Plzeň – jih, Rokycany, Tachov. Z  finančních důvodů 
realizováno pouze minimum letů (M. Čechura).

Postupné zpracovávání archivu leteckých fotografií 
(M. Čechura).

Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických 
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení
1/2021 Hoštice u Mochtína (okres Klatovy), stavba 

rodinného domu na ppč. 481/2, 481/5 
a 666, investorská zpráva (J. Smetana)

2/2021 Kamenný Újezd (okres Rokycany), 
výstavba kanalizace, 2. a 3. etapa, 
investorská zpráva (J. Smetana)

3/2021 Zruč – Senec (okres Plzeň-město), obytná 
zóna, předběžná investorská zpráva 
(M. Sochorová)

4/2021 Radnice (okres Rokycany), II/233 Radnice, 
průtah, zpráva o průběhu AV za rok 2020 
(M. Sochorová)

5/2021 Dehtín – Švihov (okres Klatovy), 
vodovodní přivaděč a optický kabel, 
investorská zpráva (J. Smetana)

6/2021 Domažlice (okres Domažlice), Petrovická 
ulice, stavba mateřské školy, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

7/2021 Domažlice (okres Domažlice), 
Chrastavická ulice, stavba stezky pro pěší 
a cyklisty, nálezová zpráva (P. Hereit)

8/2021 Bořice (okres Domažlice), úpravy 
komunikace III/1839, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

9/2021 Skařez (okres Domažlice), severozápadně 
od čp. 7, rekonstrukce mostu evidenční 
číslo 195-004, nálezová zpráva (P. Hereit)

10/2021 Česká Kubice (okres Domažlice), u domů 
čp. 24 a 27, výměna vodovodních 
uzávěrů, nálezová zpráva (P. Hereit)

11/2021 Staňkov (okres Domažlice), Výtuňská 
ulice, rekonstrukce silnice, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

12/2021 Zichov (okres Domažlice), intravilán obce, 
výstavba vodovodu, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

13/2021 Kout na Šumavě (okres Domažlice), 
stavební úpravy u domu čp. 1, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

14/2021 Dehtín – Švihov (okres Klatovy), 
vodovodní přivaděč a optický kabel, 
nálezová zpráva (J. Smetana)

15/2021 Ejpovice (okres Rokycany), půjčovna 
stavebního zařízení Swietelsky, nálezová 
zpráva (M. Čechura)

16/2021 Lštění (okres Domažlice), silnice III/18312, 
oprava opěrné zdi, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

17/2021 Kvíčovice (okres Domažlice), rekonstrukce 
silnice III/19347, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

18/2021 Pocinovice (okres Domažlice), stavba 
ČOV, vodovodu a kanalizace v letech 2018 
– 2020, nálezová zpráva (P. Hereit)

19/2021 Vejprnice (okres Plzeň-sever), vyjádření 
(M. Sochorová)

22/2021 Draženov (okres Domažlice), stavba 
rodinného domu na ppč. 2134, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

23/2021 Klatovy (okres Klatovy), povrchový sběr 
na ppč. 2082, 2094/1, nálezová zpráva 
(J. Smetana)

25/2021 Bolešiny (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 149/6, investorská zpráva 
(J. Smetana)

26/2021 Plzeň – Vlacha (okres Plzeň-město), 
výstavba infrastruktury, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová)

27/2021 Plzeň – Křimice (okr.  Plzeň-město), stavba 
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rodinného domu a přípojek na ppč. 150/8, 
155, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

29/2021 Mrákov (okres Domažlice), rekonstrukce 
ČOV, nálezová zpráva (P. Hereit)

32/2021 Úherce (okres Plzeň-sever), přístavba 
skladovací haly – 2. etapa, zpráva 
o dozoru (M. Sochorová)

33/2021 Vrhaveč (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu a garáže na ppč. 52/3-4, stpč. 50, 
investorská zpráva (J. Smetana)

34/2021 Křištín (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 140, investorská zpráva 
(J. Smetana)

35/2021 Krašovice (okres Plzeň-sever), rozšíření 
dobývacího prostoru lomu Kaznějov, 
investorská zpráva (J. Smetana)

36/2021 Domažlice (okres Domažlice), pomník 
osvobození americkou armádou, 
nálezová zpráva (P. Hereit)

38/2021 Milavče (okres Domažlice), stavba 
rodinného domu na ppč. 288, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

39/2021 Příkosice (okres Rokycany), hrad 
Homberk, sběr z  roku 1982, hlášení 
o sběru (P. Hereit)

40/2021 Vejprnice (obec Plzeň-sever), Luční ulice, 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)

41/2021 Chudenice (okres Klatovy), kanalizace 
„Na  bojišti“, investorská zpráva 
(J. Smetana)

44/2021 Domažlice (okres Domažlice), přístavba 
západního křídla firmy Lintech, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

45/2021 Plzeň (okres Plzeň-město), Daikin, fáze IV, 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)

46/2021 Božkov (okres Plzeň-město), rekonstrukce 
kaple, nálezová zpráva (M. Čechura)

47/2021 Pec a Dolní Folmava (okres Domažlice), 
Čerchov, Malinová, Hora a Bystřice, 
odstranění objektů bývalých vojenských 
posádek, nálezová zpráva (P. Hereit)

48/2021 Švihov (okres Klatovy), rekonstrukce 
Tyršovy ulice, investorská zpráva 
(J. Smetana)

49/2021 Stříbro (okres Tachov), zdravotní středisko 
ZV, investorská zpráva (P. Břicháček)

50/2021  Alžbětín (okres Klatovy), výstavba čerpací 
stanice pohonných hmot, investorská 
zpráva (J. Smetana)

51/2021  Stříbro (okres Tachov), Žižkova ulice, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

52/2021 Nýrsko (okres Klatovy), přístavba firmy 
Dobler Metallbau s.r.o., investorská zpráva 
(J. Smetana)

54/2021 Řenče (okres Plzeň-jih), investorská 
zpráva (P. Břicháček – J. Smetana)

55/2021 Křimice (okres Plzeň-město), pozemek 

ppč. 887, hlášení o povrchovém sběru 
(J. Smetana)

56/2021 Vejprnice (okres Plzeň-sever), smíšená 
stezka a cyklotrasa Vejprnice - Tlučná, 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)

57/2021 Čiháň (okres Klatovy), stavba rekreační 
chaty na ppč. 206/2, investorská zpráva 
(J. Smetana)

58/2021 Stříbro (okres Tachov), Dům dětí 
a  mládeže, investorská zpráva 
(P. Břicháček)

59/2021 Stříbro (okres Tachov), Základní umělecká 
škola, investorská zpráva (P. Břicháček)

60/2021 Horšovský Týn (okres Domažlice), 
rekonstrukce mostu evidenční číslo 
193-022b, nálezová zpráva (P. Hereit)

61/2021 Domažlice (okres Domažlice), protierozní 
opatření rokle, nálezová zpráva (P. Hereit)

62/2021 Domažlice (okres Domažlice), bytové 
domy Kasárna II, stavba komunikace 
a inženýrských sítí, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

63/2021 Stříbro (okres Tachov), park, II. etapa, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

64/2021 Kout na Šumavě (okres Domažlice), 
revitalizace sídliště, nálezová zpráva 
(P. Hereit)

65/2021 Ovesné Kladruby (okres Cheb), polní cesty 
C2 a C10, investorská zpráva (J. Smetana – 
P. Břicháček)

66/2021 Skařez (okres Domažlice), výstavba malé 
vodní nádrže, nálezová zpráva (P. Hereit)

67/2021 Kaznějov, Lomnička (okres Plzeň-sever), 
skrývkové práce v DP Kaznějov IV, 
investorská zpráva (J. Smetana)

68/2021 Čiháň (okres Klatovy), stavba rekreační 
chaty na ppč. 206/2, nálezová zpráva 
(J. Smetana)

69/2021 Stříbro (okres Tachov), parkánová hradba, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

70/2021  Stupno (okres Rokycany), nová obytná 
zóna – inženýrské sítě, infrastruktura, 
investorská zpráva (M. Šmejdová)

72/2021 Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), 
přístavba garáže a skladu, zpráva 
o dozoru (M. Sochorová)

73/2021 Zahořany (okres Domažlice), stavba 
rodinného domu na ppč. 79/4, nálezová 
zpráva (P. Hereit)

74/2021 Kostelec (okres Tachov), investorská 
zpráva (P. Břicháček)

75/2021 Vejprnice (okres Plzeň-sever), stavba 
Amesbury, Business Park – hala C, D, 
nálezová zpráva (M. Čechura)

76/2021 Železná Ruda (okres Klatovy), novostavba 
penzionu na ppč. 100/15, investorská 
zpráva (J. Smetana)
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77/2021 Stanětice (okres Domažlice), stavba 
vodovodu, nálezová zpráva (P. Hereit)

78/2021 Domažlice (okres Domažlice), stavby nové 
suché nádrže na Týnském předměstí, 
investorská zpráva (P. Hereit)

79/2021 Chýše (okres Karlovy Vary), revitalizace 
koryta Střely, zpráva o ukončení 
archeologického dozoru (M. Sochorová)

81/2021  Plzeň – Valcha (Plzeň – město), 
archeologický dohled při výstavbě RD, VI. 
fázi výstavby řadových bytových domů 
(M. Sochorová)

82/2021  Plzeň – Valcha (Plzeň – město), 
archeologický dohled při výstavbě RD, 
dopravní a technická infrastrukturu 
(M. Sochorová)  

83/2021  Svojkovice (okres Rokycany), rekonstrukce 
komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 
1,2, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

84/2021 Těchlovice (okres Tachov), Realizace 
protipovodňového opatření Těchlovice 
u Stříbra, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

85/2021 Liblín (okres Rokycany), Objekt úřadu 
Městyse Liblín, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová)

86/2021  Radnice (okres Rokycany), II/233 Radnice, 
průtah, zpráva o průběhu AV za rok 2021 
(M. Sochorová) 

87/2021  Blatnice (okres Plzeň-sever), obytná zóna, 
nálezová zpráva (M. Čechura)

88/2021 Sedlec u Starého Plzence (okr. Plzeň 
– město), přístavba RD na p. č.237/81, 
zpráva o dozoru (M. Šmejdová)

89/2021 Dobřív (okr. Rokycany), stavba 
RD na p.č. 267/2, zpráva o dozoru 
(M. Šmejdová).  

Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost

Zpracován a v  rámci Archeologické mapy České 
republiky odeslán do Archeologického ústavu 
AV ČR, v.v.i. soubor 34 hlášení a nálezových zpráv 
o  archeologických výzkumech na Domažlicku (24) 
a v dalších oblastech regionu, provedených v letech 
roce 2021 (celé oddělení)

Odeslán do Národního památkového ústavu – 
územní odborné pracoviště v Plzni soubor 28 
nálezových zpráv o archeologických výzkumech 
na Domažlicku provedených v letech 2019 až 2021

Rozpracování nálezové zprávy o archeologickém 
výzkumu v Domažlicích (okres týž) na stavbě „Čistá 
Berounka, II. etapa, stavba D“ v letech 2010 – 2012 
a s  tím souběžně probíhající rozpracování výběr 
materiálu pro potřeby odborného článku (P. Hereit)

Po nálezu sáčků s  nálezy dr. P. Brauna 
z archeologického výzkumu na trase VTL plynovodu 
Mezirolí – Černýš během stěhování depozitáře byly 

nálezy dány do nových sáčků s  popisy. Zároveň 
byla doplněna hlášení dr. Brauna (čj. 660/96, 682/96 
a 684/96 ARÚ) o mapy s  místy nálezů a kresbami 
nálezů (P. Hereit)

Po nálezu sáčků během stěhování depozitáře 
oddělení záchranných archeologických výzkumů 
s  nálezy středověké keramiky z hradu Homberk 
jihovýchodně od Příkosic, z prostoru mezi severním 
úpatím skály a zaniklým rybníkem, které byly 
předány do tehdejší expozitury Archeologického 
ústavu v  Plzni v  roce 1982 panem RNDr. Josefem 
Milerem, byly nálezy zpracovány a napsáno hlášení 
o sběru čj. 39/2021 OZAV

V souvislosti s DKRVO zpracován do formy NZ soubor 
nálezů z  výzkumu PhDr. P. Brauna prováděného 
na  podzim 2004 v trase kanalizačního přivaděče 
na k. ú. Útušice (okr. Plzeň- jih), (J. Smetana) 

Průběžné zpracovávání odevzdaných nálezů 
z detektorové prospekce (M. Čechura, P. Břicháček). 

Dlouhodobý výzkum Dějiny archeologie v západních 
Čechách (M. Čechura)

Zpracování vybraných souborů hmotné kultury: 
olověné plomby ze Stoda, okres Plzeň-jih; olověných 
víček z  lékovek, původem z Benátek (různé lokality) 
a souboru raně středověkých železných seker 
ze západních Čech (M. Čechura).

Proveden vizuální průzkum pravděpodobně 
mohylového pohřebiště v lelaserového skenování 
(LiDAR). Nalezeny byly terénní útvary o průměrech 
do 25 m s převýšením několika desítek centimetrů 
(P. Hereit). 

Proveden vizuální průzkum pravděpodobně 
mohylového pohřebiště v lese severovýchodně 
od  Ždánova (okres Domažlice) u polohy 
„Za  spáleným“, které bylo objeveno na mapě 
laserového skenování (LiDAR). Nalezeny byly terénní 
útvary o průměrech do 17 m s převýšením několika 
desítek centimetrů (P. Hereit).

Vypracované posudky a vyjádření 
V souvislosti s archeologickými výzkumy
•	 Domažlice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 

na  provedení archeologického výzkumu 
na stavbě „Protierozní opatření rokle Domažlice“, 
čj. 20/2021 OZAV (P. Hereit).

•	 Domažlice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na provedení archeologického dozoru na stavbě 
„Bytové domy Domažlice Kasárna II - komunikace 
a inženýrské sítě“, čj. 21/2021 OZAV (P. Hereit).

•	 Domažlice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na provedení archeologického dozoru na stavbě 
„Pomník osvobození americkou armádou“, čj. 
28/2021 OZAV (P. Hereit). 

•	 Domažlice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na provedení archeologického dozoru na stavbě 
„Suchá nádrž Týnské Předměstí“, čj. 30/2021 OZAV 
(P. Hereit). 
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•	 Domažlice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na  provedení archeologického dozoru 
na  přístavbě západního křídla objektu Lintech 
s.r.o., čj. 37/2021 OZAV (P. Hereit).

•	 Hlohová (okres Domažlice), zpráva pro kolaudaci 
stavby rodinného domu na parcele číslo 877/24, 
čj. 53/2021 OZAV (P. Hereit). 

•	 Horšovský Týn (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na provedení archeologického dozoru na stavbě 
„Most evidenční číslo 193 – 022b Horšovský Týn“., 
čj. 24/2021 OZAV (P. Hereit).

•	 Horšovský Týn (okres Domažlice), zpráva pro 
kolaudaci výkopu kanalizace v rámci stavby 
„PeHToo a. s. - změna užívání a stavební úpravy - 
hala VHP“ na pozemku číslo 1823/21, čj. 43/2021 
OZAV (P. Hereit).

•	 Kvíčovice (okres Domažlice), návrh rozpočtu na 
provedení archeologického dozoru na stavbě 
„III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“, 80/2021 
OZAV (P. Hereit) 

•	 Pec a Dolní Folmava (okres Domažlice), návrh 
rozpočtu na provedení archeologického dozoru 
při odstranění objektů bývalé vojenské posádky 
v lokalitách Čerchov, Malinová hora, Bystřice, 
čj. 31/2021 OZAV (P. Hereit). 

•	 Stanětice (okres Domažlice), návrh rozpočtu 
na provedení archeologického dozoru na stavbě 
„Stanětice – vodovod“, čj. 42/2021 OZAV 
(P. Hereit).

•	 Starý Spálenec (okr. Domažlice), zpráva pro 
kolaudaci stavby rekreačního domu na pozemku 
parcelní číslo 220/53, čj. 71/2021 OZAV (P. Hereit).

Zpracování Archeologické mapy České republiky
Archeologická mapa ČR je softwarová aplikace, 
která slouží ke shromažďování dat o plánovaných 
terénních zásazích, rozdělování archeologických 
výzkumů mezi oprávněné organizace a sběru 
informací o jejich výsledcích. 

V  rámci této aplikace bylo prováděno postupné 
zpracování dat o archeologických výzkumech 
provedených oddělením záchranných 
archeologických výzkumů v  roce 2021 
(P. Schneiderwinklová, J. Smetana, P. Hereit). 

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
Autorské výstavy
•	 „Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku. 

Archeologie na cestě od romantismu k  vědě“. 
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, 14. 1. – 9. 5. 
2021 (M. Čechura).

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Tajemství současných a prvohorních močálů 

Plzeňska“ ZČM v Plzni, 2. 7. – 17. 10.  (M. Čechura)

Spolupráce na výstavách mimo organizaci
•	 Podmokelský poklad, 250 let od objevení. 

Spolupráce na obrazové výstavě v  Podmoklech 

(M. Čechura)
•	 Milevsko – premonstrátská kanonie – prezentace 

výsledků archeologického výzkumu – příprava 
trvalé expozice. 

•	 Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku. 
Archeologie na cestě od romantismu k vědě. 
Muzeum Josefa Hyláka v  Radnicích, 3. 1. 2022 - 
30. 4. 2022 (M. Čechura).

Ostatní odborná činnost
Práce na etnoarcheologickém experimentálním 
pracovišti v  Doudlevcích v rámci interní 
muzejní spolupráce s  odd. Národopisu ZČM 
(P. Schneiderwinklová, M. Sochorová).

Odborné konference a semináře 
•	 18. 2. Spolupořádání a účast na on-line konferenci 

s  Centrem medievistických studií „Milevský 
relikviář“ (P. Břicháček s J. Šindelářem)

•	 Annual Meeting Eurpean Association of 
Archaeologists, Kiel (DE), 6. – 11. 9. 2021. 
M. Čechura, Účast se dvěma referáty: 
 » An Innocent soul Become an Angel. Newborn 

Burials in Medieval and Post-medieval 
Bohemia. Section 438: Tracing Baptism in the 
Archaeological records.

 » Christianisation of Bohemia in the Perspective 
of Archaeology. Section 352: Empowering the 
voiceless. The role of the Rural Population in 
State Building and Christianization in East-
Central Europe.

Přednášková činnost 
•	 Milevsko – 29. 5 – Noc kostelů, historie 

a architektura (P. Břicháček)
•	 Milevsko – 9. 10 – „Otevřené ateliéry“ – přednáška 

a exkurze pro výtvarníky JČ kraje „Milevský 
klášter“ (P. Břicháček)

•	 Kostelec u Stříbra – 26. 10 - přednáška pro Domov 
důchodců „Kostel sv. Jana Křtitele“ (P. Břicháček)

•	 Milevsko – 16. 11 – Dům kultury – přednáška 
a následná beseda pro Klub důchodců a Domov 
důchodců: „Milevský klášter“ (P. Břicháček) 

•	 Pravěké osídlení v Podmoklech – přednáška 
na slavnosti 250 let od nalezení podmokelského 
pokladu Podmokly, 12. 6. 2021 (M. Čechura).

Odborné exkurze 
•	 Milevsko – 10.10 – exkurze pro Centrálu 

turistického ruchu Č. Budějovice
•	 Plzeň – Roudná – 21.5 – kostel Všech svatých. 

Exkurze pro studenty archeologie ZČU v  Plzni 
(M. Čechura)

•	 Starý Plzenec 11. 11 – kostel narození Panny 
Marie. Exkurze pro studenty Univerzity 3. věku 
ZČU v Plzni (M. Čechura).
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Ediční a publikační činnost 

Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé:

Monografie
•	 Břicháček, P. – Kuchařová, H. – Vehovský, F.: 

Milevský premonstrátský klášter. Národní kulturní 
památka, Milevsko 2021.

•	 Čechura, M. 2021: Podmokelský poklad. 250 let 
(1771-2021).

•	 Čechura, M.: Počátky archeologie na  Plzeňsku 
a  Rokycansku. Archeologie na cestě 
od romantismu k vědě. V rukopise.

Kapitola v monografii 
•	 Čechura, M. 2021: Pravěk a středověk. In: Starý 

Plzenec. Střípky z  historie a současnosti. Plzeň, 
8-21.

Článek ve sborníku
•	 Smetana, J. 2021: Die interessante Nekropole 

bei „Skaliště“. Několik poznámek k  výzkumu 
kbelského mohylníku v  roce 1893. In: Na stopě 
(pre)historii jihozápadních Čech 5, 123-129. 

•	 Čechura, M. 2021: Nález lidských kostí ve zdivu 
kostela sv. Vavřince ve Strašicích. In: Na prahu 
(pre)historie 5, 37-43. Plzeň.

Článek v recenzovaném časopise 
•	 Břicháček, P. – Čechura, M. v tisku: Nález 

denárů Luitpoldovců z Bezemína, okr. Tachov. 
Numismatický sborník 35.

•	 Čechura, M. – Břicháček, P. v tisku: Denár Karla 
Holého z Chotěšova (okr. Plzeň-jih). Numismatické 
listy.

•	 Čechura, M. 2020: Počátky kostrového pohřbívání 
v době laténské v jihozápadních Čechách. Doklad 
migrace nebo stavu výzkumu? Archeologie 
západních Čech 11, č. 1-2, 44-50. Vyšlo v  roce 
2021, Plzeň.

•	 Čechura, M. 2021: rec: Čapek, L. – Militký, J. 
a kol.: Historická radnice v Českých Budějovicích 
ve světle archeologických výzkumů a rozboru 
hmotných pramenů. Studia mediaevalia 
Bohemica 11/2, 333-334. Praha.

•	 Čechura, M. 2021: rec: Gojda, M.: Archeologie 
a dálkový průzkum. Studia mediaevalia Bohemica 
11/2. Praha.

•	 Čechura, M. v tisku: Nové nálezy nákončí pochev 
mečů ze západních Čech. Archeologie západních 
Čech.

•	 Čechura, M. v tisku: Halštatská sekera z Milešovky. 
Archeologické výzkumy severozápadních Čech.

•	 Čechura, M. – Svitavskám - Svobodová, H. 
– Bureš, J. – Matějková, I. – Prach, J. v tisku: 
Palynologický průzkum podhorských rašelinišť 
Plzeňska v archeologických souvislostech. 
Příspěvek palynologického výzkumu rašelinišť 
pro archeologické poznání Plzeňské pánve. 
Archeologie západních Čech.

•	 Čechura, M. v tisku: rec: Jan Koula: 
Novorenesančník a vlastimil. Památky západních 
Čech. 

Badatelská činnost
Bylo uskutečněno celkem 11 badatelských návštěv 
odborných a vědeckých pracovníků (8 na výzkumech 
a 3 na pracovišti), z  toho 2 byly zahraniční 
(na výzkumech i pracovišti).

Odborné konzultace pro studenty ze ZČU FF KAR 
(P. Schneiderwinklová).

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích
Členství ve vědeckých a odborných komisích 
PhDr. Pavel Břicháček
•	 Člen vědecké rady Národního geoparku 

Barrandien 
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň

PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
•	 European Association of Archaeologist 
•	 Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

Městského muzea ve Stříbře 
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň

Bc. Petr Hereit
•	 Oborová komise muzejních archeologů při AMG 
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 

Mgr. Markéta Sochorová
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 

Mgr. Martina Šmejdová
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 

Mgr. Pavlína Schneiderwinklová
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 

Členství v redakčních a edičních radách 
odborných periodik 
PhDr. Pavel Břicháček
•	 Ediční rada ZČM v Plzni 

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce 

na tvorbě Archeologické mapy České republiky, 
dále na výzkumné činnosti a při specializované 
konzervaci nálezů 

•	 Západočeská univerzita v  Plzni, Filozofická 
fakulta, katedra archeologie, blokové semináře 
Církevní archeologie 

•	 Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita třetího 
věku, přednášky středověké archeologie 

•	 Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická 
fakulta, Archeologický ústav, výuka oboru (raný 
středověk, středověká sídla: hrady, církevní 
objekty), posuzování bakalářských prací 

•	 Jihočeské muzeum České Budějovice, zpracování 
recenzních posudků, rekonstrukce nálezových 
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zpráv Expozitury ARÚ AV ČR v  Plzni a jejího 
archivu 

•	 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

•	 Muzeum jižního Plzeňska, spolupráce na terénní 
části záchranných výzkumů 

•	 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 

•	 Městské muzeum ve Stříbře, spolupráce při 
určování nálezů v rámci archeologické sbírky 

•	 Obec Podmokly, příprava slavnosti k  výročí 
250 let on objevení podmokelského pokladu 

Publicita
Výchovně-vzdělávací akce pro veřejnost
Mgr. Markéta Sochorová 
•	 Letní příměstský tábor, lektorská účast 
•	 Mezinárodní den archeologie, příprava programu 

a lektorská účast (ve spolupráci s D. Brejchovou)
•	 Muzejní noc, příprava programu a lektorská účast 

(ve spolupráci s D. Brejchovou)
•	 Ozdoby dávné doby - program pro školy, 

příprava pomůcek a lektorská účastve spolupráci 
s D. Brejchovou)

•	 Cesta do pravěku, vzdělávací program pro žáky 
ZŠ a SŠ, lektorská účast 

•	 At´ žije středověk, vzdělávací program pro žáky 
ZŠ a SŠ, lektorská účast. 

Rozhlas: 
PhDr. Pavel Břicháček
•	 7.2. 2021 Český rozhlas – pořad Vertikála, 10:30-

11:00, Archeologie a středověk (rozhovor 
spolu s  D. Janáčkem), https://plus.rozhlas.cz/
vertikala-6483000

•	 4. 4. 2021 Český rozhlas – Velikonoční rozhovor: 
https://www.mujrozhlas.cz/hovory/hostem-
hovoru-je-archeolog-vysokoskolsky-pedagog-
pavel-brichacek

•	 16. 10. 2021 Český rozhlas – pořad Panorama, 
O sv. Ludmile a jihočeském regionu,

•	 h t t p s : / / w w w. m u j r o z h l a s . c z / r a p i / v i e w /
episode/3385c6df-dfea-3102-891e-92f472526

PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
•	 Květen 2021 – reportáž o výzkumu hrobky 

v Městě Touškově, Český rozhlas.
•	 Červen 2021 – reportáž o nálezu pokladu 

keltských mincí v  Podmoklech (o. Rokycany), 
Český rozhlas. 

Televize: 

PhDr. Pavel Břicháček
•	 Červen 2021 – Česká televize: natočení 

dokumentárního filmu „Milevský relikviář“
•	 Červenec 2021 – natočení filmu TV Noe „Klášter 

v Milevsku“:
•	 https://www.tvnoe.cz/porad/32562-artbitr-

kulturni-magazin-nove-vyzkumy-v-milevsku 
?fbclid=IwAR3t5FcPmzSbF8mBadG80X522G1 
AJglTlS6hXWBlwbPRLz SvpLeP9qviuw

PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
•	 6. 5 – reportáž o výzkumu hrobky v  Městě 

Touškově, Česká televize, TV – noviny 
•	 Červen 2021 – reportáž o nálezu pokladu 

keltských mincí v  Podmoklech (okr. Rokycany), 
Česká televize. 

Tisk: 

PhDr. Pavel Břicháček
•	 7. 1. Milevský zpravodaj – leden 2021: Archeologie 

v Milevsku a relikviář, rozhovor
•	 Září 2021 – rozhovor o archeologickém výzkumu 

v Kostelci u Stříbra /o. Tachov), Tachovský deník
•	 25. 10. Milevské noviny – rozhovor o výzkumu 

Milevského kláštera.

PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
•	 Květen 2021 – reportáž o výzkumu hrobky 

v Městě Touškově, regionální tisky 
•	 Červen 2021 – reportáž o nálezu pokladu 

keltských mincí v Podmoklech (o. Rokycany). 

Ocenění
PhDr. Pavel Břicháček
•	 28. 10. 2021 – udělena medaile „Cum gratia magna 

civitatis Milevsko“- za 50 let archeologického 
výzkumu regionu a jeho prezentaci.

•	 21. 12. 2021 Praha – Strahov – udělení medaile 
sv.  Norberta k  výročí 900 let premonstrátského 
řádu za archeologický výzkum kanonií řádu 
a publikaci výsledků.
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Centrum paleobiodiverzity 
Pracoviště v Plzni a v Rokycanech

Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost CP se skládala ze dvou 
složek – vlastních sběrů a evidence akvizic. Sběry 
pracovníků muzea probíhaly na lokalitách spodního 
a svrchního paleozoika v  regionu Rokycanska 
a Plzeňska. Srovnávací sběry byly rozšířeny 
i  na  oblast východního barrandienu, hlinské zóny 
a hornoslezské a vnitrosudetské pánve. Do evidence 
byly také zařazeny sběry z  lokalit ze zahraničí, které 
CP uskutečnilo v předcházejících letech. 

Přírůstky v roce 2020 (chronologická evidence)
1/21 13. 1. 2021 – Karbonská fauna, Velká Británie, 

Wales 
2/21 28. 1. 2021 – Karbonské rostliny, kladensko-

rakovnická pánev
3/21 12. 2. 2021 – Karbonské rostliny, Německo, 

Manebach
4/21 3. 3. 2021 – Karbonské rostliny, Německo, 

Manebach 
5/21 22. 3. 2021 – Permské rostliny a fauna, 

Německo, Bad Tabarz
6/21 13. 4. 2021 – Karbonské rostliny, Břasy, důl 

Matylda
7/21 10. 5. 2021 – Karbonské rostliny, Ovčín, 

Straka I
8/21 25. 5. 2021 – Karbonské petrifikované kmeny, 

Odolov
9/21 14. 6. 2021 – Karbonské petrifikované kmeny, 

kladensko-rakovnická pánev
10/21 8. 7. 2021 – Karbonské petrifikované kmeny, 

Pecínoc
11/21 22. 7. 2021 – Karbonské rostliny, kladensko-

rakovnická pánev, Lobeč
12/21 17. 8. 2021 – Karbonské rostliny, Štilec
13/21 7.9.2021 – Karbonské rostliny. Vnitrosudetská 

pánev, Rtyně
14/21 11.10.2021 – Konkrece šáreckého souvrství, 

Rokycansko
15/21 2. 11. 2021 – Karbonské rostliny. 

Vnitrosudetská pánev, Žacléř

Sbírky

1. Evidence sbírek

Podsbírka: paleontologická 
pracoviště Plzeň
Chronologická evidence za rok 2021 15
z toho zakoupených   0
celkové náklady na nákup sbírek  0
Systematická evidence za rok 2021 5 994
Sbírkový fond k 31. 12. 2021  55 022
z toho v elektronické databázi  55 022

Inventarizace za rok 2021  1 350
Vyřazeno z CES    0

Podsbírka: 
paleontologická, mineralogická a petrologická
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Chronologická evidence za rok 2021 0
z toho zakoupených   0
celkové náklady na nákup sbírek  0
Systematická evidence za rok 2021 0
Sbírkový fond k 31. 12. 2021  108 338
z toho v elektronické databázi  108 338
Inventarizace za rok 2021  10 244
Vyřazeno z CES    0

Evidence sbírek - souhrn Centra za ZČM + MBH
Chronologická evidence za rok 2021 15
z toho zakoupených   0
celkové náklady na nákup sbírek  0
Systematická evidence za rok 2021 5 994
Sbírkový fond k 31. 12. 2021  163 360
z toho v elektronické databázi  163 360
Inventarizace za rok 2021  11 594
Vyřazeno z CES    0

Ing. Jana Mlnáříková v roce 2021 pokračovala na 
administrativní zpracování sbírky Dr. Erdtmanna 
a pana Kozáka za odborného vedení doc. RNDr. Petra 
Krafta, CSc. Marie Spáčilová dokumentovala nové 
sběry RNDr. Josefa Pšeničky, Ph.D. a Ing. Jana Bureše 
a pracovala na doplňování záznamů v systematické 
počítačové evidenci DEMUS 10 pro sbírkové 
předměty paleobotanické sbírky (pracoviště Plzeň). 
Lucie Pšeničková zpracovala podklady pro odeslání 
nových sbírkových předmětů do CES, konzervovala 
a připravovala vzorky pro zapsání do databáze 
DEMUS. Průběžně probíhala fotodokumentace 
sbírkového fondu Centra Paleobiodiversity (Ing. Jana 
Mlnáříková a Marie Spáčilová). Všechny sbírkové 
předměty společně s fotodokumentací byly zapsány 
do databázového programu DEMUS 10. Současně je 
vedena tištěná forma karet jako záloha, aby nedošlo 
ke ztrátě dat. 

2. Ochrana sbírek

V roce 2021 pokračoval zásadní proces definitivního 
a bezpečného uložení paleozoologických sbírek 
v  Hospodářské škole v Rokycanech, který probíhá 
po několik posledních let. Bylo dokončeno vybavení 
místnosti č. 205 sbírkovými skříněmi v kapacitě 
odpovídající rozsahu sbírky Muzea dr. B. Horáka 
v Rokycanech. Začala závěrečná etapa stěhování 
materiálu. 

Část materiálu, který čeká na další zpracování 
v provizorním depozitu v místnosti č. 208, bylo 
zformátováno a uloženo do krabiček. Následně 
proběhlo jeho utřídění a přemístění do místnosti 
č. 209, která v současnosti slouží k provizornímu 
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uložení již zpracovaného materiálu z nových sběrů 
a také evidovaného materiálu sbírek ZČM. Zde byla 
také provizorně uložena v roce 2021 evidovaná 
sbírka zakoupená v minulých letech od soukromého 
sběratele. 

V rámci plánované inventarizace paleontologické 
podsbírky (pracoviště Plzeň) byla v roce 2021 
provedena revize 1350 evidenčních čísel. 
Inventarizace sbírkového fondu oddělení Centra 
Paleobiodiversity proběhla podle rozhodnutí ředitele 
2/2021. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová 
databáze DEMUS 10. Při inventarizaci nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly. 

V rámci plánované inventarizace paleontologické 
podsbírky (pracoviště Rokycany) byla v roce 
2021 provedena revize 10 244 evidenčních čísel. 
Inventarizace sbírkového fondu oddělení Centra 
Paleobiodiversity proběhla podle rozhodnutí ředitele 
2/2021. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová 
databáze DEMUS 10. Při inventarizaci nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly. 

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem    163 360
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu    52 136
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea   0

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Restaurování, konzervace a preparace sbírek – 
souhrn ZČM + MBH
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     15
z toho vlastní kapacitou   15
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     89
z toho vlastní kapacitou   89
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     128
z toho vlastní kapacitou   128

V průběhu roku bylo preparováno 128 kusů vzorků 
z  tufů z  lokalit Vranovice a Ovčín, z  jezerních 
sedimentů lokality M-CH-1 a z  lokalit z UK. 
Zrestaurováno bylo 89 vzorků, např. lepení plochy 
s  ichnofosiliemi, lepení vzorků z  lokality M-CH-1 
a z lokalit Vranovice a Ovčín. Některé vzorky musely 
být konzervovány. Jedná se především o vzorky 
z plynového uhlí.

Odborná činnost
Odborná činnost CP se tradičně týkala odborného 
zpracování a revizí sbírkových předmětů, terénních 
výzkumů, zahrnovala odborné recenzní posudky 
odborných článků pro prestižní mezinárodní 
časopisy a konzultací pro státní správu i pro širokou 
veřejnost. – další lze přejmout z ostatních textů dle 
potřeby.

Bylo odborně zpracováno 5 994 sbírkových 
předmětů pro zápis do muzejní databáze DEMUS 
(pod odborným vedením: RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., Ing. Jan Bureš).

Bylo vyhotoveno 12 odborných recenzních posudků 
na rukopisy, které byly předloženy do mezinárodních 
vědeckých časopisů Review of Palaeobotany 
and Palynology, Geobios, International Journal 
of Coal Geology, Folia Musei Rerum Naturalium 
Bohemiae Occidentalis, Geologica et Paleobiologica 
a na dvě kapitoly do knihy Treatise on invertebrate 
paleontology, Part V, Graptolithina. (RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).

Bylo systematicky sbíráno na lokalitě Kosov 
(stratigrafická úroveň Přídolí, silur). Fosilie silurských 
rostlin byly také sbírány na následujících lokalitách, 
které se nacházejí v oblasti Barrandienu: Loděnice 
I, Sedlec I a II a Černidla údolí (synergie s GAČR – 
GA021-10799S). (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

Pokračovaly přípravy projektu Šternberkovo 
Centrum Národního geoparku Barrandien (SCNGB). 
SCNGB je situováno do oblasti Radnicka, kde CP 
v posledních dvaceti letech organizovalo významné 
paleontologické výzkumy. Jednání zatím probíhali 
mezi Městem Radnice, Národním Geoparkem 
Barrandien a Západočeském muzeem v Plzni. Byly 
definovány cíle SCNGB a harmonogram prací (RNDr. 
Josef Pšenička, Ph.D., Lucie Pšeničková).

Probíhaly záchranné sběry v České části hornoslezské 
pánve. Sběry probíhaly především na dole ČSM, kde 
se povedl nashromáždit nový materiál, vhodnější pro 
destruktivní metody laboratorního výzkumu. Sbírky 
jsou uloženy v depozitáři CP.

Proběhl výzkum paleontologické lokality v okolí 
města Jesenice (Slovinsko). Lokalita se nachází 
v oblasti Karavanka Mountains, v nepřístupném 
terénu horského potoka. Byla odkryta poloha hornin, 
kde byl následně studován fosilní obsah sedimentů, 
a současně byly odebrány vzorky pro palynologickou 
analýzu. Sbírkový fond CP byl obohacen o cca 
48 vzorků. V rámci cesty byla také studována 
paleobotanická sbírka Dr. Bohdana Jurkovšek, 
uložená v depozitáři Slovinské Geologické služby 
a Lublani. Byla domluvena spolupráce na dalším 
výzkumu studované oblasti v následujících letech.

Proběhl výzkum oprámů po těžbě kaolínu u Horní 
Břízy, kde bylo vytvořeno 25 fytocenologických 
snímků do práce “Průzkum vybraných skupin 
bezobratlých živočichů kaolinových oprámů v Horní 
bříze“ a zpracování geologické problematiky.

Proběhlo mapování sedimentů z období mezolitu 
na  lokalitě Kamenný rybník (ve spolupráci 
s  archeology (Katarína Kapustka z archeologického 
ústavu AV ČR) a geobotaniky (Jindřich Prach z Centra 
pro teoretická studia Univerzity Karlovy a AV ČR).

Odborná konzultační činnost probíhala v rámci 
IGP jako jeden z praktických výstupů. Informace 
o aktuálním stavu nalezišť, historický kontext 
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i moderní požadavky na ochranu paleontologických 
nalezišť jsou pravidelně využívány úřady územních 
samospráv, nejčastěji Odborem životního prostředí 
KÚ Plzeňského kraje a Odborem rozvoje města 
MÚ Rokycany. V roce 2021 směřovaly konzultace 
zejména k PP Rokycanská stráň, kde je plánována 
revitalizace a kácení v místě významných odkryvů. 
Chráněné území bylo navíc zasaženo polomy 
a  především snosem a lokální akumulací svahovin 
v důsledku přívalových dešťů.

Vědeckovýzkumná činnost
Granty a výzkumné projekty 

Mezinárodní granty
Gr. No. 2016VEA004 (RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D.). (Chinese Academy of Sciences Visiting 
Professorship for Senior International Scientists) - 
Undergrowth of Early Permian forest from Wuda 
(Inner Mongolia, China). RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D. Projekt je společným vědeckým výzkumem 
Centra Paleobiodiversity (potažmo Západočeským 
muzeem v Plzni) a Nanjing Institute of Geology and 
Paleontology, Projekt je zaměřený na taxonomické 
studium fosilních rostlin pohřbených v sopečném 
popelu. Práce na projektu probíhali prostřednictvím 
elektronické komunikace. Výsledkem projektu je 
několik vědeckých publikací (viz ediční a publikační 
činnost), které vědecky zhodnotily sbírkové 
předměty Západočeského muzea v Plzni. 

Projekt NNSF China No. 42170205 (RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D.). Systematic, evolution and 
paleoecology of the Permian ferns from North 
China. The projekt se zabývá výzkumem permských 
kapradinových rostlin a jejich ekologickému 
významu ve vegetaci. Bohužel, v roce 2021 byla 
plánována jedna návštěva pracoviště Čínské 
Akademie věd v Nanjingu, která se díky pandemické 
situaci neuskutečnila. Výsledkem projektu je mnoho 
vědeckých publikací (viz ediční a publikační činnost), 
které vědecky zhodnotily sbírkové předměty 
Západočeského muzea v Plzni. 

Národní grantové projekty

GAČR – GA019-06728S (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.). 
Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský 
tropický les? Příklady z České republiky a Číny.

Výzkumné aktivity ve třetím roce (2021) byly 
ovlivněny globální pandemickou situací, která 
omezila kontakty výzkumníků mezi spolupracujícími 
institucemi v ČR a Číně na on-line a mailovou 
komunikaci a výměnu vzorků. Nemělo to však 
zásadní dopad na kvalitu plnění výzkumných a/
nebo projektových cílů a mělo za následek „pouze“ 
zpoždění přípravy některých publikačních výstupů. 
Naštěstí Grantová agentura ČR (GAČR) souhlasila 
s půlročním prodloužením projektu, což bude stačit 
k úspěšnému dokončení všech plánovaných cílů. 
Většina publikovaných článků je součástí zvláštního 
svazku Revue paleobotaniky a palynologie 294: 
Permské „vegetační Pompeje“ – rašelinný in situ 

zachovalý les z wudského uhelného pole, Vnitřní 
Mongolsko, Čína“. 

Pracovníci CP pracovali především na cíli 2 projektu 
„Studium mezofosilií a interakce rostlin a živočichů“. 
Poprvé jsme popsali z fosilních záznamů koprolity 
zachované v pletivech mezofylu rané permské 
kapradiny. Rozměry koprolitu a reakce rostlin 
naznačují jejich Acaridní původ. Rukopis o tomto 
výzkumu je v současné době přijímán k publikaci 
v  impaktovaném časopisu Palaeoentomology 
Journal. Intenzivně probíhal výzkum mezofosilií 
získaných rozpouštěním vzorků tufu v kyselině 
fluorovodíkové. Výsledky by měly být shrnuty 
a  předloženy do časopisu během prvních měsíců 
roku 2022.

GAČR – GA021-10799S (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.). 
Environmental control on the rise and fall of the 
earliest land plant assemblages of Silurian volcanic 
islands of the Prague Basin (Czech Republic).

V roce 2021 byla publikována páteřní studie projektu 
(Pšenička et al. 2021, Life, IF 3.817) která se věnovala 
celosvětovým nálezům silurských rostlin a jejich 
vztahem s dynamikou prostředí a shromáždila 
globální palynologická a makroflorální data. Analýzy 
asociace spór naznačují významnou expanzi 
producentů triletových spór počínaje Wenlockem, 
zatímco producenti kryptospor evolučně stagnovali. 
Tento obsáhlý článek představuje zdroj dat pro 
další rukopisy. Společně se studentkou a nyní 
i zaměstnankyní CP Monikou Uhlířovou byla 
publikována studie, která se týkala podrobnému 
výzkumu rostliny Tichavekia grandis (stáří Přídolí). 
Kvůli omezení covidu byly možné pouze předběžné 
terénní aktivity a ty byly zaměřeny na oblast mezi 
Loděnicí a Sedlcem (lokality Solopisky, Pod třešní, 
Černidla - údolí, Loděnice-jámy) a lom Kosov. 
Vytipovali jsme dvě lokality – Pod třešní u Koněprus 
a Loděnice-jámy pro případné ražby v roce 2022. 
Odběr vzorků na lokalitě Černidla údolí byl zahájen 
a bude pokračovat.

Interní grantové projekty

IGP 2021/01 (doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.). První rok 
projektu, byl v souladu se zadávací dokumentací 
projektu soustředěn přednostně na výzkum 
ohrožených a dočasných lokalit. V prvním případě 
šlo především o lokality zarůstající vegetací, zakryté 
mocnější vrstvou zvětraliny či ohrožené lidskou 
činností. Ve druhém případě šlo především o odkryvy 
na stavbách a ražbách v podzemí. Chráněné 
lokality byly monitorovány především s ohledem 
na následky nepříznivých klimatických vlivů z první 
poloviny roku. Ve dvou přírodních památkách byly 
provedeny terénní práce. Sběry fosílií a dokumentace 
na dočasných a bezprostředně ohrožených lokalitách 
a na lokalitách chráněných vytížily naprostou většinu 
kapacity, kterou bylo možno věnovat terénnímu 
výzkumu. Ta byla v jarních měsících ještě negativně 
ovlivněna omezeným pohybem mezi okresy 
v  důsledku protipandemických opatření vlády 
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a  následně v letních měsících nezvykle deštivým 
počasím. To trvalo prakticky po celou terénní 
sezónu a v počátcích léta přineslo i přívalové deště 
s větrem. Na některých lokalitách vznikly akumulace 
sedimentů či polomy zamezující sběru fosílií. 
Klasickým lokalitám, u nichž nehrozí bezprostřední 
nebezpečí zániku, mohla být proto věnována v roce 
2021 minimální pozornost. Celkově však byl získán 
rozsáhlý materiál odborně velmi hodnotné hmotné 
i  nehmotné dokumentace. Na řadě lokalit byl 
nalezen vzácný fosilní materiál, některé exempláře 
lze považovat za velmi vzácné. Obohacení sbírkových 
fondů ZČM ze zdrojů interního grantového projektu 
je tak velmi významné. Navíc se počítá s tím, že 
nasbíraný materiál a data se postupně budou stávat 
součástí odborných publikací, jako tomu bylo 
i předchozích projektů. 

Z dočasných lokalit proběhly rozsáhlé sběry 
v  horninovém materiálu z výkopů na odpočívce 
Svojkovice (58.8 km) na D5 severně od Borku. 
Dobíhala ražba průzkumné štoly, základu 
budoucího tunelu metra trasy D v Praze na Pankráci. 
Rekognoskační průzkumy proběhly také ve  dvou 
štolách ražených jako kanalizační stoky na různých 
místech v Praze. Z ohrožených lokalit byla pozornost 
věnována jedinému nalezišti. Terénní práce 
a  výzkum však zabraly velkou část terénní sezóny. 
Šlo o bagrovanou sondu u Strašic, v drenážní rýze 
podél polní cesty do Tění, kde byl odebrán ohromný 
zásekový vzorek polohy fosiliferního tufu obsahující 
unikátní fosilní společenstvo se vzácnými trilobity. 
Zvláště přítomnost této skupiny je obvykle příčinou 
zničení lokalit nelegální sběratelskou činností. 
V PP Sedlecká rokle proběhlo čištění profilu, 
aby bylo možno v následujících letech provádět 
terénní výzkumy, které na této lokalitě neprobíhaly 
desetiletí. V PP Sutice byl proveden výzkum 
ve  výkopech v severovýchodní části ochranného 
pásma zvláště chráněného území. Z klasických lokalit 
byla navštívena lokalita Ejpovice, kde byl proveden 
orientační výzkum a sběr ke zjištění stavu výchozů 
a výskytu fosiliferních poloh. Mezi přímo neohrožené 
lokality lze počítat i profil v Knížkovicích u ústí štoly 
s unikátní graptolitovou faunou vyššího ordoviku. 
Tradiční sběry fosiliferních bloků silicifikovaných 
černých břidlic s graptolity proběhly v hlinské zóně 
v  okolí Mrákotína u Hlinska. Tento dlouhodobý 
výzkum je stále více zaměřen na získání bloků 
horniny z cest a zarůstajících hald. V posledních 
letech se tak z běžného, sezónního výzkumu stává 
výzkum spíše záchranný. Z klasických lokalit bylo 
ještě navštíveno kvůli dokumentaci několik výchozů 
spodního siluru v okolí Loděnic, odkud sběratel 
M. Šafka věnoval do ZČM dendroidní graptolity. Jak je 
zřejmé, v roce 2021 proběhlo několik terénních akcí, 
z toho dvě rozsáhlé. Byl zachráněn unikátní vědecký 
materiál v rozsahu umožňujícím jeho dlouhodobé 
následné studium s potenciálem na  několik 
odborných publikací. Vzhledem k možné šíři témat 
a komplexní dokumentaci budou ke  zpracování 
pozváni i kolegové různých odborných zaměření.

Nasbíraný fosilní materiál byl kompletně uložen 
v  Hospodářské škole v Rokycanech. Část je 
předběžné deponována v místnosti č. 208, která je 
v současnosti určena pro nezpracovaný materiál, 
čekající na  hrubou preparaci („umenšování“, 
formátování). Část materiálu nasbíraného v roce 
2021 však již prošla hrubou preparací, byla uložena 
do krabiček a  byla umístěna v místnosti č. 209, 
kde je zpracovaný materiál uložen v krytých 
přepravkách a je řazen podle lokalit. Odtud bude 
postupně přemisťován do  zásuvek a v budoucnu 
do skříní (zásuvky od letošního roku vyrábějí 
zaměstnanci údržby v Rokycanech, výroba 
skříní bude závislá na  dostupných investičních 
prostředcích muzea). Také proběhla hrubá preparace 
u části vzorků nasbíraných v minulých letech v rámci 
předcházejícího projektu. (Velká část materiálu 
na  preparaci stále čeká; odhadovaná časová 
náročnost je ve stovkách hodin.)

IGP 2016/06 (Ing. Jan Bureš). Vyhodnocení diverzity 
rostlinných společenstev karbonského stáří 
na lokalitách u Nýřan (řešitel J. Bureš)

V  roce 2021 byl dokončen průzkum bagrovaných 
sond v tufu spodní radnické sloje v katastru obce 
Rochlov. Bylo provedeno 5 sond z toho se třemi 
pozitivními výsledky. Nalezená fosilní flóra byla 
převezena do laboratoří CP v Plzni. Z dlouhodobých 
výsledků průzkumných prací v oblasti Pankrác- 
Blatnice byla vytvořena část výstavy „Tajemství 
prvohorních a současných močálů Plzeňska“. 
Diverzita rostlinných společenstev na jednotlivých 
lokalitách a  geologické okolnosti jsou shrnuté 
v článku „Výsledky geologického průzkumů 
v  kladenském souvrství na lokalitách severně 
od  Nýřan v letech 2007-2021 (Přijato redakcí 
„Zprávy o geologických výzkumech“ - Česká 
geologická služba, v recenzním řízení). Současně 
byla rekognoskována možnost tvorby modelu šištice 
kordaitu na CT tomografu v  NM v Praze do  článku 
„Cordaites borassifolius branch with leaves and 
reproductive organs from in situ volcanic ash 
horizon”

IGP 2016/07 (Ing. Jan Bureš). Paleoekologická 
rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosýstémů 
v Plzeňské karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí 
na jejich vývoj (hlavní řešitel M. Čechura)

Z dlouhodobých výsledků průzkumných prací 
na  rašeliništi v Merklíně, Hůrkách a na Kamenném 
rybníku u Plzně byla vytvořena část výstavy 
„Tajemství prvohorních a současných močálů 
Plzeňska“. Byl dokončen odborný článek shrnující 
archeologickou a paleobotanickou problematiku 
– „Palynologický průzkum podhorských rašelinišť 
Plzeňska v archeologických souvislostech“ (Přijato 
redakcí „Archeologie západních Čech“ - ZČM v Plzni, 
v recenzním řízení).
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DKRVO
P91 - Výzkum Malesických vrstev v oblasti mezi 
obcemi Malesice-Chotíkov-Dolní Vlkýš – Výzkum 
bioty, sedimentárního záznamu a stratigrafie – 
V  roce 2021 pokračoval paleontologický výzkum 
malesických vrstev na lokalitě CH-M-1 mezi obcemi 
Chotíkov a Malesice. Během roku na lokalitě probíhal 
systematický sběr fosilních rostlin a živočichů v rámci 
DKRVO. (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., ing. Jana 
Mlnáříková, Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková 
a František Tichávek). 

Uznatelné výstupy dle metodiky RIV: 

1)D´Angelo, J.A., Zodrow, E.L., Pšenička, 2021. 
3D chemometric model simulating the Acitheca 
polymorpha frond: implications for reconstructing 
Carboniferous ferns (Marattiales, Canada). Musei 
Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica 
et paleobiologica, 55(1-2), 1-21

2) A new marattialean fern, Pectinangium 
xuanweiense sp. nov., from the Lopingian of 
Southwest China. Review of Palaeobotany and 
Palynology 295, 104500

P92 - Výzkum autochtonní fosilní flóry a fauny 
z  vulkanických obzorů Plzeňské a Radnické uhelné 
pánve z různých stratigrafických úrovní a jejich 
komparace s autochtonní flórou a faunou z jiných 
pánví ve světě (období karbon perm) – V roce 
2021 probíhala rekognoskace uhelných oblastí 
v  Plzeňské a Radnické pánvi. Výzkum se zaměřoval 
především na lokalitu Vranovice (radnická pánev), 
kde byly organizovány paleontologické práce. Dále 
probíhala rekognoskace oblastí Pankrác- Blatnice 
(Plzeňská pánev). V rámci výzkumu byla pořízena 
pila na horninové vzorky AbrasitMet M Manual 
s příslušenstvím. 

Uznatelné výstupy dle metodiky RIV: 1) Zodrow, E.L., 
Pšenička, J., 2021. Five dispersed medullosalean male 
organs, one species? Late Pennsylvanian Sydney 
Coalfield, Canada. Bulletin of Geosciences 96(1)

P93 - Revize a zhodnocení vybraných lokalit 
klabavského až libeňského souvrství pražské pánve – 
V roce 2021 probíhali systematické terénní výzkumy 
v oblasti Barrandienu, jejichž cílem je odborný sběr 
fosilií a dat. 

Uznatelné výstupy dle metodiky RIV: 

1) Pšenička, J., Bek, J., Frýda, J., Žárský, V., Uhlířová, 
M., Štorchy, P., 2021. Dynamics of Silurian Plants as 
Response to Climate Changes. Life 2021, 11, 906

2) Uhlířová, M., Pšenička, J., Sakala, J., Bek, J., 2022. 
Review of Palaeobotany and Palynology 298, 104587.

P94 - Provést systematický výzkum a revizi 
vybraných skupin graptolitů - V roce 2021 probíhal 
terénní výzkum zaměřený na získání graptolitového 
materiálu s důrazem na střední a svrchní ordovik 
– taxonomie, tafonomie, stratigrafie; kamerální 
zpracování; srovnávací sběry. (doc. RNDr. Petr Kraft, 
CSc.)

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
Autorské výstavy 
•	 „Tajemství prvohorních a současných močálů 

Plzeňska ZČM v Plzni“, 1.7-17.10, Ing. Jan Bureš. 
Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 Spolupráce na výstavě „Ozdoby dávné doby“
•	 Spolupráce na výstavě „Od daguerrotypie 

k digitálu“ 
Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy 
Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček: 
•	 Expozice paleontologie v  Rokycanech - 273 

inventárních čísel (409 kusů)

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných 
organizací: 
•	 Chlupáčovo Muzeum Praha – 19 inventárních 

čísel 
•	 West Media – 5 inventárních čísel

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů 
•	 UK Praha, RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. – 1 inventární 

číslo (smlouva FPV 3/2021)

Odborné konference a semináře
Účast na on-line konferenci a prezenčně semináře 
IGCP 653 a 735 a zasedání ordovické subkomise 
v Lyonu (doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.). Abstrakt z Lille: 
Kraft, P., Kraft, J. (2021): Dendroid graptolites of 
the Prague Basin during the GOBE. Journal de 
l’Association Paléontologique Française, Numéro 
Spécial 2 (Lille 2021: Ordovician of the World 
Programme with Abstracts): 47–48. Z  lyonského 
semináře abstrakty nebyly; přednáška se jmenovala: 
GOBE in the Barrandian area.

Přednášková činnost 

Ing. Jan Bureš, ZČM v Plzni, 30. září 2021, Tajemství 
prvohorních a současných močálů Plzeňska, 
přednáška pro veřejnost

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., on-line přednáška 
organizována Ústavem geologie a paleontologie UK 
Praha, 14. dubna 2021, Nejnovější trendy a objevy 
v paleobiologii a stratigrafii mladšího paleozoika. 
Přednáška pro odbornou veřejnost

Přednášky v  rámci výuky na Ústavu geologie 
a paleontologie UK Praha (RNDr. Josef Pšenička, doc. 
RNDr. Petr Kraft, CSc.)

Ediční a publikační činnost
Ediční činnost
•	 Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 

Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 55, 
No 1-2. - recenzovaný časopis

•	 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 96, Nos 1 - 4. - 
impaktovaný časopis
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Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp)
•	 Zhou, W., Pšenička, J., Bek, J., Wan, M., Boyce, 

C.K., Wang, J., 2021. A new anachoropterid 
fern from the Asselian (Cisuralian) Wuda Tuff 
Flora. Review of Palaeobotany and Palynology, 
Volume 294, 104346. https://doi.org/10.1016/j.
revpalbo.2020.104346 (IF 1.674).

•	 Votočková Frojdová, J., Wang, J., Pšenička, J., 
Bek, J., Opluštil, S., Libertín, M., 2021. A new 
leptosporangiate fern Oligosporangiopteris 
zhongxiangii gen. and sp. nov. from the 
lowermost Permian of Inner Mongolia, China 
– morphology, anatomy and reproductive 
organs. Review of Palaeobotany and Palynology, 
Volume 294, 104479. https://doi.org/10.1016/j.
revpalbo.2021.104479 (IF 1.674).

•	 Libertín, M., Bek, J., Wang, J., Opluštil, S., Pšenička, 
J., Votočková Frojdová, J., 2021. New data about 
three sphenophylls and their spores from the 
volcanic tuff ofWuda, Taiyuan Formation, earliest 
Permian, China. Review of Palaeobotany and 
Palynology, Volume 294, 104484. https://doi.
org/10.1016/j.revpalbo.2021.104484 (IF 1.674).

•	 Pšenička, J., Wang, J., Bek, J., Pfefferkorn, H.W., 
Opluštil, S., Zhou, W., Votočková Frojdová, J., 
Mibertín, M., 2021. A zygopterid fern with 
fertile and vegetative parts in anatomical 
and compression preservation from the 
earliest Permian of Inner Mongolia, China. 
Review of Palaeobotany and Palynology, 
Volume 294, 104382. https://doi.org/10.1016/j.
revpalbo.2021.104382 (IF 1.674). 

•	 Wang, J., Hilton, J., Pfefferkorn, H.W., Wang, S., 
Zhang, Y., Bek, J., Pšenička, J., Seyfullah, L.J., 
Dilcher, D., 2021. Ancient noeggerathialean 
reveals the seed plant sister group diversified 
alongside the primary seed plant radiation. PNAS, 
118(11), e2013442118. https://doi.org/10.1073/
pnas.2013442118 (IF 11.205)

•	 Zodrow, E.L., Pšenička, J., 2021. Five dispersed 
medullosalean male organs, one species? Late 
Pennsylvanian Sydney Coalfield, Canada. Bulletin 
of Geosciences 96(1), 29–51. DOI 10.3140/bull.
geosci.1789 29 (IF 1.6)

•	 Pšenička, J., Bek, J., Frýda, J., Žárský, V., Uhlířová, 
M., Štorchy, P., 2021. Dynamics of Silurian Plants as 
Response to Climate Changes. Life 2021, 11, 906. 
https://doi.org/10.3390/life11090906 (IF 3.817).

•	 Zhou, Y., Guo, Y., Pšenička, J., Bek, J., Yang, 
S-L., Feng, Z., 2021. A new marattialean fern, 
Pectinangium xuanweiense sp. nov., from the 
Lopingian of Southwest China. Review of 
Palaeobotany and Palynology 295, 104500. 
https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2021.104500 
(IF 1.674).

•	 Bek, J., Opluštil, S., Pšenička, J., Votočková-
Frojdová, J., 2021. Quantitative relationship 
of spore and plant assemblages from the 

Radnice Basin, Middle Pennsylvanian of the 
Czech Republic: preliminary results. Geological 
Quarterly, 65, 1-12. DOI 10.7306/gq.1628 (IF 1.3)

Článek v recenzovaném časopisu (typ výsledku Jost)
•	 Bokr, P., Mikuláš, R., Budil, P., Kraft, P. (2021): Early 

complex tiering pattern: Upper Ordovician, 
Barrandian area, the Czech Republic. Fossil 
Imprint, 77(1): 17–35. DOI 10.37520/fi.2021.003 
(dělená afiliace muzeu a poděkování IGP)

•	 D´Angelo, J.A., Zodrow, E.L., Pšenička, 2021. 3D 
chemometric model simulating the Acitheca 
polymorpha frond: implications for reconstructing 
Carboniferous ferns (Marattiales, Canada). Musei 
Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: 
geologica et paleobiologica, 55(1-2), 1-21. DOI: 
10.2478/fbgp-2021-0001.

Badatelská činnost 

Pracoviště Rokycany
Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 7
              z toho studentů    1
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    0

Pracoviště Plzeň
Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 8
              z toho studentů    2
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    0

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích

Členství v edičních a redakčních radách

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 
•	 Člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni
•	 Člen redakční rady mezinárodního 

impaktovaného časopisu Bulletin of Geosciences
•	 Šéfredaktor recenzovaného časopisu 

Západočeské muzea v Plzni Folia Musei Rerum 
Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et 
paleobiologica

•	 Člen redakční rady recenzovaného časopisu 
Západočeského muzea v Plzni Erika

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 
•	 Člen ediční rady recenzovaného časopisu 

Západočeské muzea v Plzni Folia Musei Rerum 
Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et 
paleobiologica
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•	 Associate editor mezinárodního impaktovaného 
časopisu Bulletin of Geosciences

•	 Člen redakční rady recenzovaného Sborník ZČM 
Příroda

Členství ve vědeckých a odborných radách
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 
•	 Člen vědecké rady Pedagogické fakulty ZČU
•	 Člen Subcommission on Ordovician Stratigraphy 

(ISOS; Mezinárodní subkomise pro stratigrafii 
ordoviku), součást International Commission on 
Stratigraphy (Mezinárodní stratigrafické komise)

•	 Člen České stratigrafické komise

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
•	 Fakulta pedagogická, Západočeská Universita 

v Plzni
•	 Národní muzeum, Praha
•	 Geologický ústav AV ČR
•	 Česká geologická služba, Praha
•	 Botanický ústav AV ČR
•	 Nanjing Institute of Geology and Paleontology, 

Chinese Academy of Sciences, China
•	 Yunnan University, Kunming, China
•	 Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 

Argentina

Oddělení botaniky
Sbírkotvorná činnost
Sbírkový fond byl v  roce 2021 obohacen sběry 
pracovníků oddělení botaniky (dokladový materiál 
k výzkumným úkolům, materiál z  pracovních 
i soukromých terénních cest) a řady spolupracovníků, 
především z řad členů Západočeské pobočky ČBS.

Mimo jiné bylo díky povinnosti uložení ve veřejné 
sbírce získáno 164 položek hub z  mykologického 
výzkumného projektu.

Problematické druhy byly revidovány specialisty 
(především v  rámci projektu Pladias) – celkem 680 
herbářových položek bylo opatřeno revizními štítky 
a poté zařazeno systematicky do sbírky.

Byly zpracovány herbáře nalezené v pozůstalostech 
a darované:

Herbář A. Kriesla – vyřazení poškozených položek, 
porovnání datace s poznámkovým sešitem, řešení 
nesrovnalostí a příprava k zápisu, soupis informací 
(S. Pecháčková).

Herbář D. Staňkové a V. Krabovského – soupis 
informací (S. Pecháčková).

Herbář nabídnutý paní L. Jiráskovou – vytřídění 
poškozených a nelokalizovaných položek, 
korespondence, soupis druhů poškozených 
a  nezařazených do PL, vrácení neupotřebitelných 
položek, darovací smlouva (S. Pecháčková).

Herbář nabídnutý paní V. Benediktovou – dořešení 
daru, darovací smlouva (S. Pecháčková).

Sbírky

1. Evidence sbírek
Chronologická evidence za rok 2021 11
z toho zakoupených   0
celkové náklady na nákup sbírek  0,- Kč
Systematická evidence za rok 2021 900 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021                90 784 inv. č.
z toho v elektronické databázi               77 376 inv. č.
Inventarizace za rok 2021  8 940 inv. č. 
Vyřazeno z CES    0

2. Ochrana sbírek

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem za rok 2021 7 756 inv.č.
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu
za rok 2021/celkem  0/1037 inv. č.
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea  0

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou 
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou 
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     cca 500 ks
z toho vlastní kapacitou   cca 500 ks

Odborná činnost
Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování 
výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko (severní 
okraj Plzně, Bolevecké rybníky, trasa západního 
okruhu Plzně), Český les, Slavkovský les, Krušné hory, 
Klatovsko, Plánický hřeben, Šumava, Podbrdsko 
atd. – desítky dílčích lokalit (O. Peksa, S. Pecháčková, 
I. Matějková).

Determinace materiálu pro odbornou i laickou 
veřejnost (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit 
se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku 
(S. Pecháčková, O. Peksa).

Preparace a determinace sebraného materiálu, 
kromě vlastního také pro různé badatele či instituce 
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Fotodokumentace v rámci průzkumů i cílené 
fotografování pro účely publikace (O. Peksa, 
S. Pecháčková).

Aktualizace DKRVO ZČM (O. Peksa, S. Pecháčková).
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Projekt Flóra a vegetace Šlovického vrchu 
u  Dobřan – terénní průzkum, snímkování 
trvalých ploch ke sledování dynamiky vegetace 
na neobhospodařovaných a pasených plochách, 
monitoring zvláště chráněných a dalších vzácnějších 
druhů rostlin, fotodokumentace a management 
bývalého VVP (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Projekt Výzkum vřesovišť po 10 letech – 
příprava podkladů, terénní průzkum: opakování 
fytocenologických snímků na 20 lokalitách. Zápis 
a kontrola nově zjištěných dat. Fotografie vybraných 
vřesovišť v kvetoucím stadiu pro srovnání stavu 
v r. 2011/12 vs. 2021 (O. Peksa, S. Pecháčková).

Projekt Epifytické lišejníky Doupovských hor – 
statistické analýzy (O. Peksa).

Projekt Epifytické lišejníky Doupovských hor – 
analýzy, stahovaní literatury pro tvorbu úvodu 
publikace (O. Peksa).

Projekt Vývoj epifytické lichenoflóry na solitérních 
stromech v NPČŠ – úprava dat (O. Peksa).

Projekt Lišejníky starých porostů Českého lesa – 
analýza dat (O. Peksa).

Projekt Fotogalerie PlantRoots – druhové určení, 
širší výběr, technická příprava úprav fotografií 
(S. Pecháčková).

Podsbírka Kořeny – kontrola stavu položek 
a  správnosti determinace, redeterminace některých 
položek; úpravy položek po redeterminaci, montáž, 
nové zařazení (S. Pecháčková, R. Bláhová)

Konzultace metodiky odběru kořenů pro analýzu 
RNA, v BÚ AV ČR v Průhonicích (S. Pecháčková).

Zaměření polohy jednotlivých trsů vzácného druhu 
Huperzia selago u PP Doubí (S. Pecháčková).

Organizace publikování výsledků Floristického kursu 
ČBS v Plasích 2019 – domluva s autory a redakcí 
Sborníku ZČM, editace článku, úpravy dle pokynů 
redakce před recenzním řízením a po recenzích. 
Napsání anotace Sborníku ZČM 126 pro knihovnu 
(S. Pecháčková).

Přebrání materiálů ke květenám Šumavy a Brd, část k 
odeslání, část do archivu (S. Pecháčková).

Příprava setkání muzejních botaniků v rámci AMG 
– organizace setkání, výběr lokalit Nepomucko, 
Plánicko (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Posudky:
Člen komise při obhajobě grantu J. Kocourkové 
na FŽP ČZU (O. Peksa).

Posudek na grant GAUK H. Ghlimové (O. Peksa).

Recenze pro časopisy: 1× časopis Živa, 1× časopis 
Bryonora (O. Peksa).

Recenze knihy J. Klimešové – Academia 
(S. Pecháčková).

Autorské výstavy a spolupráce 
na výstavách
Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských 

fotografů“ (26. 2. – 20. 6. 2021): dodání fotografií 
s komentářem (S. Pecháčková, O. Peksa).

•	 „Tajemství prvohorních a současných močálů 
Plzeňska“ (2. 7. – 17. 10. 2021): spoluautorství 
na výstavě (I. Matějková). Vyhledání a skenování 
herbářových položek požadovaných druhů rostlin 
a parametrů pro tuto výstavu (S. Pecháčková, 
R. Bláhová).

Spolupráce na výstavách mimo organizaci
•	 „Řeka Radbuza – Voda a život“ (28. 6. – 19. 9. 2021, 

MKS Dobřany): pomoc s úpravou obrázků, textů 
a instalací výstavy (O. Peksa).

•	 „Tajemný svět rostlinného podzemí“ (1. 3. 2022 
– 20. 5. 2022, Prezídium Akademie věd ČR): 
spolupráce s  architektem, začlenění 3D modelu 
„Louka pod zemí“ do architektonického návrhu; 
příprava smlouvy, kontrola stavu předmětů 
uložených ve Zbirohu, předání podkladů pro 
grafika atd. (S. Pecháčková a kol.).

Odborné konference a semináře
•	 Lichenologický workshop v Srbsku u Berouna, 

4.– 5. 5. 2022 (O. Peksa).
•	 7. československá lichenologická konference, 

21.–23. 2. 2022, Hrachov u Sedlčan: příprava, 
organizace (O. Peksa – hlavní organizátor).

Přednášková činnost 
•	 O. Peksa, katedra botaniky PřF UK, přednáška 

Fotobionti v rámci kurzu Biologie lišejníků, 6. 12. 
2021 (OP).

Ediční a publikační činnost

Připravované publikace:

Články impaktované:
•	 Ondřej Peksa, Tereza Gebouská, Zuzana Škvorová, 

Lucie Vančurová & Pavel Škaloud: Photobiont-
mediated guilds in green algal lichens – an insight 
into the life of terrestrial symbiotic communities 
– úpravy obrázků, tabulek, příprava dat pro 
GenBank, oprava po revizi angličtiny, submission 
do New Phytologist; po odmítnutí úprava 
a  submission do Molecular Ecology – úprava po 
recenzích, submission nové verze článku ‚The 
guild concept in green algal lichens – an insight 
into the life of terrestrial symbiotic communities‘ 
– zamítnutí editorkou; úprava a submission 
do  FEMS Microbiology Ecology jako „The guilds 
in green algal lichens – an insight into the life 
of terrestrial symbiotic communities“ – přijato, 
příprava obrázků pro tiskovou verzi (O. Peksa).

•	 Zuzana Škvorová, Ivana Černajová, Jana Steinová, 
Ondřej Peksa, Patricia Moya & Pavel Škaloud: 
Promiscuity in lichens follows clear rules: 
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partner switching in Cladonia is regulated by 
climatic factors and soil chemistry – připomínky 
k úpravám rukopisu po recenzích v časopise 
Frontiers in Microbiology, přijato, korektury 
(O. Peksa).

Knihy:
•	 Březina S., Krahulec F., Pecháčková S., Skálová 

H.: „Louky. Dobrodružství poznávání“, nakl. 
Academia Praha – kniha – věcné úpravy 
kompletního textu, doplňky ke dvěma kapitolám 
týkajícím se výzkumu podzemních částí rostlin, 
kontrola kvality fotografií, kontrola provázání 
textu s obrázky a citacemi, doplnění fotografií 
– korespondence s jejich autory, kontrola nové 
verze obrazové části, zpracovávání recenzních 
připomínek, tvorba anotace, návrh obálky 
(S. Pecháčková).

Články ostatní:
•	 S. Pecháčková: Aira praecox u Boleveckého 

rybníka v  Plzni – odborný článek – sepsání 
a odeslání článku do časopisu Calluna.

•	 S. Pecháčková: Čtvrtstoletí časopisu Calluna – 
sepsání a odeslání článku do časopisu Calluna.

Publikované v roce 2021:
Články impaktované:
•	 Šmilauer P., Košnar J., Kotilínek M., Pecháčková 

S. & Šmilauerová M. (2021): Host age and 
surrounding vegetation affect the community 
and colonisation rates of arbuscular mycorrhizal 
fungi in a temperate grassland. – New Phytologist 
232/1: 290–302. https://doi.org/10.1111/
nph.17550

Články recenzované:
•	 Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., 

Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky 
floristického kurzu České botanické společnosti 
v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborník 
Západočeského muzea v Plzni, Příroda, 126: 5–82.

•	 Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., 
Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. (2021): 
Lišejníky zaznamenané během bryologicko-
lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. – 
Bryonora 67: 8–23.

•	 Matějková I. (2021): Příspěvek k  vegetačním 
poměrům přírodní rezervace Luňáky u Klatov. – 
Erica 28: 3–24.

Ostatní:
•	 Matějková I. & Pecháčková S. [eds] (2021): 

Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 26/1: 34–39.
•	 Pecháčková S. (2021): Exkurze „Podzimní květena 

rybníků u Bolevce“. – Calluna 26/1: 18.
•	 Pecháčková S. (2021): Huperzia selago 

a Lycopodium annotinum v Plzni. – Calluna 26/1: 
21–22.

•	 Pecháčková S. (2021): Květena na trase západního 
okruhu Plzně v okolí Radčic. – Calluna 26/1: 
23–29.

•	 Matějková I. & Pivoňková L. (2021): Tři pobočkové 
exkurze pro Květenu Šumavy. – Calluna 26/1: 
3–16.

•	 Matějková I. (2021): Pobočková exkurze 
na Hradiště v Plzni. – Calluna 26/1: 16–18.

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem  0
              z toho studentů 
              z toho zahraničních 
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše     25

Účast pracovníků muzea v poradních 
sborech, edičních radách a profesních 
sdruženích
•	 Ediční rada ZČM – průběžné posuzování publikací 

vydávaných ZČM (O. Peksa).
•	 Erica – redakce (O. Peksa, I. Matějková, 

S. Pecháčková).
•	 Calluna – redakce (S. Pecháčková, I. Matějková).
•	 Bryonora – redakční rada (O. Peksa).
•	 Sborník ZČM, Příroda – redakční rada (O. Peksa, 

S. Pecháčková).

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Centrum excelence Pladias – konzultace 

k herbářovým sbírkám, determinaci a lokalizaci 
(S. Pecháčková, R. Bláhová).

Oddělení zoologie

Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání 
materiálu ze západních Čech. Značnou část 
představují sběry motýlů (Lepidoptera), pavouků 
(Araneae) a střevlíkovitých brouků (Coleoptera) 
z lokalit: kaolinové oprámy u Horní Břízy, PR Zlín a PR 
Přimda. Sbírkový fond entomologické podsbírky 
byl rozšířen o mravence, brouky, škvory a pavouky 
(celkem se jedná o 3400 exemplářů). Preparováno 
bylo 6 nalezených kadáverů obratlovců (ptáků).

Sbírky

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021       11 př. č.
z toho zakoupených                0
celkové náklady na nákup sbírek               0
Systematická evidence za rok 2021          10 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021              16 232 inv. č.
z toho v elektronické databázi              16 232 inv. č.
Inventarizace za rok 2021  537 inv. č. 
Vyřazeno z CES    0
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2. Ochrana sbírek

Sbírky byly firmou Desinsekta vyplynovány Cytrolem 
Super SG. Některé předměty byly navíc ošetřeny při 
namátkových kontrolách sbírek dalšími přípravky dle 
potřeby. Předmětům, uloženým v tekutých médiích, 
byly kapaliny doplňovány dle stavu hladiny.  

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě, celkem    16 232
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu    59
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea   32

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021      1 393
z toho vlastní kapacitou   1 393
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     7
z toho vlastní kapacitou   7
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     2 016
z toho vlastní kapacitou   2 016

Vědeckovýzkumná činnost
V rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace ZČM (DKRVO) řešili pracovníci oddělení 
v oblasti „Zoologie“ tyto kontrolované dílčí cíle:

10.1 Monitoring výskytu ptáků v západních Čechách 
– dlouhodobý výzkum výskytu ptáků v  západních 
Čechách, ekologických nároků vyskytujících se 
ptačích druhů na prostředí a změn jejich početnosti, 
druhové bohatosti a rozšíření na studijních plochách 
opakovaně sledovaných v různých časových 
intervalech. Kontrolní cíl 10.1.2: zpracovat výsledky 
minimálně z 30 dnů terénních výzkumů v  daném 
roce (za den v terénu zkontrolovat minimálně 20 
bodů v případě bodového sčítání, respektive 2 
malé faunistické čtverce (1,5×1,4 km) v případě 
časového sčítání TSCs). Dílčí cíl 10.1 byl splněn (Vacík, 
Vančurová).

10. 2. Monitoring výskytu netopýrů na zimovištích 
v západních Čechách – dlouhodobý výzkum výskytu 
netopýrů na zimovištích v západních Čechách, změn 
jejich početnosti, druhové bohatosti a  rozšíření 
na kontrolovaných lokalitách. Kontroly zimovišť 
netopýrů v západních Čechách a přepis výsledků 
do PC databáze. Kontrolní cíl 10.2.2.: zpracovat 
výsledky všech kontrol netopýrů na zimovištích 
v daném roce do databáze. Dílčí cíl 10.2 byl splněn 
(Vacík).

10.3 Výzkum vybraných skupin bezobratlých 
(pavouci, střevlíkovití brouci, motýli) západních Čech 
s přesahem na zájmové lokality v Brdech, Šumavě 
a v Českém lese.

Byly realizovány průzkumy fauny bezobratlých 

vybraných lokalit: PR Zlín (ve spolupráci s JČU), 
PR  Přimda (ve spolupráci s FPE ZČU), NP Šumava 
(ve spolupráci s ENTÚ BC AVČR a Národní muzeem 
v Praze). Cíl byl splněn. (Hradská, Walter)

10.4 Diverzita bezobratlých na stanovištích 
ovlivněných činností člověka – Zpracování 
a determinace získaných exemplářů 

Byly preparovány stovky exemplářů motýlů 
a brouků (2200 kusů). Část byla zapsána do databáze 
Demus entomologie. 1390 kusů pavouků bylo 
uloženo do lihu a část je zapsána v databázi Demus 
entomologie. Cíl byl splněn. (Hradská, Walter)
10.5 Výzkum původních bukových porostů Brd, 
Šumavy a Českého lesa. 

Průzkumy PR Zlín, PR Přimda, NP Šumava, NPP 
Bublák, monitoring denních motýlů v Dobřanech 
a Rokycanech. Cíl byl splněn. (Hradská, Walter – 
spolupráce s JČU) 

V rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace ZČM (DKRVO) byl realizován v roce 2021 
tento publikační výstup:

Publikace na téma popis nového druhu fosilního 
pavoukovce (Hradská).
Cíl splněn. Článek byl přijat k tisku (bude vytištěn 
na jaře 2022).

Interní grantová činnost

V rámci IGP 04/2020 byla dokončena determinace 
získaného materiálů (pavouci, střevlíkovitý brouci 
a motýli) a byly připraveny všechny statistické 
analýzy a vyhodnocení pro sepsání odborných 
článků. V rámci tohoto grantu je zkoumán vliv 
antropogenního stanoviště – bývalých kaolinových 
lomů v Horní Bříze. V rámci tohoto projektu probíhal 
současně i mykologický průzkum (Dr. Kout, katedra 
CBG). Na projektu dále spolupracuje Stanislav 
Vodička, který determinuje střevlíkovité brouky 
(Hradská, Walter).

Granty

GAČR - GA019-06728S - Jak přesně můžeme 
rekonstruovat karbonský tropický les? 

z České republiky a Číny. Projekt se zaměřuje 
na studii karbonského tropického mokřadního lesa 
se zaměřením na jeho diverzitu, časoprostorovou 
variabilitu, ekologickou charakteristiku rostlinných 
druhů i jejich vzájemné mezidruhové vztahy v rámci 
celého společenstva včetně interakcí živočichů 
a rostlin. Spolupráce na tomto projektu se týká 
studia karbonských pavoukovců. Byla dokončena 
publikace s popisem nového druhu pavoukovce 
Doubravatarbus krafti do v Bulletin of Geoscience 
(I. Hradská).

Odborná činnost
Shromažďování faunistických údajů živočichů 
z území západních Čech pozorováním, vlastními 
sběry nebo získanými od spolupracovníků. Část 
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publikována v odborném periodiku. (Hradská, 
Walter, Vacík, Vančurová). 

V průběhu roku bylo prováděno mapování kriticky 
ohroženého motýla okáče stříbrookého vyskytujícího 
se v NP Šumava a to ve spolupráci s Biologickým 
centrem Akademie věd v Českých Budějovicích 
(Hradská, Walter).

Do nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) 
bylo zapsáno 5143 druhových záznamů převážně 
o motýlech ze sbírky Západočeského muzea a další 
data jsou připravována k zápisu (Walter).

Zpracovávání tématu doktorského studia: Karbonští 
pavoukovci, článek přijat časopisem s IF k tisku 
(Hradská).

Spolupráce na grantovém úkolu „Jak přesně 
můžeme rekonstruovat karbonský tropický les? 
Příklady z České republiky a Číny“ (2019-2021, 
GA019- 06728S),(Hradská).

Soupis motýlů sbírky Milana Procházky – 
determinace neurčených exemplářů, revize již 
určených. Publikováno v odborném periodiku 
(Walter).

Vedení kvalifikačních prací při FPE ZČU v Plzni: 
2 bakalářské a 2 diplomové práce. (Hradská, Walter).

Autorské výstavy a spolupráce 
na výstavách

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských 

fotografů“, 26. 2. – 20. 6. 2021. Doplnění výstavy 
týkající se odborné fotografie o vlastní snímky 
(Walter).

•	 „Expozice Jiří Trnka – dioráma Svatba u Broučků“, 
od 26. 5. 2021. Doplnění výstavy o texty 
a preparované exponáty hmyzu (Hradská, Walter).

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 
•	 „Tajemství současných a prvohorních močálů 

Plzeňska“, 2 inv. č.
•	 „Příroda v pohybu“, 5 inv. č.
•	 Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 

a na výstavy z jiných organizací 
•	 Muzeum Českého lesa v Tachově – expozice, 1 inv. 

číslo (do 31. 12. 2022)

Odborné konference a semináře
Přednášková činnost 
•	 Ivana Hradská, Západočeská pobočka společnosti 

entomologické. Přednáška na téma pavouci 
Plzeňského kraje

•	 Jan Walter, Základní škola Klatovy, třídenní 
(3x 6 hodin) workshop pro žáky základní školy 
v rámci projektu Učíme s oborníky

Ediční a publikační činnost
Ediční činnost
•	 Sborník Západočeského muzea v Plzni: během 

roku byly připraveny a publikovány dvě čísla 
Sborníku č. 126 a č.127 (Hradská, Walter)

Publikační činnost
•	 VOHÁROVÁ, T. & WALTER, J. 2021. Soupis sbírky 

Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 
3. – Sborník Západočeského muzea v Plzni – 
Příroda, 127: 1–53.

•	 HRADSKÁ, I., OPLUŠTIL, S., SELDEN, P. A. & 
DUNLOP, J. A. 2022. A new species of trigonotarbid 
arachnid from the Pilsen Basin of the Czech 
Republic. – Bulletin of Geoscience, in press.

•	 HRADSKÁ, I., RÜCKL, K., KŮRKA, A. & DOLEJŠ, P. 
2021. Four spider species (Araneae: Atypidae, 
Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian 
Forest, Czech Republic. – Silva Gabreta, 27: 
133–142.

•	 WALTER, J. 2021. Obyvatelé našich tůněk. – 
Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 1: 11.

•	 WALTER, J. 2021. Višňovka. – Hornobřízský 
zpravodaj, Horní Bříza, 3: 7.

•	 VACÍK, R. 2021. Vzpomínka na Pavla Řepu. Erica, 
Plzeň, 28: 111–114.

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem  1
              z toho studentů     1
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    0

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích
Poradní sbory

RNDr. Roman Vacík
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

zoologického oddělení ZČM 

Mgr. Ivana Hradská
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

zoologického oddělení ZČM 

Profesní sdružení

RNDr. Roman Vacík
•	 Západočeská pobočka České společnosti 

ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
•	 Česká společnost ornitologická 

Ing. Šárka Vančurová
•	 Západočeská pobočka České společnosti 

ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
•	 Česká společnost ornitologická 
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Mgr. Ivana Hradská
•	 Česká arachnologická společnost 
•	 Komise pro krajská kola biologických olympiád 

kategorie A a B 

Mgr. et Mgr. Jan Walter
•	 Komise pro životní prostředí města Horní Bříza 
•	 Komise pro okresní kola biologických olympiád 

kategorie C a D 

Ediční a redakční rady
•	 Ediční rada Západočeského muzea v Plzni 

(Hradská – členka)
•	 Sborník ZČM – Příroda (Hradská – vedoucí 

redaktorka, Walter – technický redaktor, Vacík – 
člen redakční rady)

•	 Erica (Vacík – člen redakční rady)

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Centrum biologie, geověd a envigogiky 

Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – výuka (Praktická 
cvičení ze zoologie bezobratlých, Fauna ČR, 
přednášky), vedení bakalářských a diplomových 
prací, odborné exkurze, realizace laboratoře pro 
genetické analýzy (Hradská, Walter)

•	 Biologické centrum Akademie věd v Českých 
Budějovicích – spolupráce při mapování motýlů 
a genetické analýze (Walter)

•	 AOPK Slavkovský les – zpracování závěrečné 
zprávy (Walter)

•	 Národní muzeum Praha – spolupráce při výzkumu 
pavouků Šumavy (Hradská)

•	 ZŠ Klatovy – workshopy pro žáky (Walter)
•	 Ocenění, publicita…
•	 Aktivita klíšťat roste. Proti borelióze jsou 

antibiotika, říká infektoložka. Poradila, co dělat 
s přisátým klíštětem, 15. 7. 2021, Život v Česku

•	 https://zivotvcesku.cz/aktivita-klistat-roste-proti-
borelioze-jsou-antibiotika-rika-infektolozka-
poradila-co-delat-s-prisatym-klistetem/

•	 Deštivé počasí jim nevadí. Zápřednice jedovaté 
jsou aktivní. Bioložka popsala, v jakém vývojovém 
stádiu se nacházejí, 11. 8. 2021, Život v Česku.

•	 https://zivotvcesku.cz/destive-pocasi-jim-nevadi-
zaprednice-jedovate-jsou-aktivni-biolozka-
popsala-v-jakem-vyvojovem-stadiu-se-nachazeji/

Oddělení konzervace
Pracoviště konzervace a restaurování se k 31. 12. 2021 
nachází na několika dislokovaných pracovištích, a to:

zpracování a tváření kovů (umělecký kovář) – 
Bolevecká náves 17, Plzeň

zpracování textilií a kůže – Tylova ul. 22, Plzeň  

zpracování dřeva, dřevořezby, polychromovaných 
artefaktů, pozlacování, plastiky, obrazy, grafiky, 
barevných kovů a kombinovaných materiálů – 
Harantova 3, Plzeň

Personální obsazení
Kovy: Václav Vondrovský, konzervátor
 Tomáš Sýkora, umělecký kovář

Textil:  BcA. Jitka Kottová, licence MK – restaurátorka 
textilu

 Gabriela Zlámalová, konzervátor

 Dřevo a ostatní: Bc. Eva Podzemná, restaurátor

Bc. Martin Nauš, DiS, licence MK – restaurátor 
dřeva

Elena Kudrová, konzervátor

Ochrana sbírek
Preventivní ochrana sbírkového fondu

V  průběhu roku 2021 byl zprovozněn systém 
dálkového sledování klimatu ve všech objektech, 
kde jsou uloženy sbírkové předměty, tzn. depozitáře 
a výstavní sály. Jediným centrálně nepřipojeným 
objektem zůstává Centrální depozitář Nepomuk, kde 
se klima sleduje pomocí odečtu jednotlivých čidel 
1 x týdně.

Během roku bylo provedeno několik kontrolních 
měření klimatu dle požadavku jednotlivých 
odborných oddělení. 

8. 10. 2021 bylo provedeno měření intenzity 
světelného toku (v luxech) v  objektu Městského 
úřadu v  Rokycanech, kde se nachází zapůjčené 
sbírkové předměty – olejomalby, portréty bývalých 
rokycanských starostů inv.č. 020536, 020538, 020537, 
020539, 020540, 02543, 020544, 020546. Sbírku 
spravuje Mgr. Jan. Lehner. Měření bylo provedeno 
luxmetrem PU 550, Metra Blansko. Naměřené 
hodnoty byly v rozmezí předepsaných hodnot. 

Dále bylo provedeno kontrolní měření klimatu 
a světelných podmínek ve výstavním sále před 
výstavou „Kdo vyšíval, nehřešil“. Vzhledem k  povaze 
vystavovaného materiálu (textilní vlákna), byla 
doporučena snížená intenzita světla (lx) na hodnoty 
50 až 100 luxů.

Dálkové odečty klimatu jsou realizovány formou 
hlášení porušení optimální oblasti klimatu centrálně 
na oddělení konzervace a toto hlášení je také 
směrováno na objekt, kterého se týká. U některých 
objektů i přes veškerou snahu kurátorů sbírek 
není možné vzhledem ke stavebně – technickému 
provedení budov optimální klimatické podmínky 
dodržet. Jedná se zejména o samostatné objekty - 
stodoly v  Rokycanech a stodolu Bolevec. V  těchto 
objektech se převážně deponuje zemědělské nářadí, 
které nepodléhá ve větší míře změnám v  důsledku 
změn klimatu.
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Restaurování, konzervace a preparace
Celkem bylo konzervováno nebo restaurováno                                
     375 ks
z toho 
umělecko-průmyslové sbírky   224
národopisné oddělení   104
 loutky     4
hamr Dobřív – kovářské kleště  42                           
hamr Dobřív – vertikální měch (dar, sine) 1

V  průběhu tohoto roku byl mimo jiné také 
zrestaurován vertikální měch pro hamr Dobřív: 
jednalo se o rozsáhlou restauraci, při níž byly 
vyměněny všechny kožené prvky, rovněž byla 
zpevněna a vyčištěna vnější i vnitřní dřevěná 
konstrukce a kovové prvky. Barevnost byla 
zachována podle původně nalezených laků včetně 
dodržení technologie, tj. byly použity olejové barvy 
podle původních receptur a rovněž byla zachována 
historická technologie přichycení kůže na tělo 
měchu. (Nauš, Podzemná).  

Konzultační činnost
Biskupství českobudějovické, České Budějovice - 
konzultace ke zlacení znaku diecéze (Podzemná).

Přednášková činnost
14. - 15. září 2021 – přednáška na konferenci Textil 
v muzeu (Brno), téma: „Restaurování kabátku ke křtu“. 
Příspěvek byl uveřejněn v  periodiku Textil v  muzeu, 
autor J. Kottová.

Účast pracovníků oddělení konzervace 
v poradních sborech, edičních radách 
a profesních sdružení.
Komise

Bc. Jitka Kottová
•	 Komise konzervátorů při AMG ČR - sekce textil                                                       

Bc. Eva Podzemná
•	 Komise konzervátorů při AMG ČR 

Členství v profesních sdruženích

Elena Kudrová, ÚVU Plzeň

Spolupráce s jinými organizacemi 
•	 Oddělení konzervace spolupracovalo v  průběhu 

roku s těmito institucemi: NPÚ Praha, Výzkumné 
centrum – Nové technologie ZČU Plzeň

•	 Národní památkový ústav Praha – Textilně 
technologický rozbor vybraných archeologických 
nálezů u jímky v Plasích – 24 vzorků (J. Kottová)

•	 Spolupráce s  Národním památkovým ústavem 
ohledně analýzy textilních materiálů a technik 
pro výstavu „Kdo vyšíval, nehřešil“ (J. Kottová).

•	 Spolupráce s VC ZČU Nové technologie, Plzeň 
Bory, Teslova 9 – analýzy kovových materiálů 
(E. Podzemná).

Kontrolní činnost oddělení konzervace

Vnitřní kontrolní činnost byla především zaměřena 
na kontrolu evidence lihu bez spotřební daně 
(kontrola Celní správy  - bez závad). Dále byla 
kontrola zaměřena na dodržování vnitřních předpisů 
bezpečnosti práce a používání OOPP. Sledováno bylo 
i nakládání s nebezpečnými odpady a jejich likvidace 
a uložení chemických látek.
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Uměleckoprůmyslové oddělení

Sbírkotvorná činnost 
Odborní pracovníci uměleckoprůmyslového 
oddělení pokračovali v  doplňování sbírkových 
fondů dle dlouhodobé sbírkotvorné koncepce 
a  obsahu jednotlivých fondů. Nákupy sbírkových 
předmětů, které se z  nedostatku financí a omezení 
akvizic na region nerealizovaly v  roce 2020, 
mohly být uskutečněny v  roce 2021. Týkalo se to 
především nákupu keramického reliéfu od Vlastimila 
Květenského (1930–1985) ze soukromé sbírky. 
Do  fondu porcelánu byla zakoupena secesní 
souprava na moka vyrobená v porcelánce Carl Knoll 
v Rybářích u Karlových Varů. Do sbírky grafiky byla 
zakoupena studie dívky v lidovém kroji od Augustina 
Němejce (1861–1938). Podsbírka Orient byla 
obohacena především o jihoindickou vázu zdobenou 
stříbrem tradiční technikou bidrí nebo severoafrický 
náramek z oblasti Kabýlie.

V  roce 2021 byla dokončena realizace dvou 
významných darů. Na základě smlouvy se 
Statutárním městem Kladnem byl Západočeskému 
muzeu v Plzni předán dar souboru z tvorby 
významné české sklářské výtvarnice Ludviky 
Smrčkové (1903–1991), který čítá na 145 položek. 
Ve spolupráci s  národopisným oddělením byl 
uměleckoprůmyslovému oddělení předán dar 
z pozůstalosti plzeňského výtvarníka, sochaře 
a keramika Jaroslava Votlučky (1913–1996), který čítá 
126 položek.

1. Evidence sbírek

V roce 2021 pokračovala generální inventura 
sbírkových fondů uložených v Centrálním 
depozitáři Nepomuk – podsbírka Uměleckého 
řemesla (UMP): fondů grafiky, malířství, dřeva, 
kovů, a podsbírky Orient (O). Před inventarizací 
předmětů se upravily jednotlivé depozitáře a uložení 
předmětů v  depozitářích. Inventarizováno bylo 
360 inventárních čísel, evidováno dalších 233 
nesbírkových předmětů. V  rámci inventarizace bylo 
zkompletováno 6 inventárních čísel, u 11 předmětů 
byly zjištěny duplicitní evidenční záznamy, a tyto 
záznamy byly navrženy na vyřazení z CES.

Proběhl zápis nových přírůstků do evidence I. a II. 
stupně a jejich uložení do příslušných depozitářů, 
pokračovala fotodokumentace sbírkových předmětů 
(2814 položek).

V průběhu roku byly revidovány a doplňovány 
záznamy v elektronické databázi sbírkových 
předmětů Demus. V roce 2021 bylo v  databázi 
Demus provedeno 4815 revizí.
Evidence sbírek  
Chronologická evidence za rok 2021 270 př. č.
z toho zakoupených   6
celkové náklady na nákup sbírek  50.240,-
Systematická evidence za rok 2021 270 inv. č. 

Sbírkový fond k 31. 12. 2021             26 788 inv. č. 
z toho v elektronické databázi             23 674 inv. č. 
Inventarizace za rok 2021  360 inv. č. 
Vyřazeno z CES    0

2. Ochrana sbírek

V jednotlivých depozitářích uměleckoprůmyslového 
oddělení a ve stálé expozici „Umělecké řemeslo /
Užité umění“ je pravidelně kontrolována teplota, 
vlhkost a stav předmětů. Dohled nad uložením 
sbírkových předmětů a klimatem v Centrálním 
depozitáři v Nepomuku probíhá ve spolupráci se 
správkyní depozitáře. V depozitářích byla instalována 
čidla na sledování teploty a vlhkosti Testo.

V trezorové místnosti byla realizována výměna 
trezorových dveří finančně podpořená dotací 
z programu ISO II A Ministerstva Kultury ČR. 

V depozitářích uměleckoprůmyslového oddělení 
byla provedena pravidelná preventivní desinsekce. 

V depozitáři textilu probíhá postupná výměna 
nevhodných úložných obalů za nekyselé obaly z PH 
neutrálních materiálů s alkalickou rezervou.

V  depozitáři nábytku v  CD Nepomuk byl, kromě 
umístění odvlhčovače z důvodu zvýšenému nárůstu 
vlhkosti v  letních měsících, opraven a spuštěn 
odvětrávací systém.

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem    23674
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu    23030
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea   20

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Konzervátorským oddělením a konzervátorkou 
oddělení prehistorie ZČM v Plzni bylo ošetřeno 
celkem 224 sbírkových předmětů: 
•	 předměty pro IGP 2020/03 „Keramika ve fondech 

Západočeského muzea v Plzni“;
•	 předměty z fondu textilu vybrané v rámci 

zpracování IGP 2020/06 „Sbírkové předměty 
pocházející ze zemí Balkánského poloostrova 
ve sbírce Západočeského muzea v Plzni“;

•	 soubor nábytkového kování a grafiky pro výměnu 
do stálé expozice „Umělecké řemeslo / Užité 
umění“;

•	 vzorníky vyšívání pro výstavu „Kdo vyšíval, 
nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen“;

•	 soubor porcelánových plastik;
•	 soubor antikvit z pozůstalosti J. Zeyera (1. část);

Dodavatelsky bylo restaurováno 6 sbírkových 
předmětů – 3 olejomalby na plátně (17. – 18. století) 
a 3 podmalby na skle. V dubnu byla do stálé expozice 
„Umělecké řemeslo / Užité umění“ instalována 
míšeňská porcelánová plastika Augusta Silného.
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Do žádosti o dotaci na restaurování z programu ISO II 
D Ministerstva kultury ČR pro rok 2022 byly vybrány 
2 ohrožené skleněné podmalby z 1. poloviny 
19.  století, čínská plastika z  18. století, porcelánový 
soubor z  1. poloviny 19. století a 3 církevní textilie 
(mešní dalmatika, 2 mešní štoly) z 2. poloviny 
18. století.

Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     224
z toho vlastní kapacitou   0
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     6
z toho vlastní kapacitou   0
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     0
z toho vlastní kapacitou   0

Vědeckovýzkumná činnost
Interní grantové projekty

IGP 2020/03 „Keramika ze sbírek Západočeského 
muzea v Plzni (kniha)“ (2020–2022), (řešitelka Mgr. 
Lenka Merglová Pánková). Studium archiválií (archiv 
ZČM v Plzni a Archiv města Plzně). Dokončena první 
verze textu publikace a proveden předběžný výběr 
předmětů pro fotodokumentaci.

IGP 2020/06 „Sbírkové předměty pocházející ze zemí 
Balkánského poloostrova ve sbírce Západočeského 
muzea v Plzni“ (2020–2022), (řešitel Mgr. Jindřich 
Mleziva). Odborné zpracování sbírkových předmětů, 
studium archiválií, badatelské návštěvy, konzultace, 
nákup a studium odborné literatury, dohledávání 
analogií, materiálová analýza, čištění a konzervace 
sbírkových předmětů (textil), fotografování 
sbírkových předmětů.

Ostatní

DKRVO 2020-25/2. 1. DU – příprava tištěného 
průvodce uměleckoprůmyslovou expozicí „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“ v české a anglické mutaci. 
Grafická a předtisková příprava, fotografování 
sbírkových předmětů, korektury, tisk. (garantka 
projektu: Mgr. Lenka Merglová Pánková, spolupráce: 
Mgr. Ludmila Kotorová, Mgr. Jindřich Mleziva)

CerDee (Creative entrepreneurship in ceramic 
regions – developing, educating, encouraging). 
Nositel projektu: Porzellanikon – Staatliches Museum 
für Porzelan Hohenberg a. d. Eger/Selb, český 
partner: Západočeská univerzita v Plzni. Pokračování 
v evidence českých sbírek porcelánu a keramiky 
v rámci evropského kontextu. (Mgr. Lenka Merglová 
Pánková)

Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzelan 
Hohenberg a. d. Eger/Selb. Spolupráce na přípravě 
výstavy „Luxus, wellness, high society – porcelán 
z Čech“, projekt o historii výroby českého porcelánu. 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzelan 
Hohenberg a. d. Eger/Selb. Přeshraniční reklamní 
akce ve formě panelové výstavy v rámci grantu 
Euregio Egrensis (Mgr. Lenka Merglová Pánková)

Spolupráce na projektu Národního muzea – 
Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických 
kultur „Mimoevropské kultury“ (Dílčí cíl: Textil, oděv, 
ozdoby a šperky). Odborné zpracování šperků 
ze zemí Blízkého východu a Balkánského poloostrova 
a příprava publikace s  pracovním názvem „Umění 
šperku“. (Mgr. Jindřich Mleziva).

Odborná činnost
Odborná činnost pracovníků uměleckoprůmyslového 
oddělení byla zaměřena na zpracování fondů 
z podsbírek Uměleckého řemesla a Orientu 
v  rámci jednotlivých odborných úkolů. V průběhu 
roku také probíhaly odborné revize v evidenci 
jednotlivých fondů spravovaných kurátory, určení 
a zápis nových přírůstků do evidence I. a II. stupně. 
Kurátoři spolupracovali s odbornými odděleními 
Západočeského muzea v Plzni a dalšími odbornými 
institucemi při odborném zpracování sbírek, přípravě 
výstav a publikací. Během roku byly zpracovávány 
rešerše pro další instituce a badatele na základě 
konkrétních dotazů. 

Další odborná činnost
•	 Komentované prohlídky v expozici „Umělecké 

řemeslo / Užité umění“. (Mgr. Ludmila Kotorová, 
Mgr. Lenka Merglová Pánková, Mgr. Jindřich 
Mleziva)

•	 Zpracovány nové přírůstky pro databázi Demus 
(grafika) z pozůstalosti Jaroslava Votlučky: inv. č. 
UMP25114 – UMP25158. (Mgr. Ludmila Kotorová)

•	 Hartmann Petr, Umělecké kovářství, Nové Město 
nad Metují – gotické dveře ve sbírce ZČM v Plzni 
a výběr analogických barokních zámků pro 
restaurování dveří v Praze, rešerše. (Mgr. Ludmila 
Kotorová)

•	 Vysoká škola ekonomická v  Praze, Lucie 
Mařanová – podnikatelé kovozpracující v Plzni 
(Jaroš& Michálek, K. Rudolf, E. Velebil atd.) pro 
diplomovou práci „Manažeři a podnikatelé 
českého původu v období 19. století v Rakouském 
císařství a Rakousku-Uhersku“, rešerše (Mgr. 
Ludmila Kotorová)

•	 Petr Štoncer, litinové zábradlí z domu v ulici 
Rytířské v Praze ve sbírce ZČM v Plzni, mříže 
z domu v Praze na Malé Straně, čp. 372, Tržiště 1, 
rešerše. (Mgr. Ludmila Kotorová)

•	 Zpracovány nové přírůstky pro databázi Demus:  
inv. č. UMP25033–UMP25095, UMP25097–
UMP25113, UMP25195–UMP25299. (Mgr. Lenka 
Merglová Pánková)

•	 Oddělení keramiky a skla, Národní muzeum 
ve Varšavě, Polsko, Ewa Katarzyna Swietlicka 
– zpracování podkladů o italské majolice 
ve  sbírkách ZČM v Plzni. (Mgr. Lenka Merglová 
Pánková)
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•	 Muzeum regionu Valašsko, p. o., O. Mehešová 
– keramika M. Vajceové ve fondu ZČM, rešerše. 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Masarykova univerzita Brno, umělecko-řemeslná 
keramická a gobelínová dílna v Rožnově pod 
Radhoštěm – keramická tvorba A. Jaroňka 
z fondů ZČM v Plzni, rešerše pro prof. A. Křížovou. 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Odborná spolupráce na přípravě edukační 
aplikace „Hedvábná stezka a jiné cesty tam a zase 
zpátky“ pro expozici „Umělecké řemeslo / Užité 
umění“. (Mgr. Jindřich Mleziva)

•	 Spolupráce na projektu Národního muzea 
– Náprstkova muzea asijských, afrických 
a  amerických kultur „Mimoevropské kultury“ 
(Dílčí cíl: Textil, oděv, ozdoby a šperky), příprava 
publikace s  pracovním názvem „Umění šperku“. 
(Mgr. Jindřich Mleziva)

•	 Podsbírka Orient – studium archiválií, identifikace 
se sbírkovými předměty a doplnění informací 
do databáze II. stupně. (Mgr. Jindřich Mleziva) 

•	 Masarykova univerzita, PhDr. Jan Jílek, Ph.D., 
Bc. Alena Pukanczová – římské prsteny ve sbírce 
ZČM v Plzni, rešerše. (Mgr. Jindřich Mleziva)

•	 Západočeská galerie v  Plzni, Ondřej Šindelář – 
deska Vejprnického oltáře, rešerše. (Mgr. Jindřich 
Mleziva)

•	 Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., 
Mgr. Jana Domanická – korbelíky od bednáře 
Václava Haufa, rešerše. (Mgr. Jindřich Mleziva)

•	 Odborná pomoc pro jiné organizace:
•	 Museum für Porzellan, Selb, Thomas Miltschus, 

Staatliches – porcelánový koflík pro císařovnu 
Alžbětu, 18. století (porcelán ze sbírky Národního 
muzea v Praze, veduty ze sbírky SOA v Karlových 
Varech). (Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Spolupráce na projektu Národního muzea 
– Náprstkova muzea asijských, afrických 
a  amerických kultur „Mimoevropské kultury“ 
(Dílčí cíl: Textil, oděv, ozdoby a šperky), odborné 
zpracování balkánských a blízkovýchodních 
šperků. (Mgr. Jindřich Mleziva)

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
Autorské výstavy 
•	 „Umělecké řemeslo / Užité umění“  - soubor 

restaurovaných olejomaleb z 16. – 18. století 
a  grafika ze 17. století ve stálé v  expozici 
(od března 2021), připravili: Mgr. Lenka Merglová 
Pánková, Mgr. Ludmila Kotorová.

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy 

od  českých šlechtičen“ (5. 11. 2021 – 27. 2. 
2022), autorka: Mgr. Marie Kuldová (NPÚ – 
ÚOP středních Čech), kurátorka: Mgr. Ludmila 
Kotorová. Výstava liturgických oděvů zaměřující 
se na vlastní rukodělné práce českých šlechtičen.

Spolupráce na výstavách mimo organizaci
•	 „Jiří Laštovička / Prostřeno“ (14. 7. – 19. 9. 2021), 

Uměleckoprůmyslové museum v  Praze, autorka 
a kurátorka: Mgr. Lenka Merglová Pánková. 
Průřezová výstava dílem předního českého 
designéra porcelánu.

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 

Expozice:
•	 „Umělecké řemeslo / Užité umění“, 2340 inv. č.
•	 „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – 

Historie“, 12 inv. č.
•	 „Po stopách víry františkánským klášterem“, 

30 inv. č.

Výstavy:
•	 „Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy 

od českých šlechtičen“, 5 inv. č.

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných organizací 

Expozice:
•	 Chateau Zbiroh (Zámek Zbiroh), 25 inv. č.
•	 Město Přeštice (Dům historie Přešticka), 25 inv. č.
•	 Město Nepomuk (Městské muzeum a galerie 

Nepomuk), 11 inv. č.
•	 Obec Žihobce (Muzeum Lamberská stezka), 

1 inv. č.
•	 Muzeum Šumavy v Sušici („Umění gotiky v krajích 

Otavy a Úhlavy“, „Zvony pro Šumavu“, Muzeum 
Dr. Šimona Adlera), 7 inv. č.

•	 Galerie výtvarného umění v  Chebu („Retro 
Museum Cheb“), 14 inv. č.

Výstavy:
•	 Uměleckoprůmyslové museum v  Praze („V lesku 

zlata v záři barev. Umění podmalby na skle 
ze sbírek UPM“), 2 inv. č.

•	 Uměleckoprůmyslové museum v  Praze („Mezi 
kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách 
reklamy a umění“), 9 inv. č.

•	 Uměleckoprůmyslové museum v  Praze („Jiří 
Laštovička / Prostřeno“), 1 inv. č.

•	 Západočeská galerie v  Plzni (“Nad slunce 
krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh“), 
7 inv. č.

•	 Západočeská galerie v  Plzni (“Aviatika v české 
vizuální kultuře 1783–1957“), 1 inv. č.

•	 Západočeská galerie v  Plzni (“Já a oni. Jedinec 
a společenství v umění 19. století“), 3 inv. č.

•	 Národní galerie v Praze („Falza? Falza!“), 2 inv. č.

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů
•	 VŠCHT – Ústav kovových materiálů a korozního 

inženýrství (měření), 39 inv. č.
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•	 ak. mal. Radana Hamsíková (restaurování), 3 inv. č.
•	 ak. mal. Olga Trmalová (restaurování), 3 inv. č.
•	 Tomáš Sýkora (restaurování), 2 inv. č.

Odborné konference a semináře
Účast na odborných konferencích a seminářích
Depozitář: odborná správa a uložení sbírek – 
seminář, Národní galerie v Praze, 23. 9. (Mgr. Ludmila 
Kotorová, Mgr. Jindřich Mleziva)

Přednášková činnost 
Komentované prohlídky v muzeu
•	 Mgr. Lenka Merglová Pánková, „Příběhy českého 

porcelánu“ – komentovaná prohlídka v expozici 
„Umělecké řemeslo / Užité umění“, 13. 10.

•	 Mgr. Lenka Merglová Pánková, komentovaná 
prohlídka v expozici „Umělecké řemeslo / Užité 
umění“, pro SOU stavební Plzeň v Horní Bříze, 
3. 11.

•	 Mgr. Ludmila Kotorová, komentovaná prohlídka 
výstavy „Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy 
od českých šlechtičen“, 16. 11.

•	 Mgr. Ludmila Kotorová, Mgr. Jindřich Mleziva, 
komentovaná prohlídka v expozici „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“ pro spolek důchodců 
ze Slovan, 18. 11.

•	 Mgr. Jindřich Mleziva, „Orientální sbírka v  Plzni“ 
– komentovaná prohlídka v expozici „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“, 24. 11.

•	 Mgr. Ludmila Kotorová, Mgr. Jindřich Mleziva, 
komentované prohlídky v expozici „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“ pro studenty Gymnázia 
Luďka Pika, 6. 12.

•	 Mgr. Ludmila Kotorová, komentovaná prohlídka 
výstavy „Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy 
od českých šlechtičen“, 8. 12.

•	 Mgr. Ludmila Kotorová, „Umělecké zámečnictví“ 
– komentovaná prohlídka v expozici „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“, 16. 12.

Přednášky mimo muzeum
•	 Mgr. Lenka Merglová Pánková, „České sklo 

od středověku do 20. století (2. část)“, online 
přednáška, pro Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z. s., 31. 5.

•	 Mgr. Lenka Merglová Pánková, cyklus „Užité 
umění 19. století v  Čechách“, Západočeská 
univerzita v Plzni.

•	 Mgr. Lenka Merglová Pánková přednáška 
k  výstavě „Jiří Laštovička / Prostřeno“, 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 13. 7. 

Ediční a publikační činnost
•	 Mergl, Jan (ed.); Kotorová, Ludmila, Merglová 

Pánková, Lenka, Mleziva, Jindřich. Umělecké 
řemeslo / Užité umění: průvodce stálou 
expozicí Západočeského muzea v Plzni. 
V  Plzni: Západočeské muzeum, 2021. ISBN 
978-80-7247-185-0.

•	 Merglová Pánková, Lenka. Rázovitost 
v  architektuře Jana Kouly. In: Museum vivum: 
sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: 
Valašské muzeum v přírodě, 2020, XV., s. 44–60.

•	 Merglová Pánková, Lenka. Vytvořil jídelní servis 
pro Václava Havla a většina Čechů stoluje u jeho 
talířů. Představujeme ikonu českého porcelánu 
Jiřího Laštovičku. In: Czech Design [online]. 29. 12. 
2021. Dostupné z: https://www.czechdesign.
cz/temata-a-rubriky/vytvoril-jidelni-servis-pro-
vaclava-havla-a-vetsina-cechu-stoluje-u-jeho-
taliru-predstavujeme-ikonu-ceskeho-porcelanu-
jiriho-lastovicku

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 3
              z toho studentů    1
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     10
Žádosti o rešerše    12

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích
Poradní sbory

Mgr. Lenka Merglová Pánková 
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

jižního Plzeňska v Blovicích 

Mgr. Jindřich Mleziva
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, 
afrických a amerických kultur 

Ediční a redakční rady

Mgr. Jindřich Mleziva 
•	 Redakční rada Sborníku Západočeského muzea 

v Plzni – Historie 
•	 Ediční rada Západočeského muzea v Plzni 

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Národní památkový ústav – ÚOP středních Čech. 

Spolupráce na výstavě „Kdo vyšíval, nehřešil. 
Liturgické oděvy od českých šlechtičen“ (5. 11. 
2021 – 27. 2. 2022), autorka: Mgr. Marie Kuldová. 
(Mgr. Ludmila Kotorová)

•	 CerDee (Creative entrepreneurship in ceramic 
regions – developing, educating, encouraging). 
Nositel projektu: Porzellanikon – Staatliches 
Museum für Porzelan Hohenberg a. d. Eger/Selb, 
český partner: Západočeská univerzita v Plzni. 
Pokračování v evidence českých sbírek porcelánu 
a keramiky v rámci evropského kontextu. 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Uměleckoprůmyslové muzeum v  Praze, 
spolupráce a výstavě „Jiří Laštovička / Prostřeno“ 
(14. 7. – 19. 9. 2021) a spolupráce na přípravě 
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výstavy „Luxus, wellness, high society – porcelán 
z  Čech“ (pro rok 2023–2025). (Mgr. Lenka 
Merglová Pánková)

•	 Krajský úřad Karlovy Vary a Střední 
uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská 
Karlovy Vary – příprava oslav 100 let od založení 
Keramické školy (dnes SUŠKSK v Karlových 
Varech). (Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzelan 
Hohenberg a. d. Eger/Selb. Příprava výstavy 
„Luxus, wellness, high society – porcelán z Čech“ 
(pro rok 2023–2025) a německo-české putovní 
panelové výstavy jako přeshraniční reklamní akce 
pro výstavu porcelánu v rámci grantu Euregio 
Egrensis (Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Moravské zemské muzeum v Brně, Národní 
technické muzeum v Praze, archiv Národního 
muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum 
a Národní muzeum v Praze, Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě v rámci IGP 2020/03 „Keramika 
ve fondech Západočeského muzea v Plzni“. 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

•	 Národní muzeum – Náprstkovo muzea asijských, 
afrických a amerických kultur NM, spolupráce 
na  projektu „Mimoevropské kultury“ (Dílčí 
cíl: Textil, oděv, ozdoby a šperky) – odborné 
zpracování balkánských a blízkovýchodních 
šperků, příprava publikace s  pracovním názvem 
„Umění šperku“. (Mgr. Jindřich Mleziva)

Výchovná a vzdělávací činnost
Výběr předmětů pro PEXESO, téma barokní fajáns 
a vějíře, pro Krajský úřad plzeňského kraje (oddělení 
kultury, Mgr. Pavlína Steidlová), (Mgr. Lenka Merglová 
Pánková, Mgr. Ludmila Kotorová);

Odborná spolupráce na edukačním programu pro 
stálou expozici užitého umění: Po stopách osudů 
20. století, ve spolupráci s Ústavem pro studium 
totalitních režimů v  Praze (Mgr. Lenka Merglová 
Pánková);

Odborná spolupráce na přípravě edukační aplikace 
„Hedvábná stezka a jiné cesty tam a zase zpátky“ 
pro expozici „Umělecké řemeslo / Užité umění“. 
(Mgr. Jindřich Mleziva).

Spolupráce s médii
Spolupráce s Českou televizí na dokumentárním 
cyklu Industrie (1. díl), který pojednával o továrnách 
jako uzlového bodu naší civilizace od 18. století. 
Námět, scénář, režie Ivo Bystřičan, uvedení 2021 
(Mgr. Lenka Merglová Pánková)

Národopisné muzeum Plzeňska

Sbírkotvorná činnost
Částečně pocházely nové akvizice v roce 2021 
z  doposud nezpracovaného souboru předmětů, 
získaného do sbírek muzea před rokem 1989, 

v převážné většině se však jednalo o dary 
od  soukromých subjektů. Do první kategorie 
předmětů patřil rozsáhlý soubor předmětů 
z  vybavení fotografického ateliéru plzeňského 
fotografa Emanuela Balleye (*14. 1. 1886) v rozsahu 
více než 60 předmětů (přír. č. ANAR 18/2021). 

Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni 
v roce 2021 uzavřeno celkem 14 darovacích smluv, 
z nichž nejvýznamnější akvizici představovalo soubor 
celkem 106 předmětů z pozůstalosti plzeňského 
keramika a ilustrátora Jaroslava Votlučky (přír. č. 
ANAR 36/2021), zařazené převážně do sbírkových 
fondů „Keramika“. Etnografická podsbírka byla v roce 
2021 však doplňována také ve sbírkových fondech 
„Textil lidový“ (přír. č. ANAR 1/2021; ANAR 43/2021; 
ANAR 50/2021 - ANAR 51/2021; ANAR 58/2021), 
„Textil a oděvy městské“ (přír. č. ANAR 41/2021; 
ANAR 44/2021 - ANAR 47/2021; ANAR 57/2021); 
„Loutky“ (přír. č. ANAR 25/2021; - ANAR 35/2021; 
ANAR 48/2021 - ANAR 49/2021), „Práce ruční“ (přír. 
č. ANAR 19/2021); „Nářadí zemědělské“ (přír. č. ANAR 
23/2021); „Zvykosloví“ (přír. č. ANAR 52/2021 - ANAR 
54/2021). V případě sbírkového fondu „Loutky“, 
prováděli průběžné doplňování tohoto souboru 
pracovníci Muzea loutek v Plzni (zejm. Mgr. Veronika 
Plachá). 

Sbírky

V období mezi 18. 1. 2021 - 27. 5. 2021 uskutečnila 
stěhovací firma celkem 67 cest z Plzně do externího 
depozitáře ve Zbiroze. V tomto období bylo 
přepraveno z plzeňských depozitářů etnografické 
podsbírky a nově v depozitáři ve Zbiroze uloženo 
celkem 70 603 sbírkových předmětů. Od června 2021 
tak v důsledku vystěhování Národopisného muzea 
Plzeňska pracovníci národopisného odd. v externím 
depozitáři ve Zbiroze rámcově třídili zde uložené 
sbírky. 

Počátkem roku 2021 byla dokončena inventarizace 
sbírkového fondu „Textil městský“. V závěru roku 
2021 pak pracovníci pokračovali v inventarizaci 
předmětů z fondu „Nářadí zemědělské“, uložených 
v  depozitáři v Plzni na Bolevci. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o rozměrnější předměty, nadto uložené 
ve zcela nevyhovujícím depozitáři s rizikem napadení 
dřevokazným hmyzem, předcházelo inventarizaci 
vždy chemické ošetření, prováděné pracovníky 
restaurátorského ateliéru Západočeského muzea 
v Plzni.

Evidence sbírek  
Chronologická evidence za rok 2021      58 př. č. 
z toho zakoupených              0 př. č.
celkové náklady na nákup sbírek             0,- Kč
Systematická evidence za rok 2021         545 inv. č. 
Sbírkový fond k 31. 12. 2021             80854 inv. č.
z toho v elektronické databázi                  79860 inv. č.
Inventarizace za rok 2021             369 inv. č.
Vyřazeno z CES               0
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V roce 2021 došlo k pořízení speciálního obalového 
materiálu od firmy CEIBA, s. r. o. z prostředků 
dotačního programu ISO(D) Ministerstva kultury ČR 
a vlastních zdrojů Západočeského muzea v Plzni. 
Tímto způsobem bylo pořízeno celkem 196 úložných 
krabic z materiálu s alkalickou rezervou pro uložení 
sbírky „Textil a oděvy městské“ a „Textil lidový“. 

Počet zpracovaných digitalizátů, zpřístupněných on-
line v elektronické databázi:  7561
 z toho v roce 2021:  794
Počet digitalizovaných a prozatím nezpracovaných / 
neuveřejněných předmětů:  3397
 z toho v roce 2021:  1416

Vyjma předmětů z pomocných fondů etnografické 
podsbírky, zpracovávali pracovníci národopisného 
oddělení v roce 2022 rovněž podklady pro 
připravovaný projekt „Digitalizace lidových výšivek 
etnografických oblastí Plzeňského kraje“. Projekt 
navazuje na digitalizaci vybraných předmětů 
sbírkového fondu „Textil lidový“, uskutečněnou 
v  roce 2020 prostřednictvím skenovacího zařízení 
WideTEK 36 art, zapůjčeného Západočeskému 
muzeu firmou Copy General. Cílem je doplnit soubor 
digitalizátů, připravit podklady pro databázové 
zpracování a vytvoření digitálního vzorníku lidových 
výšivek z etnografické podsbírky Západočeského 
muzea v Plzni. Rozsah prací, provedených v roce 
2022 bude záviset na možnosti získání finančních 
prostředků na realizaci, které byly vyčísleny 
na  200.000,-- Kč. Rozpočet zahrnuje nejen pořízení 
podkladů pro vytvoření digitálního vzorníku, ale také 
zřízení samostatných webových stránek projektu, 
provázaných s webovými stránkami Západočeského 
muzea v Plzni a dalšími elektronickými propagačními 
platformami muzea. V roce 2021 byla v rámci 
příprav provedena excerpce vhodných předmětů 
ze sbírkového fondu „Textil lidový“. V závěru roku 2021 
bylo tímto způsobem zpracováno: 17 evidenčních 
karet výšivek lidových z  Horšovskotýnska (NMP   
69841 – NMP 69992), 37 evidenčních karet 
z Plzeňska (NMP 69 142 – NMP 69740). Číselná řada 
NMP 60376 – NMP 66460 sestávající z  plzeňských 
plen byla nově popsána (stehy, materiál, rozměry). 
To pak ve spolupráci s  restaurátorským ateliérem 
Západočeského muzea v Plzni. 

Digitalizace sbírek 
Počet sbírkových předmětů zpracovaných v el. 
podobě celkem   79860 inv. č.
z toho digitalizovaných ve formě obrazového 
záznamu    64203 inv.č.
Počet sbírkových předmětů prezentovaných v on-
line katalogu muzea  50  inv. č.

1. Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počátkem roku 2021 proběhlo preventivní 
plynování depozitárních prostor CD Nepomuk, 
spolu se sanačním ošetřením sbírkových předmětů 
zasažených dřevokazným hmyzem. V závěru roku 

2021 byl uměleckým truhlářem Janem Dlouhým 
z Bezemína - Konstantinových Lázní vypracován 
restaurátorský záměr na předmět koněspřežné saně 
z pozůstalosti Dr. Emila Škody (inv. č. NMP 69153).

Ve vztahu k přípravám stálé expozice Národopisného 
muzea Plzeňska předalo národopisné oddělení 
v druhé polovině roku 2021 do restaurátorského 
ateliéru Západočeského muzea v Plzni několik 
desítek předmětů (zejména práce lidového umělce 
p. Václava Žákovce z Dobříče (*13. 9. 1874 - +28. 6. 
1964), soubor voskařských prací a ceroplastik). 

Prostřednictvím externích restaurátorských ateliérů 
došlo v roce 2021 k restaurování tří unikátních 
předmětů ze souboru lidových šperků etnografické 
podsbírky. Restaurování dvojice svatebních korunek 
nevěsty z Chotěšovska (NMP 699, NMP 11197) 
a  čelenky k čepení nevěsty z Chodska (NMP 2553) 
provedl restaurátorský ateliér p. Zdeňky Němcové 
(Růžová 3, Jablonec nad Nisou, 466 001). Restaurování 
bylo podpořeno z dotačního programu Ministerstva 
kultury ČR (ISO/D). Do téhož dotačního programu 
bylo v druhé polovině roku 2021 přihlášeno rovněž 
restaurování dalších dvou sbírkových předmětů 
z  výše uvedeného souboru lidových šperků (NMP 
63028 a NMP 700045) a současně s tím kompletní 
náročné restaurování rámového tkalcovského stavu 
inv. č. NMP 2471/a ze Semošic u Horšovského Týna 
dle restaurátorského záměru vypracovaného panem 
Jiřím Čermákem ze Spáleného Poříčí a restaurátorkou 
Janou Trskovou z Plzně.

Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021     99 inv. č. 
z toho vlastní kapacitou   99 inv. č.
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021    10 ivn. č. 
z toho vlastní kapacitou  7 inv. č.
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021    0 inv. č.
z toho vlastní kapacitou  0 inv. č.

Vědeckovýzkumná činnost
Vědeckovýzkumná, resp. výzkumná činnost byla v 
roce 2021 v národopisném oddělení Západočeského 
muzea v Plzni výraznou měrou ovlivněna jak 
nutností vystěhovat stálé expozice, depozitární 
a kancelářské prostory Národopisného muzea 
Plzeňska z důvodu generální rekonstrukce, tak 
nepříznivou pandemickou situací v jarních a zimních 
měsících. Převážná většina úkolů souvisejících 
s  výzkumnou činností pracovníků národopisného 
oddělení souvisí s prováděním základního výzkumu 
v terénu, což bylo v roce 2021 velmi problematické. 
Zrušeny, resp. výrazně omezeny byly zejména 
jarní výroční akce související s počátkem postního 
období a velikonočními svátky, na podzim se situace 
opakovala s tím rozdílem, že pokud ke  slavení 
některých vybraných svátků ve sledovaných 



58

komunitách došlo, dělo se tak bez účasti veřejnosti 
a některé výroční festivity byl přesunuty do rodinné 
sféry. To pochopitelně zamezilo provádění 
základního výzkumu. 

Přesto se však plán vědecko-výzkumné činnosti 
pracovníků oddělení ani v roce 2021 nezměnil 
a  sestával zejména v částečném plnění níže 
uvedených dílčích cílů:

1. Dokumentace památek židovského osídlení 
a venkovských náboženských spolků v  obvodech 
bývalých politických okresů Horažďovice a Klatovy 
(DKRVO 2020-25/3. 1. E)

Řešitel: Mgr. Michal Chmelenský

V roce 2021 byla práce na excepci archivních 
pramenů, resp. provádění rešeršních prací zastaveno. 
Tradiční projekty, které byly na tento dílčí cíl 
navázány, tj. zejména spolupořádání Jom ha-šoa 
2021 v městě Sušici a současně s tím pokládání 
Stolpersteine, byly přesunuty do virtuálního 
prostředí, popřípadě bez náhrady zrušeny. Drobně 
(zejména na organizační rovině) bylo pokročeno 
pouze v přípravě monografie, věnované starému 
židovskému hřbitovu v Sušici, vydané nákladem 
města Sušice ve spolupráci se ZČM v Plzni. 

2. Dokumentace nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury: výroční obyčeje, lidové festivity (DKRVO 
2020-25/3. 2. E)

Řešitelé: Mgr. Eva Figurová, Mgr. Michal Chmelenský

Jak už bylo řečeno na jiném místě této výroční zprávy, 
dokumentace nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury ve vztahu k výročním lidovým obyčejům byla 
v roce 2021 téměř zastavena. 

3. Dokumentace nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury: řemeslné techniky a výrobní postupy 
(DKRVO 2020-25/3. 3. E)

Řešitelé: Mgr. Eva Figurová, Mgr. Michal Chmelenský

Ve vztahu k dokumentaci tradičních výrobních 
postupů a technologií bylo v roce 2021 pokračováno 
pouze v případě dokumentace výroby a zpracování 
damaškové oceli. To zejména v přímé souvislosti 
s  vypracováním nominačního návrhu na udělení 
titulu „Mistr tradiční řemeslné výroby Plzeňského 
kraje“ a přípravou informační nadstavby nové 
stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska. 
V  přímé souvislosti s připravovanou stálou expozicí 
Národopisného muzea Plzeňska a dokumentací 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
vypracovalo národopisné odd. v závěru roku 2021 
grantovou žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na zřízení Centra experimentální etnologie při 
Západočeském muzeu v Plzni z fondů EHP 2014-2021 
(Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního 
dědictví). V přímé souvislosti s vypracováním tohoto 
projektu a přípravou stálé expozice Národopisného 
muzea Plzeňska byla v závěru roku 2021 podniknuta 
rovněž služební cesta pracovníků národopisného 
oddělení do Muzea řemesel Letohrad a Centra 
tradičních technologií v Příboře. 

4. Spolupráce na přípravě kritické edice deníků 
Bedřicha Smetany z  dob jeho studia v  Plzni v  letech 
1840-1843 (DKRVO 2020-25/3. 4. E)

Řešitel: Mgr. Tomáš Bernhardt

V roce 2021 byla dokončena úvodní studie ve všech 
jazykových mutacích a realizováno recenzní řízení 
(odevzdáno k redakčnímu zpracování). Ze sedmi 
sešitů uzavřeno šest, z toho u dvou zapracovány 
připomínky recenzentů a poznámky odeslány 
k  překladu. Současně s tím bylo pokračováno 
ve  shromažďování materiálu k  osobním rejstříkům 
a sestavování jejich předběžného znění. 

5. Klub fotografů amatérů pro Plzeň a okolí (DKRVO 
2020-25/3. 5. E)

Řešitel: Mgr. Tomáš Bernhardt

V roce 2021 bylo pokračováno v řešení tohoto dílčího 
cíle v souvislosti s průběžnou digitalizací a odborným 
určováním (často zcela nově) hmotných substrátů 
pomocného fondu skleněných negativů etnografické 
podsbírky a jejich zpřístupňováním v rámci webové 
databáze přístupné z: https://negativy.zcm.cz. 
Souhrnná data o průběhu digitalizace jsou uvedena 
na jiném místě této výroční zprávy.

6. Odívání a  rekonstrukce účesů v  městském 
a lidovém prostředí (DKRVO 2020-25/3. 6. E)

Řešitelé: Mgr. Eva Figurová, Mgr. Marie Mušková
V důsledku příprav nové stálé expozice 
Národopisného muzea Plzeňska byly původně 
zamýšlené a plánované výstupy tohoto dílčího 
cíle DKRVO v oblasti etnologie přeformulovány 
a  základním cílem se stalo právě sestavení scénáře 
a stálé expozice národopisného muzea. Současně 
s tím se v roce 2021 národopisné oddělení zapojilo 
do projektu názvem „Tradice v obrazech“ fotografa 
Václava Šilhy a Ochranného svazu autorského. 
Výstupem projektu, na kterém bude národopisné 
odd. spolupracovat také v roce 2022, se stane 
výpravná publikace a cyklus výstav, zaměřených 
na historické podoby lidového oděvu Čech. 

Odborná činnost
Vybrané aspekty odborné činnosti pracovníků 
národopisného oddělení byly popsány na jiném 
místě této výroční zprávy. Ať již kapitole věnované 
vědeckovýzkumné činnosti, tak ve vztahu 
k  digitalizaci a přípravě/realizaci projektů databáze 
skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska 
a „Digitalizace lidových výšivek etnografických 
oblastí Plzeňského kraje“. Vedle toho v rámci 
možností pokračovala v roce 2021 také spolupráce 
národopisného oddělení s Českým rozhlasem Plzeň 
na přípravě rozhlasových pořadů Špalíček lidových 
písní a Městským obvodem Plzeň 3 na obsahové 
náplni časopisu Trojka. V obou uvedených případech 
byly podklady vypracovány také pro webovou verzi 
příspěvků. 

V rámci spolupráce s Městským obvodem Plzeň 3 
bylo připraveno: 
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•	 Bernhardt, Tomáš. „Historické ohlédnutí“. In: 
Trojka / Zpravodaj městského obvodu Plzeň 3. Roč. 
30. Únor 2021. Plzeň: Úřad městského obvodu 
Plzeň 3, 2021. s. 10. 

•	 Bernhardt, Tomáš. „Plzeň měla být zdravé lázeňské 
město“. In: Trojka / Zpravodaj městského obvodu 
Plzeň 3. Roč. Květen 2021. Plzeň: Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, 2021. s. 14.

•	 Chmelenský, Michal. ´ZE STARÝCH RADOBYČIC: 
„vysoký šípek a trn … zapíchli proti dveřím 
do hnoje … pravili, že to činí před kouzelnou 
bábou“´. In: Trojka / Zpravodaj městského obvodu 
Plzeň 3. Roč. Srpen 2021. Plzeň: Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, 2021. s. 15.

•	 Mušková, Marie. „ SVÉRÁZ V ŠATNÍKU NAŠICH 
PRABABIČEK“. In: Trojka / Zpravodaj městského 
obvodu Plzeň 3. Roč. Listopad 2021. Plzeň: Úřad 
městského obvodu Plzeň 3, 2021. s. 8.

Přehled pořadů Českého rozhlasu Plzeň, připravených 
v roce 2021 ve spolupráci s národopisným oddělením 
Západočeského muzea v Plzni: 
•	 Chmelenský, Michal. „ Zimní starosti a radosti 

našich předků“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 5. 1. 2021.

•	 Figurová, Eva. „Potěšte se jemnou krásou lidových 
výšivek na Plzeňsku“. In: Český rozhlas Plzeň / 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 
Vondráčková. Plzeň: 1. 2. 2021.

•	 Chmelenský, Michal. „Vypravte se s námi mezi 
myslivce a lovce“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 15. 2. 2021.

•	 Chmelenský, Michal. „Názvosloví etnografických 
sbírek 2 - Školství“. In: Český rozhlas Plzeň / 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 
Vondráčková. Plzeň: 22. 2. 2021.

•	 Bernhardt, Tomáš. „Hudba, zábava i první 
cigaretka. To byla plzeňská studijní léta Bedřicha 
Smetany“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 1. 3. 2021.

•	 Mušková, Marie. „Sbírka vějířů v Západočeském 
muzeu v Plzni čítá 252 exponátů“. In: Český 
rozhlas Plzeň / Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková. Plzeň: 3. 5. 2021.

•	 Chmelenský, Michal. „Když začalo jaro, přišli do vsi 
kalunkáři, hadráři a cvokařojc báby“. In: Český 
rozhlas Plzeň / Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková. Plzeň: 8. 6. 2021.

•	 Bernhardt, Tomáš. „Výlety, koupání, tanec a hudba. 
To byly plzeňské prázdniny Bedřicha Smetany“. 
In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček lidových písní, 
redaktorka Michaela Vondráčková. Plzeň: 15. 9. 
2021.

•	 Figurová, Eva. „Křestní svíce, hromničky, voskové 
portréty i obětiny – znáte staré řemeslo voskařské 
a jeho výrobky?“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 

lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 5. 10. 2021.

•	 Mušková, Marie. „Představujeme Boženu 
Lábkovou, plzeňskou obchodnici a milovnici 
lidového umění“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 6. 12. 2021.

•	 Chmelenský, Michal. „Co zachytily národopisné 
sběry řídícího učitele Františka Rádla z Dýšiny 
z roku 1894?“. In: Český rozhlas Plzeň / Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková. 
Plzeň: 5. 1. 2022. 

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách a stálých expozicích
Základním úkolem pracovníků národopisného 
oddělení se v roce 2021 stala příprava stálé expozice 
Národopisného muzea Plzeňska. Scénář stálé 
expozice byl zpracováván v následujících, více či 
méně samostatných expozičních celcích: 

•	 1. návštěvnický okruh (A.201, A.206, A.209, 
A.210, A.211, A.212, A213)

Pracovní název: „19. století očima Plzeňana“

Garant: Mgr. Tomáš Bernhardt

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v městě Plzni (1PP: B.S01, B.S02, B.S05, B.S06, B.S07)

Pracovní název: „Město Plzeň v 19. století“ 
(multimediální instalace ve sklepení Gerlachovského 
domu)

Garant: Mgr. Tomáš Bernhardt

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v městě Plzni (2NP: A.215, A.216, A.217)

Pracovní název: „Móda a módní doplňky 18. – 20. 
století“

Garant: Mgr. Marie Mušková

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v městě Plzni (2NP: B.215, B.214, B.213, B.212, B.211, 
B.210, B.209, B.208, B.207, B.206, B.204, B.203, B.202, 
B.201)

Pracovní název: „Vybavení měšťanské domácnosti 
v Plzni od 17. do 20. století“ (s ohledem na řemesla 
a výrobní postupy domácké výroby)

Garant: Mgr. Michal Chmelenský

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v příměstských vsích (3NP: B.301, B.302)

Pracovní název: „Venkovské světnice z  poloviny 
19. a počátku 20. století“

Garant: Mgr. Adéla Šmausová, Mgr. Eva Figurová

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v příměstských vsích (3NP: B.304, B.305)

Pracovní název: „Dvojice dýmníkových kuchyní“

Garant: Michaela Oliberiusová
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•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v  příměstských vsích (3NP:B.306, B.307, B.308, 
B.309)

Pracovní název: „Lidová výroba a další způsoby 
obživy“

Garant: Mgr. Michal Chmelenský

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v příměstských vsích (B.310)

Pracovní název: „Drobné venkovské lidové umění“

Garant: Mgr. Eva figurová

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v příměstských vsích (3NP: A.315, A.314, A.313)

Pracovní název: „Zvykosloví: rok na vsi“

Garant: Mgr. Michal Chmelenský

•	 2. návštěvnický okruh - Každodenní život 
v příměstských vsích (4NP: B.401)

Pracovní název: „Když je kroj, tak se stroj“

Garant: Mgr. Eva Figurová

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „ Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských 

fotografů“ (26. 2. - 20. 6. 2021). Autoři výstavy: 
Jan Balcar, František Frýda, Iva Tománková, Luděk 
Krčmář, Michal Chmelenský, Tomáš Bernhardt. 

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 
•	 Hlavní budova Západočeského muzea v  Plzni, 

p. o. (historická expozice). Instalované sbírkové 
předměty: 65 inv. č.; 71 jednotlivin.

•	 Hlavní budova Západočeského muzea v  Plzni, 
p. o. (uměleckoprůmyslová expozice). Instalované 
sbírkové předměty: 7 inv. č.; 10 jednotlivin. 

•	 Hlavní budova Západočeského muzea v  Plzni, 
p. o. (Městská zbrojnice). Instalované sbírkové 
předměty: 2 inv. č.; 2 jednotliviny. 

•	 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech 
(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. č.; 6 jednotlivin.

•	 Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. č., 7 jednotliviny. 

•	 Muzeum loutek (stálá expozice a uložení 
v depozitárních prostorách). Instalované / uložené 
sbírkové předměty: 439 inv. č.; 486 jednotlivin.

•	 Krátkodobá výstava „Od daguerrotypie k digitálu“, 
hlavní budova Západočeského muzea v  Plzni 
(26. 2. - 20. 6. 2021). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 138; 262 jednotlivin. 

•	 Krátkodobá výstava „Církevní rok pohledem 
loutek“ Muzeum církevního umění (21. 5. - 31. 
10. 2021). Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 

(inv. č.): 33; 37 jednotlivin, 50 ks SINE
•	 Krátkodobá výstava „Loutková návštěva 

v Rokycanech“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech (23. 7. - 31. 12. 2021). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 42; 80 jednotlivin.

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných organizací 
•	 Národní památkový ústav, ÚPS v  Českých 

Budějovicích (stálé expozice SZ Kozel, SZ Manětín 
a NKP Klášter Kladruby). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 15; 30 jednotlivin.

•	 Statutární město Plzeň (vybavení reprezentačních 
prostor MMP). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 13; 13 jednotlivin.

•	 Statutární město Plzeň (vybavení interiéru kostela 
U Ježíška). Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 1; 1 jednotlivina.

•	 Dvůr Gigant Záluží (stálá expozice). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5; 5 jednotlivin.

•	 Městské muzeum a galerie Nepomuk (stálá 
expozice muzea). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 30; 54 jednotlivin.   

•	 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. 
(uměleckohistorická expozice Muzea Cheb). 
Z  podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 11; 
11 jednotlivin.

•	 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici, p. o. (stálá expozice „Historický vývoj 
severního Plzeňska“). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1; 1 jednotlivina.

•	 Muzeum jižního Plzeňska v  Blovicích, p. o. (stálá 
expozice „Národopis – lidová architektura, lidový 
kroj). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 
5; 5 jednotlivin.

•	 Agentura NKL, s.r.o. (stálá expozice zámku 
Zbiroh). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. 
č.): 27; 28 jednotlivin.

•	 Federace židovských obcí v  ČR (stálá expozice 
staré synagogy v Plzni). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 7; 7 jednotlivin.

•	 Obec 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; 24 jednotlivin.

•	 Muzeum Českého lesa v  Tachově, p. o. (stálá 
expozice „Národopis“). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1; 1 jednotlivina.

•	 Plzeňský Prazdroj, a. s. (stálá expozice 
Pivovarského muzea v  Plzni). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 10; 10 jednotlivin.

•	 Město Úterý (vybavení reprezentačních prostor 
městského úřadu). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 10; 15 jednotlivin.

•	 Městské muzeum Františkovy Lázně (stálá 
expozice s názvem „Historie lázní od objevení 
Františkova pramene, architektura, historie“). 
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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.): 29; 36 jednotlivin.

•	 Česká republika – Generální ředitelství cel (stálá 
expozice s  názvem „Kabinet historie celnictví“). 
Z  podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 3; 
3 jednotliviny.

•	 Stálá expozice v interiérech Zámku Svojšín, obec 
Svojšín. Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 84; 103 jednotlivin.

•	 Národní památkový ústav, ÚPS v  Českých 
Budějovicích (stálá expozice Selského dvora 
u Matoušů v  Plzni - Bolevci). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8; 9 jednotlivin. 

•	 Krátkodobá výstava „Comenius (1592–1670)“, 
Moravské zemské muzeum, v prostorách Jízdárny 
Pražského hradu. (4. 12. 2020 – 28. 3. 2021). 
Z  podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1; 
32 jednotliviny. 

•	 Krátkodobá výstava „Formosa Deformitas: Barokní 
charakter českého kubismu“. Alšova jihočeská 
galerie v  Českých Budějovicích. (17. 9. 2020. – 
12. 2. 2021). Z podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 2; 2 jednotliviny. 

•	 Krátkodobá výstava „NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ: 
Plzeňská Madonna a krásný sloh“, Západočeské 
galerie v  Plzni, p. o. (27. 11. 2020 – 28. 3. 2021). 
Z  podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8; 
19 jednotlivin. 

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů
•	 Restaurování a konzervování souboru lidových 

šperků. Na základě restaurátorského záměru ze 
dne 24. 9. 2020 a Smlouvy o dílo č. SOD/NMP 
1/2021. Zdeňka Němcová, Růžová 3, Jablonec 
nad Nisou, 466 01.  Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 3; 3 jednotliviny. 

•	 Natočení dokumentu ČT o Divadle Alfa. Divadlo 
Alfa, příspěvková organizace. Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1; 1 jednotlivina.

•	 Fotorekonstrukce podoby lidových krojů širšího 
Plzeňska pro multimediální projekt Tradice 
v  obrazech. Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 19; 20 jednotlivin.

Odborné konference a semináře
•	 Michal Chmelenský. „O šňupání tabáku na 

Šumavě“. V rámci konference Mezinárodní 
komise pro studium lidové kultury v Karpatech / 
Subkomise pro lidové obyčeje na téma Tradiční 
kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. 
Ostravská univerzita, 8. - 9. červen 2021. 

•	 Michal Chmelenský. Podzimní seminář 
Etnografické komise AMG - organizace akce. 
Regionální muzeum v Kroměříži, p. o. Kroměříž, 
12. - 13. 10. 2021.

Ediční a publikační činnost
•	 Bernhardt, Tomáš. „Socha panny Marie 

v arciděkanském chrámu v Plzni“. In: JINDRA, 
Petr a Michaela OTTOVÁ, ed.  Nad slunce 
krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh. V Plzni: 
Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci 
s Katolickou teologickou fakultou Univerzity 
Karlovy, 2020 (doložené vydání). s. 406 - 407. ISBN 
978-80-87922-31-6.

•	 Chmelenský, Michal. „Dřevěná plastika Plzeňské 
madony“; „Procesní / liturgická výbava Plzeňské 
madony“; „Soubor liturgických šatiček Plzeňské 
madony“; „Procesní korouhev s Plzeňskou 
madonou a sv. Annou“; „Fragment koruny 
Plzeňské madony“; „Devocionální tisky Plzeňské 
madony“. In: JINDRA, Petr a Michaela OTTOVÁ, 
ed.  Nad slunce krásnější: Plzeňská madona 
a krásný sloh. V Plzni: Západočeská galerie v Plzni 
ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy, 2020 (odložené vydání). s. 400 
- 405, 408 - 411. ISBN 978-80-87922-31-6.

•	 Chmelenský, Michal. „Šňupání tabáku 
na Šumavě“. In: Číhal, Petr a Vilímek, Vítězslav, eds. 
Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. 
Vyd. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 
v  Uherském Hradišti, 2021. s. 193 - 211. ISBN 
978-80-87671-43-6.

•	 Hamrlík, Tomáš. Zvěrokleštičství. Názvosloví 
etnografických sbírek III. Fotografie: Muzeum 
Bojkovska, p. o., Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, p. o., Slovácké muzeum v  Uherském 
Hradišti, p. o., Městské muzeum Slavičín. Úvod: 
Romana Habartová, Jana Tichá. Redakce: 
Michal Chmelenský. Praha / Bojkovice: Asociace 
muzeí a  galerií České republiky, z. s. / Muzeum 
Bojkovska, p. o., 2021. 35 s. ISBN 978-80-86611-
89-1 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.).

Badatelská činnost
Ačkoliv došlo v závěru roku 2020 k faktickému 
zavření badatelny Národopisného muzea Plzeňska 
a relokaci veškerých sbírek do externích depozitářů, 
přesto však národopisné oddělení v roce 2021 
poskytování standardizovaných služeb ve vztahu 
k badatelské činnosti neukončilo. Z převážné většiny 
byly badatelské dotazy vyřizovány prostřednictvím 
e-mailové korespondence při zpřístupňování 
vybraných sbírkových předmětů on-line. K tomuto 
způsobu vyřizování badatelských dotazů výraznou 
měrou přispělo průběžné doplňování on-line 
databáze skleněných negativů Národopisného 
muzea Plzeňska a současně s tím průběžné 
pořizování snímků sbírkových předmětů v průběhu 
generální inventarizace. K fyzickému předkládání 
sbírkových předmětů badatelům bylo přistoupeno 
pouze ve výjimečných případech a to v badatelně 
CD Zbiroh. V roce 2021 tak badatelnu CD Zbiroh 
navštívilo v rámci 5 badatelských návštěv pouze 
7 badatelů, kterým bylo fyzicky předloženo celkem 
28 předmětů (inv. č.) etnografické podsbírky 
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a 4 předměty z pomocných fondů. Naopak počet 
korespondenčních badatelských dotazů se zvýšil 
na 48. Národopisné oddělení v roce 2021 uzavřelo 
celkem 29 smluv o udělení reprodukčního práva, 
přičemž touto cestou poskytlo oprávnění užít 
digitalizáty 125 předmětů etnografické podsbírky 
a 232 předmětů pomocného fondu této podsbírky, 
zejména pak elektronických kopií skleněných 
negativů. 

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 7
              z toho studentů    0
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce                   357
Žádosti o rešerše    48

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích
Práce v odborných komisích
Mgr. Michal Chmelenský
•	 předseda Etnografické komise AMG ČR.
•	 člen Odborné komise pro vedení Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
(Plzeňský kraj).

•	 předseda Komise pro udělování titulu „Mistr 
tradiční řemeslné výroby Plzeňského kraje“ 
(Plzeňský kraj).

•	 člen poradního sboru ředitele Muzea Šumavy 
v Sušici, p. o. pro sbírkotvornou činnost. 

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).
Bc. Eva Figurová
•	 pracovní skupina Názvosloví etnografických 

sbírek V. / lidový oděv, EK AMG.

Členství komisích, veřejně prospěšných 
organizacích a sdruženích, a komisích 
veřejné správy
Mgr. Tomáš Bernhardt: 
•	 Dozorčí rada společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
•	 Správní rada Soukromá ZUŠ Trnka Plzeň.

Mgr. Michal Chmelenský
•	 Spolek pro obnovu synagogy v  Podmoklech 

u Sušice, z. s.
Mgr. Adéla Šmausová
•	 Skrytá Plzeň, z. s.

Spolupráce s jinými organizacemi

Z důvodu přerušení většiny doprovodných programů, 
které národopisné oddělení Západočeského muzea 

v Plzni realizovalo v objektu Národopisného muzea 
Plzeňska a utlumení jak praktikantské tak stážistické 
činnosti, pokračovala spolupráce národopisného 
odd. v roce 2021 pouze s níže uvedenými subjekty:
•	 Archiv města Plzně (aktivní spolupráce 

na společné akviziční činnosti);
•	 Český Rozhlas Plzeň (deklarovaná spolupráce na 

přípravě folklorních pořadů a pořadů s regionální 
tematikou); 

•	 Městský obvod Plzeň 3 (deklarovaná spolupráce 
nad přípravou obsahu čtvrtletníku „Trojka“ 
a dalšími kulturně vzdělávacími projekty na území 
Městského obvodu Plzeň 3); 

•	 Národní památkový ústav, Selský dvůr U Matoušů 
v Plzni-Bolevci (aktivní spolupráce na společné 
akviziční činnosti; společný postup v rámci 
prezentace tradiční lidové kultury návštěvníkům 
města Plzně);

•	 Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 
(deklarovaná účast na tvorbě společného 
projektu „Síť zemědělských muzeí“);

•	 Pivovarské muzeum v  Plzni (aktivní spolupráce 
na společné akviziční činnosti; společný postup 
v rámci prezentace tradiční lidové kultury 
návštěvníkům města Plzně);

•	 Plzeňská folklorní scéna, z. s. (společný postup 
v rámci prezentace tradiční lidové kultury 
návštěvníkům města Plzně);

•	 SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v  Plzni 
(aktivní zapojení praktikantů oboru „Informační 
služby - knihovnictví“ do chodu národopisného 
oddělení);

•	 Státní oblastní archiv v Plzni (aktivní spolupráce 
na společné akviziční činnosti).

Publicita
V rámci své činnosti národopisné oddělení 
v roce 2021 realizovalo některé z doprovodných 
aktivizačních programů pro širokou veřejnost, 
které byly z důvodu uzavírky Národopisného 
muzea Plzeňska přesunuty do dalších prostor 
Západočeského muzea v Plzni. Pracovníci odd. se 
aktivně účastnili na realizaci programu Plzeňské 
muzejní noci v hlavní budově Západočeského 
muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2, která se 
uskutečnila v pátek 3. září 2021. Ve dnech 16. - 17. 12. 
2021 připravili pracovníci národopisného oddělení 
pro širokou veřejnost rovněž tradiční Adventní dílny, 
které se v roce 2021 uskutečnily v Muzeu církevního 
umění Plzeňské diecéze. Aktivity národopisného 
oddělení Západočeského muzea v Plzni prezentovali 
pracovníci rovněž formou řemeslných workshopů 
v rámci zahájení Dnů lidové architektury Plzeňského 
kraje, které se konalo 17. července v areálu Selského 
dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. 
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Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni

Úvod   

V roce 2021 knihovna rozšířila nabídku o dvě nové 
služby. První je zpřístupnění digitalizovaných 
dokumentů, které jsou dosud chráněny autorským 
zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech 
autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu, 
v rámci projektu DNNT (Díla nedostupná na trhu). 
Druhou je zprostředkování elektronické databáze 
JSTOR obsahujících více než 1500 časopisů z oblasti 
humanitních, sociálních a přírodních věd. Všechny 
tyto služby jsou dostupné v prostorách knihovny.

Návštěvnost knihovny 

Knihovnu navštívilo celkem 162 čtenářů. Z toho 
bylo celkem 6 badatelských návštěv. Odhad jejich 
prezenčních výpůjček je určen na ca 450 kusů. 
Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, 
bylo 312. Formou meziknihovní výpůjční služby 
bylo pro čtenáře zapůjčeno celkem 13 výpůjček a 12 
požadavků na kopie. Naopak z naší knihovny byly 
vyžádány celkem 2 výpůjčky a 6 požadavků na kopie 
(celkem 69 kopií).

Návštěvnost výstavek 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny 
uspořádáno 6 exkurzí s ukázkami starých a vzácných 
tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního 
fondu pro školní exkurze (střední školy a univerzita). 
Na těchto akcích bylo celkem 83 návštěvníků. 

Návštěvnost webovských stránek (online 
katalog) 

Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále 
počítat návštěvníky webovských stránek knihovny. 
Návštěvníků online katalogu Portaro bylo celkem 
4.304.

Čtenáři 

Ke konci roku 2021 je v evidenci 1.083 čtenářů, z toho 
63 zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 13 nových 
čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 162 čtenářů, 
83 účastníků exkurzí, v rámci muzejní noci 956 osob, 
celkem tedy 1201 návštěvníků. 

Za čtenářské průkazy bylo vybráno v r. 2021 celkem 
360,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně přinesly 
finanční úhradu v hodnotě 132,- Kč. Celkem činí 
tržby knihovny 492,- Kč. 

Expedice 

Do skladu bylo přijato celkem 3.720 kusů od 13 titulů 
publikací (Archeologie západních Čech roč. 12, č. 1 – 2 
(250 ks), Soupis rukopisných zlomků Západočeského 
muzea v Plzni (300 ks), Rakousko-uherské válečné 
námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava 
Bílého (300 ks), Otázky neolitu a eneolitu naších 
krajín - 2017–2019 (400 ks), Erica 27 (160 ks), Folia 

Geologica 54 (300 ks), Umělecké řemeslo - Užité 
umění: průvodce stálou expozicí Západočeského 
muzea v Plzni (500 ks), Arts & Crafts/ Applied Arts: 
Museum of West Bohemia in Pilsen Exhibion Guide 
(500 ks), Sborník Západočeského muzea v Plzni. 
Historie XXI (300 ks), Sborník Západočeského muzea 
v Plzni. Příroda 126 (200 ks), Sborník Západočeského 
muzea v Plzni. Příroda 127 (250 ks), Sbírka knižních 
souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského 
muzea v Plzni (300 ks), Erica č. 28 (160 ks).

Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 
1.262 kusů nových publikací v celkové hodnotě 
179.022,21,- Kč, z toho 36 ks v hodnotě 6.418,70,- 
Kč činí komisní prodej, a 80 kusů starých publikací 
v hodnotě 1.351,- Kč. Tržby za prodej celkem činily 
173.954,51,- Kč. Výměnou, povinnými, pracovními 
výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno 
1.946 kusů nových publikací v hodnotě 422.786,- 
Kč a žádné staré tituly. Z knihovny bylo za rok 
2021 vyexpedováno celkem 3.288 kusů publikací 
(v celkové hodnotě 603.159,21,- Kč).

Fotoateliér 

V roce 2021 proběhla fotografická dokumentace pro 
program ISO za pomoci středoškolských studentek 
v rámci povinných souvislých praxí. 

Sbírkotvorná činnost
Sbírkové fondy byly rozšiřovány dle dlouhodobé 
sbírkotvorné koncepce a struktury jednotlivých 
fondů. V průběhu roku kurátoři sbírky posuzovali 
nabídky knihkupectví, antikvariátů, muzeí a jiných 
kulturních institucí.

Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen 
o 100 svazků. Z toho bylo 16 sv. získáno koupí, 84 
sv. bylo získáno zdarma (30 sv. výměnou, 5 sv. na 
reprodukční smlouvy, 49 sv. vlastním sběrem, z toho 
13 pochází produkce ZČM). Celkový stav sbírkového 
fondu RL je tedy k 31. 12. 2021 celkem 9.562 svazků. 

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 25 svazků. 
Podle druhu akvizice bylo 19 sv. získáno koupí, 
1 položka darem a 5 sv. vlastním sběrem. Všechny 
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu 
ST je k 31. 12. 2021 celkem 3.436 svazků. 

V roce 2011 bylo započato se zpracováním 
sbírkových fondů do databáze a za vykázané období 
(tj. r. 2021) bylo zpracováno a editováno celkem 
867 záznamů (z toho nově založeno 571). Celkem je 
v databázi zpracováno 12.998 záznamů.

Za rok 2021 bylo získáno do sbírkových fondů 
knihovny celkem 125 svazků, celkový výdaj za nákup 
sbírek byl 49.354,-Kč. Celkový stav sbírek knihovny je 
12.998 svazků. 
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Sbírky

1. Evidence sbírek
Evidence sbírek  
Chronologická evidence za rok 2021       125 př. č.
z toho zakoupených               35
celkové náklady na nákup sbírek              49 354,-Kč
Systematická evidence za rok 2021          125 inv. č. 
Sbírkový fond k 31. 12. 2021              12 998 inv. č. 
z toho v elektronické databázi              12 998 inv. č. 
Inventarizace za rok 2021              1 048 inv. č.
Vyřazeno z CES                0

a) 

Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových 
fondů, jsou průběžně evidovány a zpracovávány 
do katalogů (u sbírkových l. a 2. stupeň evidence). 
Studijní fond, prochází průběžnou inventarizací, část 
je nově signována a celý fond je zároveň průběžně 
rekatalogizován do databáze. V  roce 2021 započala 
rekatalogizace studijního fondu na signatuře 300 
(J. Martincová, L. Šimicová). Dále byla započata 
reorganizace fondu výměn na signaturách 1000-3000 
(Přírodní vědy). Z fondu byly vybrány a expedovány 
tituly určené k převozu do depozitáře ve Zbiroze. 
Po expedici byla stávající část fondu v hlavní budově 
přesunuta a nově uložena na regálech. V souvislosti 
s novým uspořádáním proběhla zároveň kompletní 
rekatalogizace této části fondu výměn (A Jaško). 
Dále proběhla kontrola přírůstkových a inventárních 
čísel v CESu s přírůstkovými seznamy (L. Bendová, 
J. Martincová). V databázi bylo za r. 2021 zpracováno 
a editováno 4.791 záznamů (z toho nově zpracováno 
1.902). Všechny nově vytvořené záznamy byly 
odeslány do Souborného katalogu ČR (A. Jaško). 
Celkově má databáze knihovního fondu k 31. 12. 
2021 49.011 záznamů o celkovém počtu 87.430 
exemplářů (počet svazků). Výdaje za studijní fond 
byly v r. 2021 celkem 126.942,-Kč. 

b)

Záznamy v katalogu Verbis jsou průběžně revidovány 
a upravovány dle platných standardů. V současnosti 
knihovna používá poslední verzi katalogizačních 
pravidel RDA. Díky nové verzi systému je aktualizace 
prováděna okamžitě, tzn., že záznamy vytvořené 
v reálném čase, jsou ihned k dispozici uživatelům 
online katalogu. Dle statistiky je vykázáno za rok 
2021 celkem 4.304 přístupů na online katalog.

c)

Byla provedena inventarizace části sbírkového 
fondu Staré tisky – signatury 411 A, 412 E – F (314 
sbírkových jednotek) a sbírkového fondu Regionální 
literatura signatury 103 a 104 (1048 sbírkových 
jednotek). Na základě Rozhodnutí ředitele ZČM 
č. 1/2021 ze dne 18. ledna 2021, č. j. 5/2021 bylo 
inventarizováno celkem 1362 jednotek.

2. Ochrana sbírek

Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných 
prostorách. Sbírkový fond Starých tisků je 
zabezpečený vlastní klimatizační jednotkou, která 
udržuje v daném prostoru příznivé klimatizační 
podmínky (17% C, 55% vlhkosti) a je pravidelně 
kontrolovaný. 

V rámci preventivní ochrany bylo v letních měsících 
prováděno ambulantní restaurátorské ošetření 
kožených vazeb ze studijního fondu pracovnicí 
restaurátorského a konzervátorského oddělení 
(G. Zlámalová).

Z historického fondu byly vybrány poškozené 
tituly nutné k restaurování v rámci projektu ISO II 
(L. Bendová).

Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2021 
byla realizována s pomocí muzejního fotografa 
a praktikantek ze střední školy.

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek

V r. 2021 byl externě restaurovaný a konzervovaný 
prvotisk Meffret. Sermones de tempore et de sanctis, 
sive Hortulus reginae. [Basel: Nicolaus Kesler, ante 11. 
Iul. 1486] (Signatura: 505 A 013; Inventární číslo: ST 
151/95). Došlo k mechanickému očištění, vyspravení 
mechanických poškození v knižním bloku, hřbetu, 
doplnění ručním papírem atd.

Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021      1
z toho vlastní kapacitou    0
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 
2021      1
z toho vlastní kapacitou    0
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 
2021 
z toho vlastní kapacitou 

Vědeckovýzkumná činnost
Granty a výzkumné projekty

Knihovna je 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 (I. Šedo).

Interní grantové projekty

V roce 2021 byl dokončený IGP 2019/01 Soupis 
monografií exlibris ze sbírek Západočeského muzea 
v Plzni. Jeho výstupem je monografie ŠEDO, Ila. Sbírka 
knižních souborů a soupisů exlibris Západočeského 
muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 
2021. xv, 184 stran. Fontes bibliothecarum Musei 
Plznensis; volumen 7. ISBN 978-80-7247-187-4 
(I. Šedo).
Byla	 zahájena	práce	na	 IGP	2020/01	 Jindřich	
Čadík,	 konkrétně	 uspořádání	 prozatím	
editované	části	korespondence	(I.	Šedo).
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Odborná činnost
Knihovna se již tradičně podílela na tvorbě 
a rozšiřování informační oborové brány ART 
(I. Šedo). Jde o projekt skupiny VISK8B. Brána Art 
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. Západočeské muzeum 
v Plzni se zde prezentuje výstavami, publikacemi, 
přednáškami a sbírkami odpovídajícího charakteru.

Stejně tak pokračovala spolupráce na celostátním 
projetu NUŠL (národní úložiště šedé literatury), 
zahájené v roce 2011, ve kterém se pomocí systému 
CDS Invenio podílíme na vytváření digitálního 
repozitáře.

V roce 2016 byla zahájena spolupráce s projektem 
Obálky knih, který provozuje Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých Budějovicích, do kterého 
přispíváme skeny obálek publikací Západočeského 
muzea v Plzni a obálek starší odborné literatury. 

Nadále byla rozvíjena spolupráce se Společenstvem 
českých knihařů a dle předběžného ujednání byly 
vytvářeny podmínky pro realizaci Trienálových 
přehlídek umělecké knižní vazby v Západočeském 
muzeu v Plzni (I. Šedo). Pokračovala také spolupráce 
se Spolkem českých bibliofilů a provozování 
západočeské pobočky SČB při knihovně (I. Šedo).  

Pokračovalo zpracování tisků 18. století knihovny 
Západočeského muzea v Plzni do knihovnického 
systému Verbis (dle standardů platných pro 
katalogizaci v České republice - RDA), při němž byly 
zohledněny individuální znaky exemplářů, jako jsou 
kolace, typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, 
provenience. Paralelně se zpracováním „de viso“ 
probíhalo studium potřebné sekundární literatury. 
Vzdáleným přístupem byla zkatalogizovaná 
do knihovnického systému Verbis část tisků 
16. století, která jsou zmapována formou knižního 
soupisu (L. Bendová).

Byly zpracovány tematické rešerše sbírkového 
fondu další části tisků 16. století a zpracované části 
18. století (L. Bendová). 

Od ledna 2021 knihovna zprostředkovala 
a zprovoznila elektronickou databázi JSTOR 
obsahujících více než 1500 časopisů z oblasti 
humanitních, sociálních a přírodních věd 
(L. Bendová). 

V roce 2021 se zapojila do projektu DNNT (Díla 
nedostupná na trhu) a zajistila tak zpřístupnění 
digitalizovaných dokumentů, které jsou dosud 
chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 
let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné 
na knižním trhu (L. Bendová). Obě tyto služby jsou 
dostupné v prostorách knihovny.

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
V průběhu roku byly v prostorách knihovny 
uspořádány 3 drobné výstavky s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných 
tisků studijního fondu pro školní exkurze (střední 
škola a univerzita).

Odborné konference a semináře
•	 20. 1. - JSTOR – online setkání zástupců členských 

institucí CzechELib (L. Bendová)
•	 24. 2. DNNT – online seminář Koncepce rozvoje 

knihoven a Zpřístupnění děl nedostupných 
na trhu (L. Bendová)

•	 25. 5. CzechElib (JSTOR) - online konference Czech 
Open Science Day (L. Bendová)

•	 21. – 22. 9. 45. Seminář muzejních a galerijních 
knihovníků v Táboře (I. Šedo, A. Jaško online)

•	 11. seminář uživatelů AKS Verbis, Praha (A. Jaško)
•	 30. 11. – 1. 12. online konference AKM v digitálním 

světě (A. Jaško)
•	 4. 11. online seminář k  podprogramům VISK 7/

VISK 4 (J. Martincová)
•	 2. – 4. 11. konference Bibliotheca Antiqua, 

Olomouc (I. Šedo)

Přednášková činnost 
Ila Šedo - Husitské muzeum v Táboře - 45. celostátní 
seminář knihovníků muzeí a galerií - Regionální 
literatura a sbírkové fondy – září
Přednášky v muzeu – v průběhu roku byly 
v prostorách knihovny uspořádány 3 přednášky, 
doprovázené výstavkami s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných 
tisků studijního fondu pro školní exkurze (střední 
školy a univerzita), (L. Bendová, I. Šedo).

Ediční a publikační činnost
•	 BENDOVÁ, Lenka et al.  Zámecké knihovny 

jihozápadní Moravy.  HÁJEK, Pavel (ed.) - ŠÍPEK, 
Richard (ed.). Praha: Národní muzeum, 2021. 61 s. 

•	 JAŠKO, Adam. Ossolineum – literární poklad 
polského národa a jeho česká stopa. Acta Musei 
Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: 
Národní muzeum, 2021, 66(1-2), 87–92. ISSN 
2570-6861.

•	 ŠEDO, Ila. Fenomén bibliofilie. Zprávy Spolku 
českých bibliofilů v  Praze, roč. 2021, č. 1, s. 32-36, 
ISSN 2464-5508.

•	 ŠEDO, Ila. Sbírka knižních souborů a soupisů exlibris 
Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské 
muzeum v Plzni, 2021. xv, 184 stran. Fontes 
bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 7. ISBN 
978-80-7247-187-4.

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. 
V roce 2021 bylo přiděleno celkem 10 čísel ISBN. Jde 
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN):
978-80-7247-183-6 – Výroční zpráva Západočeského 

muzea v Plzni za rok 2020
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978-80-7247-185-0 – Umělecké řemeslo - Užité 
umění: průvodce stálou expozicí 
Západočeského muzea v Plzni

978-80-7247-186-7 – Arts & Crafts/ Applied Arts: 
Museum of West Bohemia in Pilsen 
Exhibion Guide

978-80-7247-187-4 – Sbírka knižních souborů exlibris 
a soupisů exlibris Západočeského muzea 
v Plzni 

978-80-7247-188-1 – Sborník Západočeského muzea 
v Plzni. Historie XXI

978-80-7247-189-8 – Sborník Západočeského muzea 
v Plzni. Příroda 126

978-80-7247-190-4 – Sborník Západočeského muzea 
v Plzni. Příroda 127

978-80-7247-191-1 – Erica 28
978-80-7247-192-8 – Archeologie západních Čech 

roč. 12, č. 1 – 2

Vydáno bylo celkem 5 titulů periodik (6 čísel) – 
Výroční zpráva Západočeského muzea v Plzni za rok 
2019 (25 ks), Sborník Západočeského muzea v Plzni. 
Historie XXI (300 ks), Sborník Západočeského muzea 
v Plzni. Příroda 126 (200 ks), Sborník Západočeského 
muzea v Plzni. Příroda 127 (250 ks), Erica č. 28 (160 
ks), Archeologie západních Čech roč. 12, č. 1 – 2 (250 
ks).

Dále byly vydány 3 monografické publikace – 
Umělecké řemeslo - Užité umění: průvodce stálou 
expozicí Západočeského muzea v Plzni (500 ks), Arts 
& Crafts/ Applied Arts: Museum of West Bohemia 
in Pilsen Exhibion Guide (300 ks), Sbírka knižních 
souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského 
muzea v Plzni (300 ks). 

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány 
a nabízené dle nabídkové povinnosti stanovené 
zákonem.

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem 6
              z toho studentů    1
              z toho zahraničních 
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     8
Žádosti o rešerše 

Za rok 2021 bylo v knihovně muzea evidováno 
celkem 6 badatelských návštěv. Badatelům bylo 
zpřístupněno celkem 69 svazků ze sbírky Starých 
tisků.

Účast pracovníků v poradních sborech, 
edičních radách a profesních sdruženích
PhDr. Ila Šedo
•	 členství v Radě Spolku českých knihařů 
•	 členství ve Spolku českých bibliofilů, na jehož 

činnosti se podílí organizačně i jako konzultant 
•	 členství v Knihovnické komisi AMG

•	 členství v ediční radě Západočeského muzea 
v Plzni

Mgr. Lenka Bendová
•	 členství v pracovní skupině pro historické fondy, 

zřizované Národní knihovnou České republiky 
Praha 

•	 členství v Knihovnické komisi AMG 
•	 členství v ediční radě Západočeského muzea 

v Plzni 

Spolupráce s jinými organizacemi
Spolupráce na monografii:
BENDOVÁ, Lenka et al. Zámecké knihovny jihozápadní 
Moravy.  HÁJEK, Pavel (ed.) - ŠÍPEK, Richard (ed.). 
Praha: Národní muzeum, 2021. 61 s. 
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Sbírky – souhrn Západočeské muzeum v Plzni 
Celková evidence sbírky zapsané v CES pod číslem  ZČM/001-07-30/018001 za rok 2021

Evidence sbírek  

Chronologická evidence za rok 2021             705 př. č.

  z toho zakoupených                    73 ks

  celkové náklady na nákup sbírek      155 994,- Kč

Systematická evidence za rok 2021                     11 490 inv. č. 

Sbírkový fond k 31. 12. 2021                    562 246 inv. č.

  z toho v elektronické databázi                  519 283 inv. č.

Inventarizace za rok 2021                      38 712 inv. č.

Vyřazeno z CES                0

Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 2021                  4 271

  z toho vlastní kapacitou                    4 047

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 2021      181

  z toho vlastní kapacitou        171

Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 2021                  2 644

  z toho vlastní kapacitou                    2 644

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic a na výstavy - souhrn

Počet sbírkových předmětů vystavených v rámci Západočeského muzea v Plzni    6 314 inv.č.

  z toho v expozicích                     5874

  z toho na výstavách         440

Počet sbírkových předmětů zapůjčených mimo organizaci          804 inv.č.

  z toho do expozic        525

  z toho na výstavy        279

Počet sbírkových předmětů vypůjčených od jiných organizací          282 inv.č.

  z toho do expozic        281

  z toho na výstavy             1

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci z jiných než výstavních důvodů        523 inv.č.
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Pobočky muzea

Muzeum loutek
Úvod
V roce 2021 jsme se v Muzeu loutek v  Plzni (ML) 
soustředili na otevření nové expozice věnované 
Jiřímu Trnkovi se stěžejním exponátem – dioramatem 
Svatba u Broučků z roku 1939. Jiří Trnka neměl 
v rodném městě zatím adekvátní muzejní prostor, 
ale díky vystavení unikátního dioramatu byl tento 
deficit alespoň zčásti kompenzován.

Odborná činnost byla zaměřena na přípravu 
nové expozice a s ní spojené publikace, která je 
plánována k  vydání v  roce 2022. Badatelská oblast 
byla orientována na plzeňské působení Jiřího Trnky 
a  jeho rané pracovní období do konce 2. světové 
války v Praze. V roce 2021 jsme také navázali na  práci 
v IGP 2017/03 a prezentovali jsme publikaci Ztracené 
dioráma v tuzemsku i v USA.

Muzejně pedagogická činnost byla v  roce 2021 
složená z permanentních programů muzea 
a  z doprovodných programů reagujících na novou 
expozici Jiřího Trnky. Po úspěšném prvním ročníku 
byl i v roce 2021 organizován letní příměstský 
tábor, tentokrát v  návaznosti na expozici Nikdy 
v  klidu!. Druhým rokem pokračovalo IGP 2020/02 
Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených 
na loutkářství. Cílem projektu je komplexní využití 
edukačního potenciálu expozice Muzea loutek 
v Plzni v širších vzdělávacích souvislostech a vznik 
metodiky edukace pro expozice loutkářství.

V rámci DKRVO ZČM jsme spolupracovali na projektu 
Komplexní využití edukační potenciálu Západočeského 
muzea v Plzni (ZČM) v širších vzdělávacích souvislostech 
- Muzeum jako cesta k poznání.

Správa a práce se sbírkami byla zaměřena na přípravu 
digitalizace sbírky. Technická správa budovy 
probíhala běžným způsobem bez větších investic.

Správa sbírky Národopisného muzea 
v Plzni - loutky
Muzeu loutek v  Plzni spravuje sbírkové předměty 
náležející do fondu Národopisného muzea Plzeňska. 
Do této části fondu v  roce 2021 přibylo 123 inv. č. 
(135 ks) na základě daru a 25 inv. č. (25 ks) na základě 
interního dokladu z Národopisného muzea Plzeňska 
(vlastní sběr). Pro vznik nové expozice Jiří Trnka 
– Dioráma Svatba u Broučků bylo do správy ML 
dlouhodobě zapůjčeno 5 ks loutek z  pozůstalosti 
Jiřího Trnky od soukromých vlastníků. 

V  roce 2021 probíhala pravidelná kontrola 
depozitářů, sbírkový fond byl kontrolován podle 
reversů a byla částečně doplněna dokumentace 
sbírkových předmětů. Bylo započato odstraňování 
nedostatků v  popisu sbírkových předmětů 
v  katalogu Demus10 a byla připravena první část 
koncepce pomocné dokumentace.

Ze sbírkového fondu bylo na výstavy zapůjčeno 86 ks 
sbírkových předmětů, z pomocného fondu pak 63 ks 
předmětů. K  dlouhodobému uložení do depozitářů 
ML bylo z  Národopisného muzea Plzeňska uloženo 
8 ks předmětů (2 inv. č.). 1 ks sbírkového předmětu 
byl zapůjčen Divadlu Alfa pro natáčení dokumentu 
ČT a dalších 16 ks předmětů (3 inv. č.) bylo zapůjčeno 
do restaurátorské dílny pro výrobu kopií. Proběhla 
kontrola 4 ks sbírkových předmětů z  expozice 
zapůjčených z  Jihočeského muzea v  Českých 
Budějovicích.

Restaurování, konzervace a preparace svěřených 
sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 
2021 ve spolupráci s oddělením konzervace ZČM činí 
5 ks + dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků.

V  roce 2021 bylo 20 ks loutek chemicky ošetřeno 
proti dřevokaznému hmyzu vlastními silami ML.

Depozitáře byly opatřeny 2 novými měřiči teploty 
a  vlhkosti. Dále byly depozitáře preventivně 
opatřeny ochrannými sáčky s  vůní levandule proti 
šatním molům. Tři nové měřiče teploty a vlhkosti 
byly naistalovány do expozice muzea.

Byly vytvořeny 3 kopie loutek Broučků z  dioramatu 
Svatba u Broučků a kopie loutky šaška z  Novákova 
divadla.

Vědeckovýzkumná činnost
IGP 2020 /02 – Metodika edukace v  muzeích 
a expozicích zaměřených na loutkářství, M. Formanová, 
J. Košová. V. Plachá

Cílem projektu je vytvoření sady permanentních 
vzdělávacích programů v širším vzdělávacím 
kontextu pro celou řadu cílových skupin a vytvoření 
obecné metodiky pro edukaci zaměřenou 
na  expozice loutkářství. Druhý rok tříletého 
projektu byl věnován online výzkumu v  muzeích 
ČR, protože terénní výzkum byl z  velké části 
znemožněn epidemickými opatřeními. Ve spolupráci 
s  oslovenými umělci a SUPŠ v  Praze probíhal vývoj 
praktických manuálů pro edukační programy. 
V  rámci přípravy publikace vznikl slovník pojmů 
z  oblasti loutkového divadla a byl vybrán ilustrátor 
slovníku. Proběhlo setkání celého týmu v  Českých 
Budějovicích a terénní výzkum v  depozitáři Zámku 
Český Krumlov a v  Muzeu české loutky a cirkusu 
v Prachaticích (pobočka Národního muzea). Ověřeno 
bylo několik edukačních programů, viz kapitola 
Odborná edukační činnost.

IGP 2017/03 - Česká loutková dioramata vytvořená 
pro Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939, 
M. Formanová

Na ukončený projekt navazuje prezentace publikace 
Ztracené dioráma v ČR i v USA.

Společně do muzea - Propojování formálního 
a  neformálního vzdělávání - rozvoj klíčových 
kompetencí  - projekt ve spolupráci se ZČU v Plzni 
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V roce 2021 byl ověřen třetí modul Řekni to loutkou!. 
Na závěr projektu byly vypracovány šablony všech tří 
programů – Loutková laboratoř I, Loutková laboratoř 
II, Řekni to loutkou! a odevzdány prostřednictvím ZČU 
v Plzni na MŠMT.

Společná síla loutkových muzeí / United Museums of 
Puppetry – mezinárodní výzkumný projekt

Společná síla loutkových muzeí je připraven 
ve  spolupráci s  Loutkovým muzeem v  Lublani/
Slovinsko a Múzeem bábkarských kultur a hračiek 
v  Modrom Kameni/Slovensko. Projekt je zaměřen 
na tři výzkumné oblasti: Edukace zaměřená 
na  loutkářství v muzeích a galeriích, Loutková ZOO 
a Loutkové dioráma.

Odborná činnost
Expozice: Jiří Trnka – Dioráma Svatba u Broučků

Odborné oddělení ML připravilo novou expozici 
Jiří Trnka – Dioráma Svatba u Broučků v  prvním 
patře ML. Stěžejním exponátem je dioráma, které 
bylo konzervováno a nově osvětleno. Dioráma 
doplňují vitríny s  loutkami z  raného období tvorby 
Jiřího Trnky a panely s  informacemi o tématu. 
Edukační rozměr expozice doplňuje badatelské 
místo s  ukázkami ilustrací Jiřího Trnky a s  materiály 
zaměřenými na zoologickou stránku tématu. Nejen 
pro handicapované jsou součástí expozice kopie 
loutek Broučků vhodné k  manipulaci návštěvníky. 
Rešerše byly využity v tvorbě nového sylabu ML.

Soupis loutkářských výročí 

Po celý rok 2021 probíhal soupis významných výročí 
spojených s loutkářstvím a loutkářskými osobnostmi. 
Výročí pak byla připomínána na facebookové stránce 
Muzea loutek v Plzni a také na profilu Západočeského 
muzea v Plzni.

Odborná edukační činnost

Průběžná edukační činnost muzea je rozdělena 
na  permanentní programy, jimiž jsou výukové 
programy Příběh na niti a Lazebnický dvorek, 
a  doprovodné programy, které vznikají k  výstavám 
či jako reakce na událost, výročí nebo roční období. 
Z hlediska cílové skupiny jsou rozděleny na programy 
pro skupiny a pro veřejnost.

Permanentní výukové programy Příběh na niti 
a  Lazebnický dvorek byly provozovány v  roce 2021 
s  omezeními vlivem epidemických opatření. Jako 
novinka vznikl doprovodný výtvarný edukační 
program k  expozici Jiřího Trnky Špion u Broučků. 
Pravidelně byla otevřena i Loutkářská dílna profesora 
Skupy pro veřejnost a v  létě byl organizován 
příměstský tábor. Pro rodiny s  dětmi byl celý rok 
k dispozici samoobslužný rodinný program Expedice 
na niti.

Nad rámec činnosti v  Muzeu loutek v Plzni jsme 
pomohli vyvinout druhý edukační program 
Muzea církevního umění plzeňské diecéze 
s  názvem Františkánský klášter – složte si příběh 

města Plzně. Nový edukační program je zaměřený 
na  život ve středověké Plzni a na historii a budovu 
františkánského kláštera, kde se Muzeum církevního 
umění plzeňské diecéze nachází. Program je flexibilní 
vůči cílové skupině a informační složka má několik 
úrovní, proto je vhodný pro mateřské, základní 
i střední školy.

Příběh na niti a Lazebnický dvorek – programy byly 
v provozu po celý rok, s výjimkou omezení z důvodu 
pandemie. 

Doprovodný program v Loutkářské dílně profesora 
Skupy – v  prázdninových měsících byla dílna 
pravidelně otevřena i pro veřejnost s  nabídkou 
výtvarných programů. Dílna je využívána pro 
všechny typy edukačních programů ML. V roce 2021 
byla dílna vybavena novým úložným nábytkem 
a přizpůsobena i divadelnímu provozu.

Výtvarné edukační programy – v  roce 2021 byly 
v  nabídce dva výtvarné programy: Rošťáci z  Muzea 
loutek a Úžasní akrobati z  Bengálska. Programy byly 
provozovány, jak pro skupiny, tak pro individuální 
návštěvníky.

Doprovodný edukační program k expozici Jiřího 
Trnky Špion u Broučků byl vyvinut společně s novou 
expozicí a inspiroval se jednou postavou z dioramatu. 
Vzhledem k epidemické situaci byl program upraven 
i pro samoobslužné užívání návštěvníky přímo 
v expozici ML. Program byl podpořen dotací MK ČR 
a Státního fondu kultury ČR.

Zimní výtvarně dramatický program Kameňačka 
z  pytlíku byl vyvinut nad rámec ročního plánu 
a byl provozován od prosince 2021. Program je 
speciální svou dramatickou složkou, která zahrnuje 
interaktivní divadelní představení prováděné lektory. 

Příměstský tábor – Nikdy v klidu! proběhl od 23. 8. do 
27. 8. 2021. V programu byly návštěvy poboček ZČM 
v Rokycanech a Hamru Dobřív, Městského muzea ve 
Stříbře a zámku Svojšín.

Příměstský tábor (ZČU) - Řekni to loutkou! se 
uskutečnil v  termínu od 9. 8. do 13. 8. 2021 jako 
součást projektu ZČU v Plzni Společně do muzea.

Olympijský dvorek Muzea loutek v Plzni - prázdninová 
herní aktivita pro rodiny s dětmi (červen-říjen 2021)

Muzeum loutek v Plzni připravilo na svém dvoře 
Olympijský dvorek, kde si rodiče s dětmi mohli 
vyzkoušet různé disciplíny, třeba skákat panáka, 
přeskočit kozu či cvičit s obručemi, ale také si 
mohli prohlédnout nově vystavené dioráma Svatba 
u  Broučků od Jiřího Trnky nebo expozici Nikdy 
v klidu!. A protože ML poskytlo v roce 2021 své loutky 
na  výstavy i do dalších poboček Západočeského 
muzea v Plzni a to do Muzea církevního umění 
plzeňské diecéze (Církevní rok pohledem loutek) 
a  do  Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
(Loutková návštěva v Rokycanech), bylo možné 
navštívit všechny tyto tři výstavy loutek. Za návštěvu 
pobočky/výstavy mohli návštěvníci získat medaili 
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a shromáždit tak celou sadu medailí a splnit tak 
„loutkový trojboj“. V  ML bylo možné získat zlatou 
medaili, v MCU stříbrnou a v MBH v Rokycanech 
bylo možné získat bronzovou medaili. Upoutávka 
na Olympijský trojboj byla instalována i ve vitríně 
ve foyer ZČM (červen – listopad 2021). Projekt byl 
podpořen dotací Nadace 700 let města Plzně.

Doprovodné akce a programy

Plzeňské dvorky - 11. 9. 2021 lektorovaný program 
Lazebnický dvorek v rámci akce Plzeňské dvorky

Dny evropského dědictví – 11. 9. 2021

Muzejní noc - 3. 9. 2021 – ve spolupráci s oddělením 
Zoologie ZČM

Oslavy 28. 10. 2021 – výroba loutek v dílně (cca 100 
výrobků)

Tvořivé dílny 1-3, MBH, doprovodný program 
k výstavě Loutková návštěva v Rokycanech

Ve třech tvořivých dílnách jsme vyráběli 
s  návštěvníky několik typů loutek z  nejrůznějších 
kreativních materiálů. První dílna Ruličkový Halloween 
(27. 10. 2021) byla věnována výrobě jednoduchých 
loutek z  ruliček, následovala tvořivá dílna Podzimní 
kamarádi na prstu (13. 11. 2021), kde jsme vyráběli 
loutky prstové a kreativní snažení jsme završili 
tvořením z  ponožek na vánočním speciálu Řekni to 
ponožkou (4. 12. 2021).

Andělské putování - Netradiční adventní kalendář 
vznikl ve spolupráci s  plzeňskými organizacemi. 
Součástí kalendáře byl příběh, videonávody i putovní 
místa. V Muzeu loutek v Plzni bylo možné si po celý 
prosinec kalendář vyzvednout. 

Knihobudka – byla přemístěna do Muzea loutek 
v  Plzni z  Národopisného muzea Plzeňska z  důvodu 
probíhající rekonstrukce.

Autorské výstavy a spolupráce na 
výstavách
Autorské výstavy 

Expozice 

Jiří Trnka – Dioráma Svatba u Broučků byla otevřena 
26. 5. 2021, v  druhém nadzemním podlaží Muzea 
loutek v  Plzni. Stěžejním počinem bylo vystavení 
vzácného exponátu – Dioráma Svatba u Broučků 
od Jiřího Trnky. Expozice byla doplněna loutkami 
z  Trnkova raného období tvorby a z produkce 
Dřevěného divadla. Návštěvníci s  dětmi mohou 
prohlídku dioramatu spojit s výtvarným programem, 
vycházejícím z exponátu, s názvem Špion u Broučků. 
Nová expozice alespoň částečně doplnila mezeru 
v  prezentaci odkazu Jiřího Trnky v  Plzni. Autory 
expozice a doprovodného programu jsou 
M.  Formanová, V. Plachá, J. Košová, ve spolupráci 
s rodinou Trnkovou. Expozice byla podpořena dotací 
Statutárního města Plzeň.

Výstavy

Kouzlo loutek (duben – listopad 2021, zámek Svojšín)

Výstava Kouzlo loutek byla otevřena od dubna 
do listopadu na zámku Svojšín. Výstavu tvoří tři 
kompletní scény s loutkami I. Nesvedy ze sbírek ZČM. 

Církevní rok pohledem loutek (květen – říjen 2021, 
letní refektář MCU)
Výstava připravená Muzeem loutek v Plzni a Muzeem 
církevního umění plzeňské diecéze, pobočkami 
Západočeského muzea v  Plzni, představila 
loutky, které jsou specifickým způsobem spojené 
s  liturgickým církevním rokem. Návštěvníci se 
seznámili s  hlavními křesťanskými svátky, které se 
opakují v  ročním cyklu a také se slavnostmi, které 
sice nejsou součástí církevních svátků, ale řídí se 
jimi. Skrze loutkovou tematiku byly prezentovány 
slavnosti nejznámější a ve vztahu k lidové tradici 
také nejoblíbenější - advent, masopust, vítání jara, 
Velikonoce nebo Dušičky. K  výstavě byl připraven 
doprovodný program pro dětské návštěvníky. 
Součástí výstavy byl tvořivý loutkový koutek, 
ve kterém si návštěvníci mohli vyrobit drobné loutky, 
masky nebo si vybarvit originální omalovánky loutek.

Loutková návštěva v Rokycanech (červenec – prosinec 
2021, velká výstavní síň na hlavní budově MBH 
v Rokycanech)

Výstava Loutková návštěva v  Rokycanech přiblížila 
loutkářskou tématiku, nastínila základní historii 
loutkářství a přinesla spoustu zajímavostí 
z  loutkového světa. Návštěvníci zjistili, jaký je rozdíl 
mezi marionetou, javajkou, manekýnem, maňáskem 
nebo co je „muppet“. Poznali, jak loutky vznikají 
a jak se „vodí“. A na své si zde přišly děti, které si 
mohly na malém podiu hrát a všechny typy loutek si 
vyzkoušet. Doprovodné programy pro výstavu byly 
dva. Děti si mohly vymalovat omalovánky vybraných 
loutkových postav z výstavy. A poté byla připravena 
mimo muzejní aktivita s názvem Loutková návštěva ve 
Tvém městě, kdy si zájemci mohli odnést omalovánku 
domů, udělat z  ní loutku a tu pak vyfotit ve svém 
městě a fotografii nám do 31. 12. 2021 zaslat.

Spolupráce na výstavách mimo organizaci
Výstavy
VILÉM HECKEL 100 (květen – červen 2021, Lima, 
Peru)
Výstava z fotografovy  celoživotní tvorby, která 
byla připravena Západočeským muzeem v  Plzni 
z  Heckelova archivu pod vedením kurátorů 
Markéty Formanové, Martina Fojtka a dcery Heleny 
Heckelové, byla vystavena v  hlavním městě Peru 
Limě. Výstavu v  Limě zorganizovalo Velvyslanectví 
ČR v  Peru u příležitosti oslav 200 let nezávislosti 
Peru. Po 51 letech se vrátily fotografie slavného 
českého fotografa a horolezce zpět do Limy, kde 
měly být původně vystaveny v roce 1970. V důsledku 
mohutného zemětřesení v  peruánských Andách 
zasypala lavina českou horolezeckou expedici, 
včetně jejího nejstaršího člena Viléma Heckela. 
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Celá patnáctičlenná výprava zemřela 31. 5. 1970 
v základním táboře pod nejvyšší peruánskou horou 
Huascarán a Heckelova plánovaná výstava v  Limě 
se tedy nikdy neuskutečnila. Výstava byla vystavena 
v  centru Limy v  muzeu Inca Garcialaso. Kurátor 
výstavy: M. Formanová

VILÉM HECKEL 100 (říjen – prosinec 2021, Chomutov, 
Galerie Špejchar)

Po návratu z  Peru byla výstava instalována 
v Chomutově. 
Kurátor výstavy: M. Formanová

Výpůjčky sbírkových předmětů z fondu NMP do 
expozic a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček
•	  Církevní rok pohledem loutek – 37 inv. č. 
•	  Loutková návštěva v Rokycanech – 46 inv. č. 
•	  Loutkový trojboj – vitrína na hlavní budově ZČM 

– 3 inv. č. 

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci 
z jiných než výstavních důvodů
•	 1 inv. č. Kašpárek – Divadlo Alfa, natáčení 

dokumentu ČT
•	 3 inv. č. Loutky na výrobu kopií – restaurátorská 

dílna Kateřina Stejskalová

Odborné konference a semináře
Škola muzejní propedeutiky 2021/2022 – AMG ČR – 
základní kurz muzejní propedeutiky (J. Košová)

Canva – online, školení grafiky pro začátečníky, 
březen 2021, M. Formanová, J. Košová, V. Plachá

NIDV – workshop 22. 4. 2021 – M. Formanová

Online workshop – Muzeum Říčany – Tvořivá hra – 
J. Košová, duben 2021

Online workshop – Muzeum Říčany – Tvořivá hra- 
Nástroje – J. Košová, květen 2021

Online workshop – Canva pro pokročilé – 10. 5. 2021 
- M. Formanová, V. Plachá, J. Košová

Smetanovské dny – 25. – 27. 2. 2021 – M. Formanová

Konference Aktuální trendy v  muzejní prezentaci 
a edukaci V., Jihočeské muzeum v ČB – 1. -. 2. 11. 2021, 
M. Formanová, J. Košová, V. Plachá

Krajské centrum vzdělávání - 19. 11. 2021 - seminář, 
během kterého prezentujeme pedagogům muzejní 
expozice a jejich edukační možnosti. 

Badatelská činnost
Badatelská činnost
Počet odborných badatelských dotazů  18
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    0

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Divadlo Alfa p. o. – spolupráce při přípravě 

festivalu Skupova Plzeň a při údržbě expozice 
Nikdy v klidu!

•	 Západočeská univerzita v  Plzni - spolupráce 
na projektu Společně do muzea

•	 Gymnázium Blovice – spolupráce na projektu 
Společně do muzea 

•	 Církevní ZŠ Plzeň - spolupráce na projektu 
Společně do muzea

•	 Metodické centrum muzejní pedagogiky, 
Moravské zemské muzeum v Brně – spolupráce na 
projektu Metodika edukace v muzeích a expozicích 
zaměřených na loutkářství

•	 Muzeum loutkářských kultur v  Chrudimi – 
spolupráce na projektu Metodika edukace 
v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství

•	 Archiv města Plzně – spolupráce na rešerších
•	 Studijní a vědecká knihovna města Plzně – 

spolupráce na rešerších
•	 Poskytnutí prostor ML pro Evropský den jazyků
•	 FDULS ZČU - spolupráce  na Sympoziu Jiřího Trnky 
•	 Střední škola Horažďovice - od září 2021 

praktikantka v ML

Publicita muzea 
•	 Český Rozhlas – trvalá spolupráce 
•	 Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžná 

spolupráce
•	 Časopis Loutkář – trvalá spolupráce
•	 MmP – odbor prezentace – trvalá spolupráce
•	 Plzeňský turismus – trvalá spolupráce
•	 Portál Kudy z nudy – trvalá aktualizace
•	 Česká televize – Toulavá kamera, regionální 

zpravodajství, natáčení podcastu
•	 Natáčení reportáže do pořadu Plzeň se otevírá 

(Jana Apolínová) – V. Plachá, J. Košová
•	 Natáčení reportáže o dioráma – TV NOE – 

M. Formanová, V. Plachá, J. Košová
•	 CzechTourism – e-výstava Jiří Trnka Svatba 

u Broučků

Facebooková stránka Muzea loutek v Plzni

Také v  roce 2021 Facebook Muzea loutek sloužil 
k  propagaci akcí a programů muzea, ale také jako 
kreativní, zábavná a naučná forma pro prezentování 
různých významných výročí, událostí, projektů, 
výstav a dalších zpráv. Kromě důležitých informací 
ohledně pandemie koronaviru a podmínek návštěvy 
muzea byly přidávány příspěvky, které informativní 
formou upozorňovaly na výročí narození či úmrtí 
různých loutkářských osobností, dále muzeum 
zvalo na programy, akce a výstavy (Loutkářská dílna 
profesora Skupy otevřena pro veřejnost, Olympijský 
dvorek, zimní program, nové programy a obnova 
stávajících, příměstský tábor, Muzejní noc, Plzeňské 
dvorky apod.). Snažili jsme se na facebooku také 
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sdílet akce a události jiných podobně tematicky 
založených stránek (např. časopis Loutkář, Divadlo 
Alfa, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Divadlo 
S+H). Retrospektivně byly zveřejňovány příspěvky 
z  proběhlých akcí. Již po druhé jsme facebookový 
rok završily také online adventním kalendářem 
muzea – Broučkův adventní okénkovník 2021, 
kde jsme zájemcům umožnili si dioráma Svatba 
u Broučků prohlédnout do detailu, a zároveň jsme jim 
poskytli informace o jeho vzniku a tvorbě. Adventní 
a vánoční čas pak na facebooku představovaly loutky 
a kulisy s touto tématikou. Celkově bylo za rok 2021 
zveřejněno 184 příspěvků.

Webová stránka Muzea loutek v Plzni

Na webu probíhala průběžná aktualizace 
údajů o výstavách, doprovodných programech 
a pandemických opatřeních. Celkem bylo přidáno 15 
příspěvků.

Instagram Muzea loutek v Plzni

Byl připraven koncept digitalizace sbírky – instagram 
Muzea loutek v Plzni, který bude fungovat jako 
forma digitalizace se stručným a jasným popisem. 
Zároveň bude fungovat také jako další nástroj 
na zveřejňování dění z  muzea, na doporučování 
literatury, zvaní na akce či různá představení. Vznikl 
také harmonogram vkládání příspěvků, jenž bude 
zahájen v roce 2022.

E-výstava Jiří Trnka Svatba u Broučků

Novou expozici doplňuje e-výstava, kde je vzácný 
exponát popsán detailně a kde si o něm návštěvníci 
mohou číst online. Prezentace je rozdělena do části 
o  dioramatu, o autorovi J. Trnkovi, o předloze 
Broučci J. Karafiáta, o Světové výstavě v New Yorku 
v roce 1939, ale i o broucích ze zoologického 
hlediska. Prezentace se stane součástí oficiální 
prezentace CzechTourism. Sada fotografií, pořízená 
za účelem prezentace, bude využita i v dalších 
letech a nabídnuta k využití i odd. prezentace MmP. 
Samostatně funguje podcast natočený ve spolupráci 
s Českou televizí a audio nahrávka části knihy 
od J. Karafiáta Broučci. Pro malé a velké děti.

Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze
Rok 2021 probíhal opět v duchu protiepidemických 
opatření, ale navzdory všem komplikacím bylo 
Muzeum církevního umění turisticky vyhledávaným 
místem. Datum otevření muzea se o měsíc 
prodloužilo a návštěvnická sezóna tak nebyla 
zahájena 1. dubna, ale až 4. května. Celková 
návštěvnost byla oproti minulému roku dvojnásobná 
a do muzea zavítalo 2302 návštěvníků. Nižší však 
byla návštěvnost zahraničních turistů vázaných na 
skupinové zájezdy. Přístup do muzea byl mimo jiného 
komplikován probíhajícími pracemi na rekonstrukci 
České spořitelny, která sdílí s  MCU a  Biskupstvím 
plzeňským plochu před františkánským klášterem.

Jak už je v  Muzeu církevního umění plzeňské 
diecéze zvykem, návštěvníci se mohli zúčastnit 
komentovaných prohlídek stálé expozice, navštívit 
krátkodobé výstavy, poslechnout si některou z před-
nášek a zúčastnit se koncertů. Na pokladně muzea si 
mohli vybrat z řady upomínkových předmětů a nově 
také zakoupit turistické známky a vizitky, po kterých 
byla v  minulých letech velká poptávka. Kapitulní 
síň s kaplí sv. Barbory a rajský dvůr byly tradičně 
vyhledávány ke konání svatebních obřadů.

Výstava plánovaná k  festivalu Letnice umělců 
s  názvem „Pod ochranou Plzeňské Madony“, která 
měla být zahájena spolu s otevřením muzea, se kvůli 
protiepidemickým opatřením bohužel nemohla 
uskutečnit. K výstavě vznikl virtuální katalog 
prezentující díla, která měla být původně vystavena 
v letním refektáři. Zlepšení situace umožnilo průběh 
následující výstavy bez větších komplikací. Výstava 
„Církevní rok pohledem loutek“ byla připravena 
zaměstnanci dvou poboček Západočeského 
muzea v  Plzni – Davidem Csukásem z  Muzea 
církevního umění plzeňské diecéze a Veronikou 
Plachou z  Muzea loutek v  Plzni. Probíhala od 20. 
května do  31. října, kdy byla návštěvnická sezóna 
ukončena. Prostřednictvím rozsáhlé sbírky loutek 
byl představen průběh církevního roku a lidového 
zvykosloví, které je s ročním cyklem neodmyslitelně 
spjato. Výstavu rozšířil kreativní koutek edukátorky 
Jany Košové, kde si návštěvníci mohli vyrobit 
drobné loutky a masky. Zároveň s výstavou „Církevní 
rok pohledem loutek“ byla otevřena panelová 
výstava Luďka Krčmáře ve  vstupním prostoru MCU 
s názvem „Pověsti a příběhy františkánského kláštera 
v  Plzni“. Při této příležitosti byla k  oběma výstavám 
připravena virtuální vernisáž a videopozvánka.

Muzeum církevního umění v  roce 2021 nabídlo 
pestrou škálu kulturních a duchovních akcí. 
V ambitových chodbách proběhla počátkem června 
Slavnost Těla a Krve Páně, které se zúčastnilo velké 
množství věřících. Počátkem září v  prostorách 
bývalého františkánského kláštera proběhla Muzejní 
noc, na které vokální soubor Sagitta zazpíval duchovní 
a lidové písně. V letním refektáři byl v rámci Muzejní 
noci připraven workshop s názvem „Kreativní tvoření 
po setmění“, kde si návštěvníci mohli vyrobit drobné 
loutky a masky. Kulturní akce, které v  rámci Letnic 
umělců nemohly proběhnout na jaře, byly přesunuty 
na podzim. Návštěvníci si tak mohli poslechnout 
autorská čtení Střediska západočeských spisovatelů 
nebo se zúčastnit přednášek Luďka Krčmáře na téma 
„Benediktini“ a  „Křížové cesty v  přírodě Plzeňska“. 
Jedna z  přednášek byla věnována také minulým 
ročníkům festivalu Letnice umělců.

MCU se zapojilo do akce „Dny evropského 
dědictví“, ve které se každoročně široké veřejnosti 
otevírají nejzajímavější památky. Dále se muzeum 
zúčastnilo akce „Plzeňské dvorky“, která představuje 
návštěvníkům známé i méně známé prostory 
v centru západočeské metropole. MCU nechybělo ani 
při „Plzeňských oslavách vzniku republiky“ 28. října. 
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Po ukončení návštěvnické sezóny se muzeum 
otevřelo ještě při příležitosti adventních dílen, 
které se v  minulých letech každoročně pořádaly 
v Národopisném muzeu Plzeňska (v současné době 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce). V  rámci adventních 
dílen si návštěvníci mohli například vyrobit vlastní 
svíčku, vyzkoušet si výrobu linorytu či odlévání olova. 
Na adventní dílny bezprostředně navázal adventní 
koncert, na kterém vystoupil vokální soubor Sagitta 
a zazpíval adventní a vánoční písně.

S využitím dotačního příspěvku od Ministerstva 
kultury se podařilo navázat na stávající edukační 
programy Muzea církevního umění plzeňské diecéze. 
Ve spolupráci s Muzeem loutek v Plzni a s muzejním 
edukátorem byl rozšířen edukační program 
„Františkánský klášter – složte si příběh města 
Plzně“, který využívá interaktivní model gotické 
Plzně. Nově vznikla interaktivní hra s  názvem „Kde 
je zakopán pes?“, která je určená široké veřejnosti. 
V  této hře mají návštěvníci za úkol najít vyobrazení 
psa, které se nachází na konkrétním místě v prostoru 
františkánského kláštera. Po jeho nalezení jsou 
návštěvníci odměněni kovovou plackou. Mimo těchto 
programů vzniklo také originální „Pexeso se světci“, 
kde mají návštěvníci za úkol spojit světce s  jejich 
atributy. Jako předloha pexesa posloužily plastiky 
z expozice MCU. Nově se školy na vzdělávací programy 
mohou objednávat celoročně, tedy i mimo sezónu.

Muzeum církevního umění se v roce 2021 pravidelně 
objevovalo v  médiích. Kromě videopozvánek 
a virtuálních vernisáží, které připravili Václav Marian 
s  Jakubem Šmídem, byla výstava „Církevní rok 
pohledem loutek“ představena také v Rádiu Proglas 
a společně s  celým muzeem se objevila v  reportáži 
od JA Video Production. V rádiu Český rozhlas Plzeň 
zazněla reportáž o skříni na bohoslužebné náčiní, 
která je umístěna v  klenotnici MCU. Za zmínku 
určitě stojí také nově zřízená oficiální facebooková 
stránka MCU, kterou lze nalézt na adrese: https://
www.facebook.com/mcuplzen. V  polovině května 
se MCU zúčastnilo akce digitální „Týden sousedů 
v  rámci projektu Kulturní město Čechy – Bavorsko“, 
kde bylo prezentováno v českém i německém jazyce. 
V prostorách MCU byla natáčena část studentského 
dokumentu „Návrat Sochy Svatého Vavřince“, který je 
možno shlédnout na adrese: https://www.youtube.
com/watch?v=duOX3McLdAU.

V  průběhu roku 2021 byla v MCU realizována řada 
drobných oprav a doplnění stálé expozice. Za zmínku 
stojí vymalování fortny ve vstupním prostoru, oprava 
omítky v  ambitových chodbách, oprava studny 
na rajském dvoře a vyvěšení nového banneru 
ve  Františkánské ulici. Do expozice „Po stopách 
víry františkánským klášterem“ byl doplněn panel 
zobrazující mnišskou celu, který vznikl ve spolupráci 
s  plzeňskými františkány. V  rámci spolupráce 
Západočeského muzea v  Plzni a Střední odbornou 
školou obchodu, užitého umění a designu Plzeň 
proběhla v  muzeu odborná praxe studenta oboru 
cestovní ruch.

NKP Vodní hamr Dobřív
I přes zrušení Hamernického dne – akce 
s  jednoznačně nejvyšší návštěvností, se téměř 
podařilo splnit plánovanou návštěvnost (skutečnost 
8939 os. / plán 9000 os.). Vysoké návštěvnosti bylo 
dosaženo pomocí 3 projektových dní a také díky 
prezentacím v médiích. Dále jsme dosáhli velice 
příznivého hodnocení prohlídek od návštěvníků což 
je asi tou nejlepší reklamou pro zachování vysoké 
návštěvnosti i v roce 2022.

V  roce 2021 byla expozice doplněna o několik 
předmětů, které byly darovány z pozůstalosti 
p.  Auingera z Mýta, emeritního ředitele gymnázia 
v Rokycanech – anglická kovadlina, skříňka, dřevěný 
rudlík a vrtačka. Dále byla darována ruční vrtačka 
(p. Runt z Kamenného Újezda) a koks (p. Dvořák 
z  Holoubkova). Tyto předměty nejsou sbírkové, ale 
jsou jako dary umístěné v expozici hamru.

Sbírkové předměty z Mošnovo síně jsou každoročně 
přes zimní období přesouvány do depozitu 
v Rokycanech, v objektu hamru se sbírkové předměty 
nepoužívají.

Technická údržba objektu a expozice
Po rekonstrukci budovy v roce 2020 se náš 
zájem soustředil převážně na postupnou údržbu 
technologických zařízení pro kování. Tyto exponáty 
jsou v prostředí hamru vystaveny působení prachu 
a vlhkosti, což klade vysoké nároky na údržbu 
a prevenci.  Ve spolupráci s restaurátorem Vaindlem 
z Mirošova se podílíme na zpracování dokumentace, 
návodech údržby a i servisních návodech technologií 
na hamru tak, aby budoucí generace muzejníků 
věděly, s jakými problémy jsme se při revitalizaci 
hamru potýkali, proč jsou zvolena zrovna ta řešení, 
které se na hamru vyskytují. 

Jako veliký nedostatek péče o kulturní památku 
totiž vnímáme fakt, že neexistuje žádný písemný 
dokument, který by alespoň naznačoval, jak se 
o vodní hamr starat. Veškeré zkušenosti byly až dosud 
předávány ústně a navíc i tato linie byla odchodem 
kolegy Švece v roce 2020 přerušena. O nápravu 
tohoto stavu se budeme snažit i v následujících 
letech, protože se jedná spíše o naši činnost do jisté 
míry experimentální a s výsledky v dlouhodobém 
horizontu. 

V objektu hamru je nainstalované zabezpečovací 
a protipožární zařízení, které prochází pravidelnou 
kontrolou.  V objektech také probíhaly pravidelné 
deratizace a roční desinsekce, prováděné odbornou 
firmou.  

V přímé souvislosti s provozem Vodního hamru 
v  Dobřívě je i péče o přilehlé vodohospodářské 
zařízení, zejména pak péče o náhony. Velké úsilí 
bylo z naší strany vynaloženo na vyčištění náhonu 
protékajícího obcí od usazenin a vegetace. 
Ve  spolupráci s Firmou Inkasta Plzeň, s.r.o 
a Dřevostavby Vaindl Mirošov byla provedena úprava 
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bočního přepadu vyrovnávací nádržky tak, aby plnil 
správně svůj účel a rovněž firmou Inkasta, s.r.o. byla 
provedena dílčí oprava uvolněných kamenných 
břehů u náhonu. 

Prostřednictvím konzervátorského oddělení ZČM 
bylo v roce 2021 konzervováno celkem 8 drobných 
kovových předmětů z expozice hamru a restaurován 
ruční vertikální měch původem z kovárny u Plimlů 
v Dobřívě (zpevnění dřevěné konstrukce, celková 
výměna kůže, ošetření kovových částí).

Pracovníky hamru byla provedena oprava stojanové 
vrtačky včetně nového převinutí motoru (motor 
převinul p. Nesnídal z Rokycan).

Ve sledovaném roce bylo uskutečněno restaurování 
rotační brusky a započato s restaurováním pákových 
excentrických nůžek. Oba exponáty jsou součásti 
soustrojí poháněného z transmise. Na obou 
exponátech pracuje/vala firma Vaindl z Mirošova. 

Expozice
Národní technická památka Vodní hamr Dobřív

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. Strojní 
vybavení pochází z druhé poloviny 19. století,  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 kovaného zemědělského nářadí. 
Po  stavební rekonstrukci, která probíhala mezi roky 
2017-2020 se hamr pro veřejnost otevřel v letní 
sezóně (od dubna do října).

Pamětní sín Jindřicha Mošny 

V roce 2005 byla otevřena expozice, věnovaná životu 
a dílu Jindřicha Mošny. Jindřich Mošna byl významný 
divadelní herec 2. poloviny 19. století, jehož 
manželka pocházela z hostince, kde je dnes umístěna 
pamětní síň. Expozice je velice skromná s nízkou 
návštěvností. Proto jsme se v návštěvnické sezóně 
2021 rozhodli v rámci prohlídek hamru Mošnovo síň 
více propagovat a tu jsme tak mohli ponechat pro 
veřejnost otevřenou alespoň o víkendech, státních 
svátcích a v období letních prázdnin.

Veřejná prezentace 
Projektové dny

V průběhu roku na hamru proběhly 3 tématicky 
zaměřené projektové dny (25. června, 21. srpna 
a  25. září). Během projektových dní bylo 
návštěvníkům postupně předvedeno kování motyky, 
nože a kopí s využitím technologie nadhazovacích 
hamrů. Tyto hamry nebyly v posledních desetiletích 
vůbec provozovány, a proto jsme s jejich 
předvedením požádali o pomoc kováře J. Veselého 
z Hředlí. Ten je zřejmě v našem regionu poslední žijící 
kovář, který na těchto hamrech (v 90. letech min. 

stol.) pracoval. Přípravy na jednotlivé kovářské dny 
probíhaly ve spolupráci s restaurátorem Vaindlem 
z Mirošova.  Během příprav na druhý projektový den 
podélně praskla hřídel předního nadhazovacího 
hamru v důsledku skryté vnitřní hniloby. Zadní 
nadhazovací hamr (který sloužil do té doby jako 
statický exponát) byl v důsledku této nehody 
zprovozněn. Přední nadhazovací hamr bude nadále 
(do výměny hřídele) sloužit už pouze jako statický 
exponát. Kromě předvedení nadhazovacích hamrů 
veřejnosti jsme získali i mnoho poznatků o správném 
klínování spojů tak, aby odolávaly dynamickému 
zatížení, což je nesmírně důležité, chceme-li Vodní 
hamr v Dobřívě představovat veřejnosti jako funkční 
technickou památku.

Akce pro veřejnost
•	 „Dny evropského kulturního dědictví na hamru 

Dobřív“ (11.9.2021), P. Koldušek (79 os.) 

Doprovodný program k expozicím ve spol. 
s dalším subjektem:
•	 „1. den tradičních kovářských technologií“ 

(26.6.2021), (1x), P. Koldušek, T. Sýkora, kovář 
J. Veselý (245 os.)

•	 „2. den tradičních kovářských technologií“ 
(21.8.2021), (1x), P. Koldušek, T. Sýkora, kovář 
J. Veselý (304 os.)

•	 „3. den tradičních kovářských technologií 
– Svatováclavské kování“ (25.9.2021), (1x), 
P. Koldušek, T. Sýkora, kovář J. Veselý a SOU Oselce 
(200 os.)

Ostatní kulturní pořady, pořadatelem ZČM
•	 „28. říjen – státní svátek“ - ukázky kování při akci 

(28.10.2021), P.  Koldušek, T. Sýkora (1x) (35 os.)

Ostatní kulturní pořady, pořadatelem není ZČM
•	 „projekt Šablony III – polytechnické vzdělávání“ 

(23.6.2021), (1x), P. Koldušek (34 os.)
•	 „projekt IKAP II – střední školy“ (24.6.2021), (1x), 

P. Koldušek (38 os.)
•	 „program pro Valbek“ (13.10.2021), (1x), 

P. Koldušek (23 os.)

Veřejné ukázky kování a prezentace Vodního 
hamru v Dobřívě na akcích jiných pořadatelů:
•	  „Kovářský den na Buškově hamru u Trhových 

Svinů (14.8.2021), P. Koldušek, T. Sýkora
•	 „Mezinárodní kovářské symposium v  Bečově - 

Bečov nad Teplou“ (10. - 12.9.2021), P. Koldušek, 
T. Sýkora, D. Kohout, K. Slámová

•	 „Od Plzně po Brdy“, cykloakce, cíl na hamru Dobřív 
(pořadatel Mikroregion horní Berounka – Povodí 
Klabavy) (12.9.2020), P. Koldušek, E. Slatkovská
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Účast pracovníků v profesních sdruženích 
Ing. Petr Koldušek 
•	 člen společenstva kovářů, zámečníků 

a podkovářů České republiky 

Spolupráce s jinými organizacemi 
Ing. Petr Koldušek 
•	 spolupráce se spolkem Lokálkagroup 

v  Rokycanech při zajišťování dopravy v rámci 
hamernického dne

•	 spolupráce se spolkem IMC v Plzni při 
propagaci muzea v rámci Parostrojního festivalu 
v Holoubkově

•	 spolupráce s občanským sdružením Domeček – 
středisko Husitské diakonie Trhové Sviny v rámci 
Kovářského dne na Buškově hamru

Ing. Petr Koldušek a Tomáš Sýkora
•	 spolupráce s Mezinárodním kovářským 

sympóziem Bečovská kovadlina v Bečově nad 
Teplou v rámci kovářských dnů v Bečově nad 
Teplou

Publicita 
22. 6. 2021  - Kdybych já byl kovářem... aneb práce 
na hamru | ČT Jihozápad, v současnosti dostupné 
na  https://www.youtube.com/watch?v=66mPO6 
k2nmM 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
V  únoru 2021 byla dokončena pětiměsíční vnitřní 
rekonstrukce objektu muzejní knihovny Malé nám. 
123, spočívající v nových elektro, data a kanalizačních 
rozvodech a nové otopné soustavě. Následně byl 
proveden generální úklid a do depozitářů byl zpátky 
sestěhován knihovní fond a nově rozmístěn. 

Další významnou opravou byla výměna poškozených 
okapů s  jejich přespádováním po  celé délce 
zadní části hlavní budovy nám. J. Urbana 141. 
Dále byla provedena oprava dešťových svodů na 
depozitářích nábytku v ul. Josefa Knihy 146. Jednalo 
se o významné opravy, které odstranily nevyhovující 
stav.

Na základě iniciace muzea vyhotovilo město pro 
zlepšení orientace dle návrhu nové orientační 
turistické směrovky k doplnění stávajícího značení 
po celé MPZ Rokycany. Nové značení usnadní 
návštěvníkům muzea přesun různými směry z hlavní 
expoziční budovy do výstavních sálů v  objektu 
Josefa Knihy a naopak, s návazností na parkování či 
nádraží. 

Vedení pobočky
Mgr. Hana Wenigová

Sledování a koordinace akviziční činnosti oddělení 
MBH. Vedení poradního sboru MBH a akviziční 

administrativy, tj. nákupní protokoly, sepis kupních, 
darovacích smluv a dalších listin.

Odborná činnost

Součinnost při tvorbě koncepčních odborných úkolů 
a výstavního plánu MBH, řízení odborných oddělení 
MBH.

Ediční činnost muzea, práce v redakční radě sborníku 
MBH.

Nové rozmístění knihovních fondů 
v prostorách objektu knihovny Malé náměstí. 

Vyhledání a zpracování podkladů pro podání žádostí 
o dotaci (pro muzejní akce, ISO, VISK atp.).

Výstavy uskutečněné v Muzeu Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech v roce 2021
Počátky archeologie na Plzeňsku 
a Rokycansku 14.1. – 4.7.2021  autorská
Orchideje české přírody 
  25.3. – 18.7.2021 převzatá
Historie šitá na míru včetně výstavy 
  11.6. – 31.10.202 autorská
Historie ve veselém hávu
  1.7. – 31.10.2021 převzatá
Loutková návštěva v Rokycanech  
  23.7. – 31.12.2021 převzatá
Příroda v pohybu
  5.8. – 31.12.2021 autorská

Výpůjčky sbírkových předmětů pro expozice 
od cizích subjektů

expozice „Otisky času“, HB muzea, 1. patro: 
Zapůjčeno: 6 inv.č.; 6 kusů (SoV č. 43/00065293/2020 
MČK Beroun, do 31.3.2022).

Celkem 6 inv.č., 6 ks.

Účast pracovníků v poradních sborech, edičních 
radách a profesních sdruženích

Práce v profesních komisích

Mgr. Hana Wenigová
•	 člen Muzeologické komise AMG

Práce v odborných komisích

Mgr. Hana Wenigová
•	 člen Komise pro zápis nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury PK 
•	 člen pracovní skupiny pro Koncepci cestovního 

ruchu PK  

Lenka Janoušková 
•	 člen Komise pro práci s  veřejností a muzejní 

pedagogiky AMG

Členství v edičních a redakčních radách

Mgr. Hana Wenigová 
•	 člen redakční rady Sborníku MBH  
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Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizacích a sdruženích a komisích veřejné 
správy

Mgr. Hana Wenigová 
•	 člen National Geographic Society

Ediční a publikační činnost 

Popularizační články na internetu  

H. Wenigová: Světový den knihy a nejstarší tisky 
muzejní knihovny

H. Wenigová: Světový den grafiky a rokycanské 
bienále grafiky

H. Wenigová: Sv. Florián

H. Wenigová: Světový den kola a výrobní závod 
s kolem Favorit

H. Wenigová: Sv. Barbora

Výchovná a vzdělávací činnost

Doprovodný program k expozicím pro MŠ, ZŠ a SŠ

V roce 2021 byly absolvovány tyto programy: Skřítek 
Muzejníček a víla Muzejnička (17x), Na návštěvě 
ve středověku (1x), Příhody zajíce Vašíka (2x), Bydlení 
našich předků  (1x) (celkem 4 programy, 21x, 314 os.)

Doprovodný program k výstavám pro MŠ, ZŠ

program k výstavě „Loutková návštěva v Rokycanech“ 
(L. Janoušková) (4x, 31 os.)

Doprovodný program k výstavám pro děti ve spol. 
s Muzeem loutek

Tvořivé dílny k výstavě „Loutková návštěva 
v Rokycanech“ (V. Plachá, J. Košová) (3x, 48 os.)

Programy pro seniory

Komentovaná prohlídka města (program k expozici) 
– „Historie města“. (klub seniorů Rokycany) 
(M. Vatahová) (1x, 21 os.)

Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem není 
MBH

„Setkání pod rokycanskou věží“, 18. 9. 2021, 
prezentace muzea s  nabídkou prodeje drobných 
upomínkových předmětů, organizátor Město 
Rokycany (M. Vatahová, E. Slatkovská)

Spolupráce s jinými organizacemi 
•	 spolupráce se  spolkem Genius loci českého 

jihozápadu, participace na přípravě konferencí 
spolku a muzea

•	 spolupráce s  Městem Rokycany, nové turist. 
označníky muzea v MPZ Rokycany 

•	 spolupráce se SOŠ a Gymnáziem Rokycany 
– výstavy

•	 spolupráce se Střední odbornou školou obchodu, 
užitého umění a designu se sídlem v Plzni: 
celoroční vedení praxe studentek

•	 Střední odborná škola obchodu, užitého umění 

a designu v Plzni – spolupráce na výuce studentů 
oboru cestovní ruch

Oddělení historie a společenských věd

Sbírkotvorná činnost

Byl získán soubor plakátů a fotografií dokumentující 
činnost dramatického soubor J. K. Tyl při ODK 
Rokycany, archeologický nález jednoseční meč 
z 16. století a dále soubory fotografií dokumentující 
kulturní akce, opravy památek, změny v zástavbě 
města a opravy památek od roku 2013.

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021     55 př. č.
z toho zakoupených             0
celkové náklady na nákup sbírek            0
Systematická evidence za rok 2021        1 125 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021            133 353 inv. č. 
z toho v elektronické databázi            124 962 inv. č.
Inventarizace za rok 2021            28 955 inv. č.

Vyřazeno z CES              0 inv. č.

V  roce 2021 bylo do přírůstkové knihy oddělení 
zapsáno celkem 55 nových přírůstkových čísel, 
tj. celkem 553 předmětů. 55 přírůstkových čísel patří 
do podsbírky jiná společenskovědná. 

V  průběhu roku byl v databázi Demus10-Evidence 
ukončen přepis starších, dosud nezapsaných 
přírůstkových čísel z  let 1974 - 1966 – celkem bylo 
zapsáno 792 starých přírůstkových čísel (H. Husová).

V  rámci katalogizace v r. 2021 bylo zapsáno 
do systematické evidence podsbírky 
jiná  -společenskovědná 1125 inv. č. (P. Brož, 
M. Kotýnek, J. Lehner, M. Skalová). 

Inventarizace

V rámci inventarizace v r. 2021 byly inventarizovány 
následující sbírkové fondy: třetí část fondu 
numizmatiky (220 inv.č./220 ks), čtvrtá část fondu 
fotografie (4031 inv.č./11144 ks). Do inventarizace 
jsou rovněž zahrnuty předměty (24704 inv.č./34555 
ks), které byly po stěhování uloženy a také předměty, 
se kterými se během roku jinak manipulovalo 
(konzervace, výpůjčky, poskytnutí badatelům). 
Celkem bylo na oddělení inventarizováno 28955 
inv. č., 45919 ks. V programu Demus10-Katalog 
byly zaznamenány aktualizované údaje o uložení 
a provedené inventarizaci.

2. Ochrana sbírek

V jednotlivých depozitářích je pravidelně 
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů. Pro 
depozitář nábytku byl pořízen nový odvlhčovač a dále 
zakoupena nová úložná skříň pro numizmatickou 
sbírku. V objektu probíhaly pravidelně desinsekce 
a deratizace, které prováděla odborná firma. 

K vylepšení mikroklimatických podmínek 
v  depozitářích a k lepšímu uložení obrazů byla 
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podána žádost na Ministerstvo kultury o dotaci 
ISO II/D 2022 k pořízení a zabudování klimatizace, 
zvlhčovače a posuvné rošty do depozitáře.

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Prostřednictvím konzervátorského oddělení 
ZČM bylo v roce 2021 konzervováno celkem 
169 sbírkových předmětů z podsbírky 
jiná-společenskovědná.

Vědeckovýzkumná činnost

Interní grantové projekty

V  01/2021 vyšla kniha Rakousko–Uherské válečné 
námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava 
Bílého IGP 2/2019 (R. Hentschová, J. Lehner). 

Odborná činnost

Odborná činnost oddělení byla spojena zejména se 
zpracováním podkladů k připravovaným výstavám, 
zpracováním sbírek (zejména systematická evidence 
v  databázi Demus10-Katalog) a zpracováním 
investorských a nálezových zpráv z archeologických 
výzkumů:

Přehled dozorovaných akcí:
•	 Skořice (okr. Rokycany) – Skořice - dopravní 

infrastruktura pro výstavbu RD (MBH-Ho 29/2021-
Kot; AV 27/2021; AMČR č. C-202103842)

•	 Zbiroh (okr. Rokycany) – Výstavba BD dle sp 
112/2021/ZBI/OVZP (MBH-Ho 28/2021-Kot; 
AV 67/2021; AMČR č. C-202106960)

•	 Litohlavy (okr. Rokycany) – Litohlavy – splašková 
kanalizace (AV 37/2021; C-202103953)

•	 Zbiroh (okr. Rokycany) – Novostavba rodinného 
domu „Handy“ (MBH-Ho 48/2021-Kot)

•	 Rokycany (okr. Rokycany) – Novostavba 
rodinného domu na pozemku p. č. 3948 
v katastrálním území Rokycany (C-202106623) 

•	 Kařez (okr. Rokycany) – Dopravní infrastruktura 
pro výstavbu bytových domů na pozemku p. č. 
80/34 v k. ú. Kařez (MBH-Ho 81/2021-Kot; AV 
99/21; AMČR č. C-202111153)

Nálezové a investorské zprávy, zprávy o provedení 
výzkumu, vyjádření k provedení záchranného 
archeologického výzkumu:
•	 1/2021 Z001-7 Týček - nový SR rozvaděč - kabel 

NN-přípojka pro rozv. CETIN - přívod HDPE od 
ústředny Zbiroh (MBH-Ho 1/2021-Kot), vyjádření 
k projektu

•	 1/2021 VN U kostelíka (MBH-Ho 2/2021-Kot), 
vyjádření k projektu

•	 2/2021 VN Kamýky (MBH-Ho 4/2021-Kot), 
vyjádření k projektu

•	 2/2021 Novostavba rodinného domu, domku pro 
hosty a krytého parkovacího stání“, na pozemku 
st. p. 282, 299, parc. č. 605/23 v katastrálním území 
Svojkovice, okr. Rokycany (MBH-Ho 5/2021-Kot), 
vyjádření k projektu

•	 3/2021 Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1246 
v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati 
Rokycany – Nezvěstice (MBH-Ho 13/2021-Kot), 
vyjádření k projektu

•	 3/2021 Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1237 
v km 14,464 a P1239 v km 15,050 na trati 
Rokycany – Nezvěstice (MBH-Ho 14/2021-Kot), 
vyjádření k projektu

•	 3/2021 Rodinný dům na pozemku p. č. 1050 
v k. ú. Volduchy (MBH-Ho 15/2021-Kot), vyjádření 
k projektu

•	 3/2021 Litohlavy, RO, p. č. 864/45, kNN (MBH-Ho 
16/2021-Kot)

•	 4/2021 Vrtaná studna pro individuální zásobování 
vodou, Rokycany p.č. 2071/35, k.ú. Rokycany 
(MBH-Ho 18/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 4/2021 Borek u Rokycan, RO_0169, TS, kNN (MBH-
Ho 19/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 5/2021 Trafostanice a přípojka VN Radnice, P. Písař 
(MBH-Ho 20/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 5/2021 Novostavba rodinného domu „Handy“, 
na parcelách č. 1975/5 a 1301/18 v k.ú. Zbiroh 
(MBH-Ho 21/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 6/2021 Novostavba rodinného domu a přístřešku 
na pozemku p. č. 1698/15 v k.ú. Mirošov (MBH-Ho 
23/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 6/2021 Skořice - dopravní infrastruktura pro 
výstavbu RD (MBH-Ho 29/2021-Kot; AV 27/2021; 
AMČR č. C-202103842), investorská zpráva

•	 6/2021 Výstavba BD dle sp 112/2021/ZBI/OVZP 
(MBH-Ho 28/2021-Kot; AV 67/2021; AMČR č. 
C-202106960), investorská zpráva

•	 8/2021 Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati 
Rokycany – Nezvěstice č. 120  096 (MBH-Ho 
38/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 9/2021Novostavba rodinného domu 
a  na pozemku parcelního čísla 2071/35 
v katastrálním území Rokycany (MBH-Ho 
43/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 10/2021 Novostavba rodinného domu „Handy“ 
(MBH-Ho 48/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 11/2021 Z001-7 Týček - nový SR rozvaděč - kabel 
NN-přípojka pro rozv. CETIN - přívod HDPE od 
ústředny Zbiroh (MBH-Ho 68/2021-Kot), vyjádření 
k projektu

•	 11/2021 Všenice, RO, p.č. 331/49,52, kNN (MBH-
Ho 69/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 12/2021 IZ-12-0001191 Holoubkov, RO, čp. 226, 
kNN (MBH-Ho 80/2021-Kot), vyjádření k projektu

•	 12/2021 Dopravní infrastruktura pro výstavbu 
bytových domů na pozemku p. č. 80/34 v k. ú. 
Kařez (MBH-Ho 81/2021-Kot; AV 99/21; AMČR č. 
C-202111153), investorská zpráva
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Autorské výstavy a spolupráce na výstavách

Autorské výstavy 
•	 „Historie šitá na míru“. Převzatá, doplněná, ve spol. 

s K. Bejčkovou. Autorky scénáře a  kurátorky 
výstavy: M. Skalová, H. Husová, velká výstavní síň 
ul. J. Knihy (11. 6. 2021 - 31. 10. 2021) 

Spolupráce na výstavách v rámci organizace
•	 „Loutková návštěva v Rokycanech“, ve spol. s ML 

ZČM, velký výstavní sál HB (23. 7. 2021 - 31. 12. 
2021) 

•	 „Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku“, 
ve spol. s OZAV ZČM, velký výstavní sál HB (14. 1. 
2021 – 9. 5. 2021)

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 

Expozice
•	 expozice Bydlení na Rokycansku, 2. patro, hlavní 

budova muzea: 16 inv.č., 16 kusů (Revers 5/2018/
MBH). Celkem 22 inv.č., 22 ks.

•	 expozice Venkovské bydlení na Rokycansku, 
2. patro, HB muzea: 6 inv.č.; 6 kusů (Revers R/
NMP/3/2016 zapůjčeno z NMP ZČM).

Výstavy
•	 „Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku“, 

v MBH. Instalované sbírkové předměty: 72 inv. č., 
72 kusů.

•	 „Historie šitá na míru“, v MBH. Instalované 
sbírkové předměty: 32 inv. č.

•	 „Loutková návštěva v Rokycanech“, v MBH. 
Instalované sbírkové předměty: 54 inv. č.

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných organizací 
•	 Město Rokycany, zapůjčen soubor obrazů 

rokycanských starostů za účelem vystavení 
v pracovně starosty. 8 inv.č.; 8 kusů.

•	 „Sladké a voňavé Vánoce“ (25. 11. 2021 - 8. 1. 
2022), 12 inv.č.; 12 kusů.

•	 Město Ostrov, expozice „Ostrovsko a hornictví“, 
stálá expozice Šlikovského zámku, 1 inv. č.; 1 kus.

Odborné konference a semináře

Letní škola numismatiky, Katedra historie, Filozofická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 27. - 29. 8. 
2021 (P. Brož)

Aktuální otázky a podoby dokumentace soudobých 
dějin v českých muzeích, Komise muzejních historiků 
AMG + Katedrou historie Fakulty přírodovědně-
humanitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci, 9. - 10. 9. 2021 (P. Brož)

Konference Archeologické výzkumy v  Čechách 
v roce 2020, Národní muzeum v Praze, 2. 11. – 3. 11. 
2021 (M. Kotýnek)

XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu 

2021 (Svatojánská konference), Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, 4. 11. 2021 (P. Brož, M. Skalová)

Základní kurs Školy muzejní propedeutiky, AMG 
(P. Brož a M. Sýkora)  

Ediční a publikační činnost

Články v recenzovaném tisku
•	 Brož,	P.	Šéfredaktor Adolf Srb (1850 - 1933),	

(vyjde	ve	Sborníku	ZČM	Historie	2022)
•	 Lehner,	J. Opravy kostela Panny Marie Sněžné 

v Rokycanech za totality v  kontextu církevní 
politiky a lokální administrace věcí církevních	
(dokončena	redakce,	finalizace	korektur)

•	 Skalová,	M.,	Kaplička v Kornaticích, její původ 
a patroni.	 (vyjde	 ve	 Sborníku	 ZČM	 Historie	
2022)

Popularizační články na internetu  
•	 P. Brož: 90 let od zahájení provozu na novém 

vlakovém nádraží v Rokycanech
•	 P. Brož: 160. výročí narození geologa Bedřicha 

Katzera
•	 P. Brož: 40 let od demolice restaurace Slavia 
•	 J. Lehner: 140. výročí narození Jaroslava Bílého 

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv celkem  
     17
              z toho studentů   3
              z toho zahraničních  2
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce    191
Žádosti o rešerše   0

Počet odborných badatelských dotazů  60.

Účast pracovníků v poradních sborech, edičních 
radách a profesních sdruženích

Práce v profesních sdruženích

Mgr. Petr Brož 
•	 člen Společnosti přátel starožitností (SPS)
•	 člen Česká numismatická společnosti (ČNS)

Mgr. Michal Kotýnek 
•	 člen České archeologické společnosti (ČAS)

Mgr. Martina Skalová 
•	 člen Etnografické komise AMG.

Práce v odborných komisích

Mgr. Jan Lehner
•	 člen Komise dějin umění AMG
•	 člen Numismatické komise AMG

Práce v edičních a redakčních radách

Mgr. Jan Lehner 
•	 člen redakční rady Sborníku ZČM Historie
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Výchovná a vzdělávací činnost

Programy pro děti a mládež, seniory

Komentovaná prohlídka města (program k expozici) 
– „Historie města“. (ZŠ Mlečice, Klub seniorů Praha, 
2x SŠ Rokycany) (M. Skalová) (69 os.)

Oddělení přírodních věd

Sbírkotvorná činnost

Akvizice oddělení přírodních věd MBH Rokycany 
v   r. 2021 v   jednotlivých přírodovědných oborech 
probíhala v  souladu s akvizičním plánem 
a  v  souvislosti s  výzkumnou a odbornou činností 
pracovníků. Botanická akvizice byla zaměřena 
na  dokumentaci invazních, nově se šířících taxonů 
na různých biotopech, mizejících ruderálních 
společenstev, chráněných a taxonomicky 
problematických druhů cévnatých rostlin, čímž 
se zabývala M. Šandová. K  zajímavým nálezům 
cévnatých rostlin v tomto roce patří mj. další lokality 
druhů Saxifraga tridactylites, Erophila spathulata, 
Amaranthus powelii, Datura stramonium subsp. 
stramonium a řada lokalit druhu Vulpia myuros 
z  Rokycanska, zjištění intenzivního šíření druhů 
Dittrichia graveolens  a Plantago maritima podél 
silnice Cekov – Kařez, nový nález Amaranthus 
.lividus z  Hořovické kotliny, nález druhů Nuphar 
luthea a Nymphoides peltata na revitalizovaných 
rybnících v  Radnicích a v  Siré i ověření výskytu  
některých druhů slanisk pod dálničním mostem 
u Klabavy. Současně s  výzkumem cévnatých 
rostlin byla prováděna v terénu fotodokumentace 
taxonů a biotopů. Takto získané fotografie jsou 
postupně výběrově zařazovány do podsbírky Další 
přírodovědná dokumentace, spolu s  dokumenty 
o činnosti pracovníků oddělení přírodních věd 
(M. Šandová). Sbírkový fond lišejníků byl obohacen 
o zajímavé sběry lišejníků z  terénních výzkumů 
z  Rokycanska, k  nimž patří např. Caloplaca lucifuga, 
Lecanographa amylacea a Varicellaria hemisphaerica 
z PR Zvoníčkovna a Chrysothrix candelaris, Fellhanera 
bouteillei a Hypotrachyna revoluta z  polesí Radče 
(J. Šoun).

Mykologické sbírky byly dle plánu doplněny koupí 
exikátů hub z  let 2019 - 2021 od soukromého 
sběratele; jednalo se prvonálezy vzácnějších druhů 
z  různých lokalit Rokycanska a západních Čech. 
Ke sběrům z  let 2019 - 2020 byla zakoupena též 
fotografická dokumentace. Mykologická sbírka 
byla dále doplněna i ojedinělými zajímavými 
sběry získanými vlastním výzkumem v regionu 
(M. Šandová). 

Do zoologické sbírky muzeum v  r. 2021 zakoupilo 
5 dermoplastických preparátů – husici nilskou, která 
se v  regionu objevuje častěji v  posledních několika 
letech, výjimečně se zde objevující husu běločelou, 
ze záchranné stanice živočichů byl získán ledňáček 
říční a bobr evropský. Nejvýznamnějším koupeným 
exponátem je vydra říční, která byla nalezena sražená 
u dálničního přivaděče u Kyšic. Entomologická sbírka 

se rozrostla o nálezy motýlů M. Süssové ze sezóny 
2020. 

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021 135 př. č.

z toho zakoupených   7
celkové náklady na nákup sbírek  20 580,- Kč
Systematická evidence za rok 2021 1 080 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021              29 434 inv. č. 
z toho v elektronické databázi               27 212 inv. č.
Inventarizace za rok 2021  4 270 inv. č.
Vyřazeno z CES    0 inv. č.

V  přírůstkové knize oddělení přírodních věd MBH 
Rokycany bylo za rok 2021 zapsáno 135 nových 
přírůstkových čísel, tj. 1080 předmětů, v číselné řadě 
N1/2021 – N135/2021.

Vlastním výzkumem pracovníků oddělení přírodních 
věd za rok 2021 bylo získáno celkem 894 ks 
sbírkových předmětů – jednalo se o cévnaté rostliny 
(43 př. č./276 ks – M. Šandová), lišejníky (23 př. č./74 
ks – J. Šoun), fotografie (40 př. č. /353 ks) a 4 př. č. 
(4 ks) hub (M. Šandová). Dále bylo zapsáno 18 př. 
č. z  entomologie (187 ks brouků a motýlů, sběry 
M. Süssové).

Do mykologické podsbírky bylo zakoupeno 
od  soukromého sběratele 181 ks exikátů hub 
(2 př. č.) a dále fotografie k  exikátům hub, zapsané 
do doprovodné dokumentace NXD č. NXD388/1-102. 
Dalších 5 př. č. (5 ks dermoplastických preparátů) 
bylo zakoupeno od soukromého sběratele do sbírky 
zoologické (ledňáček říční, vydra říční, bobr evropský, 
husice nilská, husa běločelá).

Do  tištěné přírůstkové knihy oddělení provedla 
zápis nově získaných předmětů ze všech podsbírek 
oddělení přírodních věd M. Šandová.

Digitalizovány v  programu Demus-Evidence byly 
přírůstky z   podsbírek botanické, mykologické 
a další přírodovědné dokumentace (M. Šandová) 
a podsbírek entomologické a zoologické 
(M. Süssová). Údaje o sbírkách oddělení přírodních 
věd byly v  CES doplněny a aktualizovány 
(M. Šandová, M. Süssová).

Do systematické evidence oddělení přírodních 
věd byly v  r. 2021 zapsány všechny nové přírůstky 
za r. 2021, tj. celkem 1080 inv. č., tj. 1080 předmětů. 
Z toho bylo z podsbírky botanické - cévnaté rostliny 
sign. BS zapsáno 276 inv. č. tj. 276 předmětů, houby 
sign. BF 185 inv. č. (185 předmětů) a 352 inv. č.(353 
ks) do Další přírodovědné dokumentace (fotografie), 
signatura NN (zapsala M. Šandová).

Do podsbírky botanické, sign. BL – lišejníky 74 inv. č. 
(74 ks) přírůstků zapsal J. Šoun.

Digitalizovány byly z   botanické podsbírky všechny 
cévnaté rostliny a lišejníky (program Demus - 
Botanika, M. Šandová et J. Šoun) a fotografie 
(program Bach-Fotoarchiv) získané v  r. 2021 



80

(M.  Šandová). Dále bylo 1036 inv. č. lišejníků (sign. 
BL), které byly dosud vedeny pouze na trojdílných 
papírových kartách zpracováno do digitální podoby 
(zpracoval J. Šoun).

Z podsbírky entomologické – sign. E bylo 
do digitální systematické evidence v  programu 
Demus - Entomologie zapsáno 187 inv. č. (187 ks) 
hmyzu, z  podsbírky zoologické sign. ZO a ZM bylo 
v  programu Demus –Zoologie zpracováno 5 inv. 
č. (5 ks) dermoplastických preparátů) (zpracovala 
M. Süssová). 

Při determinaci botanických sbírek bylo 
spolupracováno se specialisty na obtížně určitelné 
taxony resp. na taxonomicky přepracované druhy 
průběžně dle potřeby.V r. 2021 byly revidovány 
rody Centaurea a Geranium, data byla poskytnuta 
do celostátní databáze Pladius . (M. Šandová). 

Byl proveden tisk evidenčních karet a sched k nově 
katalogizovaným položkám cévnatých rostlin (276 
ks) a tisk karet ke katalogizovaným fotografiím 352ks 
(M. Šandová), tisk sched a evidenčních karet pro nově 
digitalizované lišejníky (celkem 1110 ks) provedl 
J. Šoun. Nalepení sched na položky cévnatých rostlin 
provedla dokumentátorka S. Volková.

Pro podsbírku Další přírodovědná dokumentace 
byly v  r. 2021 v  terénu pořizovány dokumentační 
fotografie, z nichž je prováděn výběr a zaevidovány 
budou programu Bach - Fotoarchiv průběžně 
v  následujícím roce (provádí M. Šandová). 
Do doprovodné dokumentace bylo zaevidováno 
102 ks fotografií hub pod ev. č. NXD388/1-102 
(zapsala M. Šandová).

V  entomologii byly provedeny opravy v  programu 
demus-Entomologie (formální překlepy, chybná 
data, doplnění lokalit a determinátora), vytištěny 
aktualizované karty se změnami) 390 záznamů 
(M. Süssová).

Dokumentátorka S. Volková zpracovávala a ukládala 
dokumentaci o jednotlivých akcích oddělení 
i dalších oddělení muzea do muzejního archivu – 
uloženo bylo 364 výstřižků, založeno 214 nových 
archivních materiálů a digitalizováno 321 archivních 
dokumentů.

Inventarizace

Na základě RŘ č.1/2021 z  18. 1. 2021 byla 
provedena inventarizace další části podsbírky 
Další-přírodovědná dokumentace, a to inv. č. NN1/
a,b – NN412/a,b a NN5702 – NN5830 (předměty 
revidované v r. 2006 a předměty nově katalogizované 
v  r. 2019), celkem 541 inv. č., tj. 700 ks předmětů. 
Dále byla ze stejné podsbírky revidována inv. č. 
NN6286 – NN6465 a inv. č. 6466 – NN6817 (předměty 
katalogizované v r. 2020 a nezahrnuté do Protokolu 
o inventarizaci za r. 2020 – 180 inv. č. = 181 ks) 
a inv.č.NN6466 – NN6817 (352 inv. č. = 353 předmětů, 
katalogizovaných v  r. 2021, jiná manipulace). 
Na základě téhož rozhodnutí byla provedena i revize 
části podsbírky botanické, a to inv. č. BM1 – BM243, 

BM245 – BM267, inv. č.BL1 – BL1036, inv. č. BS6239 
– BS6800. Celkem se jednalo o 1864 inv.č., tj. 1864 
ks předmětů. Taktéž byla revidována část inv. č. 
z podsbírky mykologické, a to inv. č. BF2032 –BF2222, 
tj. 191 inv. č.=191 ks předmětů. 

Celkem bylo tedy za odd. přírodovědné 
inventarizováno 3128 inv.č. / 3289 ks.

Na základě rozhodnutí RŘ č.1/2021 byla provedena 
i inventarizace části předmětů zařazených 
do podsbírky entomologické, signatura E. Jednalo se 
o inv.č. E10495 - E10614, E10619 - E11108, E11110 - 
E11386, E 11441 - E11466, E11476 - E11482, E 1486 
- E11612, (celkem 1047 inv.č./1047 ks).

Z  podsbírky zoologické proběhla inventarizace 
fondu ptačích vajec, signatura ZOV. Jednalo se 
o ZOV1 – ZOV18, ZOV21 – ZOV24, ZOV26, ZOV 28 – 
ZOV30, ZOV33 – ZOV39, ZOV41 – ZOV53, ZOV55 – 
ZOV90, ZOV92 – ZOV96, ZOV98 – ZOV105, (celkem 
95 inv. č./95 ks).

Ochrana sbírek
Depozitář v 1. p. budovy 135/I býv. paleontologického 
odd. byl repasován včetně opravy stávajících skříní 
pro potřeby přírodovědného oddělení. K novému 
uložení sbírek bezcévných rostlin (houby, lišejníky, 
mechy) byly zakoupeny nové herbářové krabice 
pro bezcévné rostliny. Sbírky byly přestěhovány 
z přízemí objektu a uloženy v repasovaných skříních 
k 30. 6. 2021.

Průběžně byla kontrolována teplota a vlhkost 
v depozitářích a řízena zde umístěná klimatizace 
podle venkovních teplot, pravidelně byl zajišťován 
úklid. V průběhu fyzické inventarizace i při běžné 
práci se sbírkami byly jednotlivé fondy kontrolovány. 
Nebyly shledány závady, stav sbírek je dobrý. 

V r. 2021 bylo provedeno položení návnad proti 
hlodavcům ve spolupráci s odbornou firmou 
ve všech depozitářích přírodovědného oddělení 
i ve stálé přírodovědné expozici expoziční budovy. 
Plynování bylo provedeno odbornou firmou 29. 11. 
2021, přípravu sbírek pro plynování depozitářů 
i následný úklid provedli M. Šandová, J. Šoun 
a M. Süssová.  

Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Konzervace sbírek vlastními silami v r. 2021 
zahrnovala především sušení vyšších rostlin 
(cévnaté rostliny) a jejich zpracování do herbářových 
položek (M. Šandová) a sušení lišejníků a zpracování 
do herbářových položek (J. Šoun). Předměty 
zakoupené do mykologické podsbírky (181 exikátů 
hub) bylo konzervováno již dodavatelem.

Preparovány a zpracovávány byly vlastními sběry 
získané exempláře hmyzu, (především motýlů), 
získané v terénu v letní sezóně r. 2021 - celkem 40 ks; 
zařazeny do sbírek budou v r. 2022 (M. Süssová).

Zakoupené předměty pro podsbírku zoologickou 
(5 ks dermoplastických preparátů) bylo preparováno 
již dodavatelem.
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V oddělení přírodovědném: 
a) Sbírkové předměty zakonzervovány 
vlastními silami: 

celkem 354 ks z toho
vyšší rostliny     276 kusů
houby    4 kusů
lišejníky    74 kusů
b) Sbírkové předměty zpreparovány 
vlastními silami: 
celkem     40 ks
 z toho entomologie       40 ks brouků a motýlů

Odborná činnost
Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních 
věd v  botanických oborech v  r. 2021 spočívala 
ve zpracování cévnatých rostlin a  lišejníků 
do herbářových položek a determinaci 
druhů získaných při terénním výzkumu 
k  jednotlivým   výzkumným úkolům, v rešerších 
odborné literatury a archivních materiálů a přípravě 
výstav a odborných článků (M. Šandová, J. Šoun). 

M. Šandová pokračovala v  revizi rostlin z  oblasti 
Brd (rody Centaurea a Geranium) a ověřování 
některých nálezů z  minulých let v  oblasti obce 
Skořice. Garantem projektu je botanické pracoviště 
Hornického muzea v Příbrami.

M. Šandová pokračovala v  dlouhodobém sledování 
invazních a nově se šířících druhů na Rokycansku 
a  výzkumu ruderální flóry a vegetace (DKRVO ZČM, 
dílčí cíl 8.1., kontrolovaný cíl za r. 2021 8.1.1). Byl 
publikován materiál z areálu sila zemědělského 
podniku Agrospol v Kařeze (Calluna č.1/2021) 
a  proveden doplňující výzkum na lokalitě „Habří“ 
v k. ú. Hůrky, rešerše archivních pramenů k  této 
lokalitě, zpracování textu a rukopis byl odevzdán 
do tisku do redakce časopisu Calluna.

Bylo pokračováno ve výzkumu vegetace hřbitovů 
na hřbitovech Radnicích, Stupně, Sv. Barboře, 
Újezdu u Sv. Kříže a Skořicích. Materiál z   výzkumu 
byl zpracován do herbářových dokladů a postupně 
byl determinován, evidován a zařazován do sbírky. 
Pokračovala v průzkumu plevelů v městských 
okrasných výsadbách v Rokycanech. 

Zpracovávala materiál z  terénu a rešerše literatury 
k připravovanému Doplňku ke květeně Rokycanska.

J. Šoun se v rámci DKRVO ZČM podílel na dílčím cíli 
8.1. Flóra západních Čech, kontrolovaném cíli za rok 
2021: 8.1.1. Výzkum flóry a lichenoflóry západních 
Čech a přilehlých území (např. Brdy, Křivoklátsko, 
Doupovské hory) se zřetelem na lichenoflóru.

M. Süssová se spolupodílela na mapování ptáků pro 
Jednotný program sčítání ptáků - 2x byla provedena 
kontrola v  květnu v  oblasti Boleveckých rybníků 
na okraji Plzně, (projekt ČSO).

Mgr. Süssová je zapojena do projektu Liniové sčítání 
druhů na okraji Rokycan (Němčičky), kontrola 
5x ročně. 

Spolupodílela se na zimním Mezinárodním sčítání 
vodních ptáků v oblasti Plzeňska a Rokycanska, které 
koordinuje Katedra ekologie FŽP ČZU – údaje jsou 
využívány pro sledování změn v ptačích populacích.
Dále se věnovala monitoringu výskytu denních 
motýlů na Rokycansku v  širokém spektru biotopů 
(DKRVO ZČM 2021-25/10.6 Z). V roce 2021 se jednalo 
o 11 různých lokalit v lučních porostech a v údolních 
nivách drobných toků na Rokycansku. Materiál 
z  výzkumu je postupně zpracováván pro následné 
zařazení do sbírek.
M. Šandová se v rámci DKRVO ,dílčí cíl 8.1.,věnovala 
výzkumu ruderální flóry a vegetace regionu 
ve venkovských sídlech, na deponiích a skládkách 
různých materiálů, zejména pak na hřbitovech 
a  podél silnic, železničních tratí a na dalších 
botanicky zajímavých lokalitách. Byly navštíveny 
lokality: Těškov, Hůrky, Svojkovice, Mýto, 
Radnice, Sv. Barbora, Hlohovice, Újezd u Sv. Kříže, 
Stupno, Plískov, Mýto – Kařízek, Chomle, Cekov-
Kařez, Sirá a  Lhota p. Radčem, Skořice. Získaný 
herbářový materiál byl zařazen do sbírek, údaje 
doplňují floristická a fytocenologická pozorování 
z  předchozích let. V  rámci terénního výzkumu 
prováděla také fotodokumentaci biotopů a taxonů 
na výše uvedených lokalitách. Materiál je postupně 
tříděn a  popisován a bude zařazován průběžně 
do podsbírky Další přírodovědná dokumentace. 
Určovala materiál z  exkurzí Západočeské pobočky 
ČBS v r. 2020 do oblasti Předšumaví, v r. 2021 zařazený 
do rokycanské sbírky. (Údaje byly publikovány autory 
projektu v r. 2021 v práci „Novelties in the Flora of the 
Bohemian Forest in Silvia Gabreta, Vol. 27, p. 69-96, 
Vimperk, 2021). Pro databázi Květeny Brd prováděla 
revizi některých druhů uložených ve sbírce - jednalo 
se o ruderální druhy, plevele a r. Rubus z okolí Skořic.
Ve zpravodaji západočeských botaniků Caluna 
č.1/2021 publikovala odborný článek o flóře 
a  vegetaci v  areálu sila v  Kařeze - Borku. Také se 
věnovala korekturám, a to jak odborného článku 
pro Callunu, tak i článku  o ornitologovi Václavu 
Pokorném, jehož vydání ve Sborníku západočeského 
muzea bylo z přechozího roku přesunuto na r. 2021. 
Připravovala další odborný článek o zajímavé lokalitě 
s výskytem Lilium martagon u Hůrek na Rokycansku, 
a to jak doplnění terénního průzkumu, tak 
zpracování údajů pro text – rukopis byl odevzdán 
do tisku na podzim 2021. Terénní údaje zpracovávala 
i pro další článek, který bude doplňkem ke květeně 
Rokycanska a bude publikován v následujícím roce. 
Příležitostně při výzkumu cévnatých rostlin sbírala 
vyšší houby do mykologické sbírky muzea, ojediněle 
i lišejníky. Dále se zapojila do celostátního (8. - 10. 1. 
2021) sčítání ptáků na krmítkách, pořádaného 
Českou společností ornitologickou. Výsledky 
pozorování z  k. ú. Holoubkov předala k publikování 
do celostátní databáze ČSO https://ptacihodinka.
birdlife.cz/vysledky

Určovala a zpracovávala materiál získaný v  terénu, 
katalogizovala cévnaté rostliny, doplňovala 
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a  upřesňovala databázi Demus-Botanika 
(doplňování údajů o redeterminaci položek a  tisk 
nových i aktualizovaných evidenčních karet 
a  sched) a katalogizovala fotografie a doplňovala 
údaje o inventarizaci a rejstříky v  databázi Bach 
– Fotoarchiv. 

J. Šoun se věnoval lichenofloristickému průzkumu 
vybraných lokalit na Rokycansku, zejména PR 
Zvoníčkovna, okolí vrchu Radeč a okolí Valdeka 
v  Brdech. Prováděl; preparaci, determinaci 
a  zpracování sebraného lichenologického materiálu 
(problematický materiál konzultoval s tuzemskými 
i zahraničními specialisty). Prováděl analýzy vzorků 
lišejníků pomocí TLC na botanickém oddělení ZČM u 
kolegy O. Peksy. Věnoval se přípravám publikačních 
výstupů na příští rok (Lišejníky PR Zvoníčkovna, 
Lišejníky Brd, Klíč k makrolišejníkům ČR), determinaci 
lišejníků pro různé badatele a zejména textům 
a realizaci autorské výstavy „Příroda v pohybu“, která 
se v  rokycanském muzeu uskutečnila od 5. srpna 
do konce kalendářního roku 2021 s  prodloužením 
až do 13. 3. 2022. K  výstavě připravil doprovodný 
program a realizoval komentované prohlídky podle 
požadavků škol přímo na této výstavě. Pro časopis 
Bryonora vypracoval 2 recenze odborných článků.

M. Süssová se věnovala práci s  entomologickou 
sbírkou – determinaci neurčených brouků, 
dohledávání a doplňování lokalit, opravě 
a  doplňování údajů v databázi, opravě údajů 
v  navazujících tabulkách, tisku karet se změnou 
a doplňování inventárních čísel do sbírkových 
entomologických krabic. V  terénu se věnovala 
ornitologickým sčítáním, prováděla kontrolu a péči 
o ptačí budky v Kokotském lese a sledování hnízdění 
ptáků v těchto budkách a pracovala na monitoringu 
denních motýlů na Rokycansku. Dále připravila 
různé doprovodné programy pro MŠ a ZŠ a akce 
s  přírodovědnou tematikou, realizované především 
ve venkovním prostředí. 

Dokumentátorka S. Volková se zapojila do programu 
AOPK ČR, který se týká monitorování výskytu 
chráněných druhů v  přírodě a do databáze zadala 
14 pozorování z  Rokycanska. V  rámci pomocných 
prací pro kurátorku zoologických a entomologických 
sbírek M. Süssovou pořizovala v  terénu fotografie 
(112ks) na 11 lokalitách zpracovávaných v  rámci 
monitoringu denních motýlů a prováděla pomocné 
práce v  terénu a tipování lokalit. Dále prováděla 
řazení, razítkování a ukládání evidenčních karet 
z entomologie. V rámci pomocných prací kurátorům 
botanických sbírek prováděla lepení sched 
na  položky cévnatých rostlin, řezání a razítkování 
evidenčních karet, jejich vazbu a ukládání 
ředitelských karet v archivu.

Autorské výstavy a spolupráce na výstavách
Autorské výstavy 
•	 „Když jsem šel z hub...“, realizace v Městské 

knihovně Beroun, 1. 9. – 30. 9. 2021, úprava 
scénáře pro atypické prostory knihovny a realizace 
M. Šandová. Bez instalace sb. předmětů.

•	 „Příroda v pohybu“. Malá výstavní síň HB. Autor 
scénáře, kurátor výstavy J. Šoun (11. 8. – 31.12. 
2021)

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 
•	 „Příroda v pohybu“, v MBH. Instalované sbírkové 

předměty: 121 inv. č., 121 kusů.
•	 „Co potkáte na krmítku“ – ukázka známých 

i méně známých ptačích druhů, které lze v zimě 
pozorovat na krmítku (M. Süssová) 12.12.2020 - 
31.3. 2021 (10 inv.č./10ks); 

•	 Exponát měsíce – srnec obecný – albín, vystavení 
dermoplastického preparátu (M. Süssová) – 
12.12.2020 – 31.3. 2021 (1 inv.č./1ks)

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic a na 
výstavy z jiných organizací 
•	 Národní muzeum, 3 inv.č., 3 kusy, „Příroda 

v pohybu“, v MBH

Odborné konference a semináře

18.- 20. 11. 2021 seminář oborové komise botaniků 
AMG, zaměřený na rod Centaurea a Geranium, Brno, 
(M. Šandová)

Přednášková činnost

M. Šandová, 29. 5. 2021 – Rokycany – Borek 
u Rokycan, terénní botanický určovací seminář pro 
studenty Gymnasia v Rokycanech, 25 účastníků.

M. Šandová, 11. 12. 2021 - mykologická exkurze s MK 
Hořovice, Kařez – Cekov - Sirá, spolupráce, určování 
zimních hub, 15 účastníků.

On line www přednáška „Ptáci na krmítku“ 
s  prezentací sbírkových dermoplastických 
preparátů ptáků - https://whereby.com/sbor-sedlec 
(M. Süssová). (1x)

Ediční a publikační činnost

Články v recenzovaném tisku

Šandová, M.: Dodatek  k  dějinám přírodovědného 
výzkum západních Čech aneb jak dva ornitologové 
stejného jména způsobili zmatek v  bibliografii.- 
Sborník ZČM, Příroda 126, Plzeň, 2021, p.85 – 86. 
ISSN0232-0738; ISBN 978-80-7247-189-8.

Ostatní

Šandová, M.: Flóra a vegetace zemědělského podniku 
Agrospol v Kařeze. - Calluna, Plzeň, roč. 26/1:29-34.

Popularizační články v denním tisku

Süssová, M.: Muzeum vystavuje unikát. - Rokycanské 
noviny, Rokycany, 1/2021:3.

Süssová, M.: Přilákejte co nejvíc ptáčků nebo vyrobte 
tukové krmítko. Jak vyrobit tukové krmítko ze starého 
hrnku? - Rokycanské noviny, Rokycany, 2/2021:7.
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Süssová, M.: Muzeum má návod, jak vyrobit ideální 
budku.- Rokycanské noviny, Rokycany, 3/2021: 6.

Süssová, M.: Vyrobte si domeček pro hmyz, 
prospějete své zahrádce.- Rokycanské noviny, 
Rokycany, 4/2021:4.

Süssová, M.: Muzeum hledá pamětníky, kteří znali 
významného entomologa.- Rokycanské noviny, 
Rokycany, 5/2021:3., 4 foto.

Popularizační články na internetu  

Šandová,	M.:	Dr.	Ing.	Arch.	Rudolf	Černý	

Šandová,	M.:	110	let	od	úmrtí	Jindřicha	Mošny.	

Šandová,	 M.:	 Připomínáme	 si	 55	 let	 od	 vydání	
Květeny	Rokycanska,	autorů	Josefa	Peška	a	kol.	 

Šandová	 M.	 &	 Parlásek	 P.:	 Výročí	 459	 let	
od	vydání	proslaveného	„Herbáře	neboli	bylináře“	
italského	lékaře	Piera	Andrei	Matthioliho	v	Praze	

Süssová,	M.:	Mezinárodní	den	ptactva		

Süssová,	M.:	Vznik	přírodní	rezervace	Žďár	

Süssová,	M.:	Den	Země.

Süssová,	M.:	Mezinárodní	den	želv	

Süssová,	M.:	Úmrtí	J.	Procházky	

Badatelská činnost

Počet odborných badatelských návštěv celkem 42
              z toho studentů    0
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    0

Počet odborných badatelských dotazů 139.

Účast pracovníků v poradních sborech, edičních 
radách a profesních sdruženích

Práce v profesních sdruženích 

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

člen ČBS z.s. Praha a členka její Západočeské pobočky 
Plzeň.

Stráž ochrany přírody PK.

člen oborové komise botaniků při AMG.

předsedkyně Kolegia muzeí královských měst AMG 
ČR z.s.

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. 
•	 člen ČBS z.s. Praha a člen její Bryologicko-

lichenologické sekce
•	 člen oborové komise botaniků při AMG

Mgr. Marie Süssová
•	 člen České společnosti ornitologické
•	 člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací 

stanice NM Praha
•	 člen zoologické oborové komise při AMG

Členství v edičních a redakčních radách

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
•	 člen redakční rady Sborníku MBH  
•	 člen poradního sboru pro nákup sbírek Muzea 

TGM Rakovník

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. 
•	 zástupce šéfredaktora zpravodaje Bryologicko-

lichenologické sekce ČBS Bryonora

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a komisích veřejné správy 

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
•	 člen Mykologického kroužku Hořovice
•	 předsedkyně OV Českého svazu bojovníků 

za svobodu Rokycany
•	 člen předsednictva OO ČSBS Plzeň.

Mgr. Marie Süssová
•	 člen Dobrovolného ekologického spolku – 

ochrany ptactva Plzeň
•	 člen Záchranné stanice živočichů Plzeň, člen 

kontrolní komise

Výchovná a vzdělávací činnost

Programy pro děti a mládež

„Přírodovědná stezka pro děti na rokycanské Stráni“ 
- stezka s  úkoly, pracovní listy, 13. - 21. 2. 2021 
(M. Süssová. Spolupráce S. Volková) (1x) (104 os.)

„Přírodovědná stezka pro děti v  Klabavě“ - stezka 
s  úkoly, pracovní listy, 14. - 20. 2. 2021 (M. Süssová 
Spolupráce E. Slatkovská, S. Volková) (1x) (78 os.)

Letní přírodovědná hra „Česká divočina“, stopovaná 
s úkoly a hledáním pokladu, zámecký park a přilehlý 
les na Březině, 30. 6. – 5. 9. 2021 (M. Süssová, 
spolupráce S. Volková -  tisk pracovních listů, 
rozmístění v terénu) (1x) (97 os.)

Edukační program k expozicím pro školy

Program „Muzeum jede za vámi“ – soubor 
přírodovědných programů nabízených přímo v  MŠ 
a ZŠ (programy Malé povídání o žížale, Tajemství 
domečku pro hmyz, Včela medonosná – zázrak 
jménem úl, Ptáci na krmítku, Stopařem snadno 
a rychle. (5 programů) (M. Süssová) (4 x) (103 os)

Komentované prohlídky k výstavám 

Komentované prohlídky k výstavě Příroda v pohybu 
(ZŠ a SŠ) (J. Šoun) (4x) (100 os)

Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem není 
MBH

Výstava na stromech – téma „Život v  bavlně“, autor 
Fairtrade Česko, 1. – 11. 10. 2021, (instalace M. 
Süssová, spolupráce S. Volková – lepení panelů, 
pomoc při rozmístění v  terénu, fotodokumentace, 
pomoc při likvidaci).

„Stezka Draka Koroňáka - téma Maškarní v  přírodě“, 
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vrch Žďár, stezka s  plněním jednoduchých úkolů, 
od 13. 4.2021, volně přístupné, koordinátor Plzeňská 
krajská rada dětí a mládeže, podklady ke stažení 
na www.drakkoronak.cz (M. Süssová).

Spolupráce s jinými organizacemi
•	 Muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví 

v Kolegiu muzeí královských měst při AMG 
účast na jednání senátu (23. 6. 2021), členství 
v  návrhové komisi, příprava a zpracování 
usnesení; zpracování podkladů o činnosti kolegia 
do VZ AMG za r. 2021 

•	 Průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP 
MěÚ Rokycany -  determinace rostlin a výskytu 
chráněných druhů na Rokycansku, inventarizační 
průzkum lokality Pavlovsko pro potřeby úřadu 

•	 Průběžná spolupráce se Západočeskou pobočkou 
ČBS Plzeň a redakcí časopisu Calluna 

•	 Spolupráce s  Jihočeskou universitou 
v  Č. Budějovicích při výzkumu květeny Šumavy 
2020-21 

•	 Spolupráce s  redakčním týmem MU Brno pro 
aktualizaci údajů v databázi Pladias 

•	 Spolupráce s  Mykologickým kroužkem Hořovice 
– spolupráce na křtu publikace „Houby Berounska 
a Hořovicka, pořádání přednášky v  Městské 
knihovně v Berouně a při mykologických 
exkurzích (3x) 

•	 Český svaz bojovníků za svobodu – jednání POV 
Rokycany 

•	 Spolupráce s  městem Rokycany při veřejných 
pietních akcích (předsedkyně ČSBS Rokycany 
M. Šandová).

•	 Spolupráce s obcí Břasy při pietní akci 
•	 BÚ AV ČR4 Průhonice – determinace lišejníků 
•	 BÚ AV ČR Průhonice – taxonomie lišejníků 
•	 Česká společnost ornitologická - dlouhodobé 

projekty ke sčítání ptactva: Jednotný program 
sčítání ptáků JSPS, dále liniové sčítání druhů, dále 
sčítání ptáků na krmítkách 

•	 Záchranná stanice živočichů Plzeň - kroužkování 
labutí 

•	 Záchranná stanice živočichů Rokycany – výběr 
kadaverů ke zhotovení dermoplastických 
preparátů k rozšíření zoologické podsbírky 

Publicita
•	 17. 6. 2021, ČR Plzeň, kulturní přehled - Informace 

o výstavě Orchideje České přírody, red. Blažková 
(M. Šandová)

•	 11. 2021, ČRo Plzeň, výstava Příroda v  pohybu, 
red. Blažková (J. Šoun).

•	 27.10. 2021, ČR Plzeň, reportáž o srnci albínovi 
ve sbírkách MBH (M. Süssová)

Oddělení knihovny a informací

Knihovna Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech

Knihovna je na MK ČR evidována pod e. č. 4627.

Knihovnu navštívilo celkem 8 čtenářů z  řad 
veřejnosti, kteří ve studovně uskutečnili výpůjčku 36 
knih. Celkem 14 zaměstnanců uskutečnilo výpůjčku 
107 knih, jiným organizacím na výstavy zapůjčeny 4 
knižní jednotky (1 ks sbírkový, 3 kusy nesbírkové ze 
studijní knihovny), meziknihovní služby 0 jednotek. 

Badatelna knihovny byla nově vybavena pracovními 
stoly a židlemi, taktéž bylo pořízeno nové kopírovací 
zařízení. Celkově tím došlo ke zlepšení badatelského 
servisu.

Sbírkotvorná činnost

Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen 
o 50 svazků (od Reg 7607 po Reg 7657). Z  toho bylo 
11 sv. získáno koupí, 22 sv. bylo získáno zdarma, 
3 svazky tvořily materiál muzea, 14 sv. výměnou. 
Fond Reg je průběžně zpracováván do počítačové 
databáze Clavius. 31. 12. 2021 bylo již 7.657 záznamů 
(př. č.). Větší počet je dán přívazky. 

Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen. 
Celkový údaj v  CES sbírkového fondu podsbírky 
Knihy je 8582 př. č. (staré tisky a regionální literatura).

Celkem je v  knihovní databázi Clavius zpracováno 
1.105 záznamů starých tisků (př. č.) a 7680 položek 
regionu. Rozdílný počet bude odstraněn po srovnání 
databází.

1. Evidence sbírek

Chronologická evidence za rok 2021 50 př. č.
z toho zakoupených   11
celkové náklady na nákup sbírek  4 445,- Kč
Systematická evidence za rok 2021 0 inv. č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2021  8 582 inv. č. 
z toho v elektronické databázi  8 582 inv. č.
Inventarizace za rok 2021  8 582 inv. č.
Vyřazeno z CES  0 inv. č.

Fond byl doplněn například o tyto významné knihy: 

Plachý, Jindřich: Houby Berounska, Beroun 
2021.  Tesařová, Kristýna: Historie amatérského 
divadelnictví, Rokycany 2021.  Jiránek, Jiří: Geology, 
petrology, Plzeň 2021.  Balcar, Bohuslav: Z  Českého 
lesa k  demarkační linii, Domažlice, 2021.  Sborník 
ZČM, Plzeň2020.  Západočeské archivy, Plzeň, 2020.  
Mikota, Petr: Plzeňský vitriol, Plzeň 2020.  Mayerová, 
Renata: Křivoklátsko, Rakovník 2020.  Horký, Karel, 
zápisky věčného žáka, Praha 2020.  Sankot, Jiří: 
Renesanční pitaval, Hostivice 2021.

Doplňoval se pouze fond regionální literatury, 
fond starých tisků bude v  letošním roce doplněn 
o vybrané tituly z nesbírkových starých tisků   
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V  roce 2021 bylo do přírůstkové knihy oddělení 
zapsáno celkem 103 nových přírůstkových čísel, 
tj. celkem 103 předmětů (od 79550 do 79653). Z toho 
patřilo do podsbírky regionální literatura 50 př. č. (50 
předmětů), do fondu odborné nesbírkové literatury 
53 př. č. (53 předmětů), podsbírka staré tisky nebyla 
v roce 2021 doplňována. 

Celkem 21 př. č. bylo získáno darem, výměnou 27 
přírůstkových čísel a dále koupí (knihkupectví, 
nakladatelé, zprostředkovatelé) 57 předmětů. 

Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty) 
nižní jednotky byly katalogizovány v  programu 
Clavius. Bylo katalogizováno celkem 103 dokumentů 
za období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021. V roce 
2021 nebyly z  evidence vyřazeny žádné knižní 
jednotky.

Muzejní knihovna se zúčastnila projektu „Česká 
knihovna 2021“ MK ČR, který byl podán u Moravské 
zemské knihovny v Brně. Cílem projektu bylo získání 
nekomerčních publikací české literatury, ilustrované 
beletrie, děl literární vědy, knižní kultury, etnografie 
a příbuzných věd. Z  nabízeného seznamu literatury 
byly vybrány tituly dle vlastního výběru, které 
v počtu 18 kusů doplnily fond.  

Inventarizace
Na rok 2021 byla Rozhodnutím ředitele č. 2/2021 
provedena inventarizace sbírkového fondu, 
sestávajícího se z  fondu starých tisků a fondu 
regionální literatury. O  inventarizaci byl sestaven 
a  vytištěn protokol o inventarizaci. Revidovány byly 
knižní jednotky sbírkového fondu ST a Reg. 

Celkově má databáze knihovního fondu v  systému 
Clavius k   31. 12. 2021 celkem 68 434 knižních 
jednotek. Záznamy jsou k   dispozici uživatelům 
online katalogu.  

2. Ochrana sbírek
Po skončení rekonstrukce budovy knihovny (09/2020 
– 02/2021) byl knihovní fond v depozitářích uložen 
v novém rozmístění. Knižní jednotky jsou uloženy 
do regálů, staré tisky do uzamykatelných skříní. 
V  depozitářích obou objektů (na Malém náměstí 
i v ul. Mládežníků) je pravidelně kontrolována vlhkost 
a teplota a stav položek a prováděna deratizace 
a desinsekce.

3. Restaurování, konzervace a preparace sbírek
Ve sledovaném období roku 2021 byla provedena 
knihařská vazba nesvázaných či poškozených 
dokumentů a periodik v počtu 28 kusů (rok 2021) 
a 23 kusů (rok 2020), celkem 51 kusů, vše ze studijní 
knihovny (nesbírkový fond). Vazba byla provedena 
dodavatelsky.

Odborná činnost
Odborná činnost se soustředila na doplňování 
základních údajů o osobnostech Rokycanska. Je 
zpracován přehled osobností v  rukopisném fondu 
knihovny.

Překládána odborná literatura a v  návaznosti 
na překlady zpracování řešerše církevně historických 
podkladů. 

Autorské výstavy a spolupráce na výstavách

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic 
a na výstavy

Výpůjčky do expozic a na výstavy v rámci 
Západočeského muzea v Plzni a jeho poboček 
•	 „Historie šitá na míru“ (7 inv. č.)

Výpůjčky do expozic a na výstavy jiných organizací
•	 „Zbožnost, spása a život věčný“ (21.11.2021 – 

26.3.2022) MJP v Blovicích (1inv.č.)

Odborné konference a semináře

Základní kurs Školy muzejní propedeutiky, AMG 
(P. Parlásek)

Ediční a publikační činnost

Popularizační články na internetu  

Parlásek P.: Kardinál Karel Kašpar

Parlásek P.: Josef Bartoloměj Zápotočný

Badatelská činnost

Počet odborných badatelských návštěv celkem 8
              z toho studentů    1
              z toho zahraničních   0
Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce     0
Žádosti o rešerše    1

Počet odborných badatelských dotazů 18.

Účast pracovníků v poradních sborech, edičních 
radách a profesních sdruženích

Práce v odborných komisích

Mgr. Václav Zdrával 
•	 člen Komise knihovníků AMG

Členství v edičních a redakčních radách

Mgr. Václav Zdráhal
•	 tajemník redakční rady Sborníku MBH  

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a komisích veřejné správy 

Mgr. Pavel Parlásek
•	 člen správní rady Nadace Jiřího Wintera
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Sbírky – souhrn za Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Celková evidence sbírky zapsané v CES pod číslem MBH/002-05-10/185002 za rok 2021

Evidence sbírek  

Chronologická evidence za rok 2021        240 př. č.

  z toho zakoupených           18 př. č.

  celkové náklady na nákup sbírek 2     5 025,- Kč

Systematická evidence za rok 2021                   2 205 inv. č.

Sbírkový fond k 31. 12. 2021                         282 989 inv. č.

  z toho v elektronické databázi                       269 094 inv. č.

Inventarizace za rok 2021                               51 819 inv. č.

Vyřazeno z CES           0

Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 2021           704 ks

  z toho vlastní kapacitou             523 ks

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 2021      0

  z toho vlastní kapacitou        0

Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 2021              45 ks

  z toho vlastní kapacitou                40 ks

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic a na výstavy   

Počet sbírkových předmětů vystavených v rámci Západočeského muzea v Plzni   547 inv.č. 
  z toho v expozicích                     250
  z toho na výstavách                    297
Počet sbírkových předmětů zapůjčených mimo organizaci         22 inv. č.
  z toho do expozic          1
  z toho na výstavy                       21
Počet sbírkových předmětů vypůjčených od jiných organizací           9 inv.č.
  z toho do expozic          6
  z toho na výstavy         3

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci z jiných než výstavních důvodů    76 inv. č.
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Celkový souhrn evidence sbírek ZČM a MBH za rok 2021
Západočeské muzeum v Plzni (CES - ZČM/001-07-30/018001)
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (CES - MBH/002-05-10/185002)

Evidence sbírek  

Chronologická evidence za rok 2021         945 př. č.

  z toho zakoupených                91 ks

  celkové náklady na nákup sbírek                               181 019,- Kč

Systematická evidence za rok 2021                           13 695 inv. č. 

Sbírkový fond k 31. 12. 2021                          845 235 inv. č.

  z toho v elektronické databázi              788 377 inv. č.

Inventarizace za rok 2021                             90 531 inv. č.

Vyřazeno z CES           0

Restaurování, konzervace a preparace sbírek

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 2021            4 975

  z toho vlastní kapacitou              4 569

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 2021               181

  z toho vlastní kapacitou                 171

Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok 2021            2 689

  z toho vlastní kapacitou              2 684

Výpůjčky sbírkových předmětů do expozic a na výstavy   

Počet sbírkových předmětů vystavených v rámci Západočeského muzea v Plzni               6 861 inv.č. 

  z toho v expozicích                   6124

  z toho na výstavách                    737

Počet sbírkových předmětů zapůjčených mimo organizaci      826 inv. č.

  z toho do expozic                     526

  z toho na výstavy                     300

Počet sbírkových předmětů vypůjčených od jiných organizací      291 inv.č.

  z toho do expozic          7

  z toho na výstavy                    284

Sbírkové předměty zapůjčené mimo organizaci z jiných než výstavních důvodů  599 inv. č.
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Prezentace Západočeského 
muzea v Plzni

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 spoluorganizaci odborných seminářů 
a  konferencí. V  roce 2021 se podařilo zorganizovat 
řadu zajímavých výstav, které bohužel díky 
koronavirové pandemii neměli tak vysokou 
návštěvnost, jak jsme předpokládali. Některé z  nich 
byly určeny nejen pro dospělého návštěvníka, ale 
i pro školní mládež a rodiny s dětma. V hlavní budově 
Západočeského muzea v  Plzni to byly tyto výstavy: 
„Ozdoby dávné doby“ a „Tajemství prvohorních 
a současných močálů“. První zmiňovaná výstava byla 
návštěvnicky úspěšná. V rámci výstavy probíhala řada 
workshopů, které se těšily velkému zájmu veřejnosti. 
Bohužel díky epidemiologické situaci byla veřejnosti 
přístupná ne od ledna 2021, ale až od května 2021, 
kdy bylo muzeum téměř po půl roce znovu otevřeno 
pro veřejnost. Doba trvání výstavy se tak zkrátila 
na 5 měsíců. I přesto se těšila velké návštěvnosti 
veřejnosti, ale i školních skupin. I přírodovědná 
výstava „Tajemný svět prvohorních a  současných 
močálů“ byla návštěvnicky úspěšná. Pozornost 
veřejnosti v  Muzeu loutek zaznamenalo rozšíření 
stávající expozice a části věnované světoznámému 
výtvarníkovi a loutkáři Jiřímu Trnkovi o dioráma 
„Svatba u  Broučků“. Velkému zájmu veřejnosti 
se také těšil projekt Olympijský dvorek, který byl 
určen především pro rodiny s  dětmi. Děti si mohly 
vyzkoušet různé disciplíny, třeba skákat panáka, 
házet míčky do chřtánu opice, trefovat kroužky na kly 
slůněte, přeskočit kozu či cvičit s  obručemi. Rodiče 
si mezitím mohli odpočinout a fandit. Speciální 
disciplínou Olympijského dvorku byl „loutkový 
trojboj“. Muzeum loutek v  Plzni vyslalo své loutky 
na výstavy i do dalších poboček Západočeského 
muzea v  Plzni a to do Muzea církevního umění 
plzeňské diecéze a do Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v  Rokycanech. Pokud návštěvník zhlédl všechny 
tři výstavy loutek, získal mimo zážitků, i celou sadu 
medailí. S  rodinnou vstupenkou za 320,- Kč měl 
otevřené dveře na  všechny tři výstavy: Muzeum 
loutek v  Plzni, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze – výstava „Církevní rok pohledem loutek“ 

a Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech – 
výstava „Loutková návštěva v Rokycanech.“ V Muzeu 
církevního umění plzeňské diecéze byla úspěšná 
výstava „Církevní rok pohledem loutek“, v  rámci 
které byly připraveny tvořivé dílny. Byla připravena 
také řada výukových programů pro školy ve stálých 
expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského 
kraje – expozice Archeologie a expozice Historie“, 
v  expozici Umělecké řemeslo/Užité umění a  řada 
dalších doprovodných programů k  výstavám 
pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 
Brejchové. Výukové programy probíhaly také 
v  Muzeu loutek, V  Muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze a  v  Muzeu Dr. Bohuslava Horáka 
v  Rokycanech. „Adventní dílny“ pod vedením Mgr. 
Michala Chmelenského a  Mgr. Davida Csukáse 
probíhaly v  roce 2021 v  Muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze a těšily se velké návštěvnosti nejen 
školních skupin, ale i  z  řad veřejnosti. „Adventní 
dílny“ se uskutečnili za  přísných hygienických 
opatření. Veřejností oblíbená událost „Plzeňská 
muzejní noc“ byla v  roce 2021 přesunuta na září. 
„Mezinárodní den archeologie“, do kterého se 
naše muzeum každoročně zapojuje, se uskutečnil 
16. 10. Vodní hamr Dobřív národní kulturní památka 
byla vyhledávaným cílem turistů a zapojila se 
také jako jeden z  turistických cílů do úspěšného 
festivalu INDUSTRY OPEN. Tento festival se těší rok 
od roku čím dál větší oblibě veřejnosti. Muzeum 
se v  roce 2021 také zapojilo všemi svými objekty 
do  projektu Dny evropského dědictví, ve kterém 
se každoročně široké veřejnosti otvírají nejznámější 
památky. Za  muzeum v  rámci tohoto projektu byly 
veřejnosti za zvýhodněnou cenu zpřístupněny 
tyto objekty: Hlavní budova ZČM v  Plzni, Muzeum 
loutek, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka a národní kulturní 
památka Vodní hamr Dobřív. Dále jsme se zapojili 
do akce Plzeňské dvorky s našimi 2  pobočkami: 
Muzeum církevního umění a Muzeum loutek.

Fotoateliér
UMPRUM 
•	 dokumentární fotografie  305 
•	 sbírkové předměty  2509 
•	 tvorba videa   1

NOVOVĚK 
•	 dokumentární fotografie  47 
•	 sbírkové předměty  102

KNIHOVNA 
•	 sbírkové předměty  1046
•	 dokumentární fotografie 40

NÁRODOPIS 
•	 dokumentární fotografie 755 
•	 sbírkové předměty  11 
•	 tvorba videa   1
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RESTAURÁTOŘI 
•	 dokumentární fotografie  19 
•	 sbírkové předměty   45

PALEONTOLOGIE 
•	 dokumentární fotografie  61
•	 sbírkové předměty   144 
•	 tvorba videa    1

MUZEUM LOUTEK 
•	 dokumentární fotografie  31
•	 sbírkové předměty   180 
•	 tvorba videa    3

TISKOVÉ ODD. 
•	 dokumentární fotografie  682 
•	 editace audia   1 
•	 tvorba videa    1

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ PLZEŇSKÉ 
DIÉCÉZE
•	 dokumentární fotografie   215

PREHISTORIE 
•	 dokumentární fotografie  84 
•	 sbírkové předměty   78 
•	 tvorba videa    4

 MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA V 
ROKYCANECH
•	 dokumentární fotografie  108
•	 sbírkové předměty   2 
•	 tvorba videa    3

ŘEDITELSTVÍ 
•	 dokumentární fotografie  9

Postprodukčně upravené fotografie zhotovené 
za  rok 2021 pro tisk, propagaci, sbírkové předměty 
z depozitářů - celkem 4424 obrázků

Digitalizace skleněných negativů - Dig. Centrum Bory 
rok 2021 - celkem 282 obrázků

Dokumentární postprodukčně upravené fotografie 
rok 2021 - celkem 2044 obrázků

Videotvorba za rok 2021 - celkem 15 videí, 1 audio
Celkový počet zhotovených a upravených fotografií 
za rok 2021
•	 6468 obrázků
•	 282 digitalizátů
•	 15 videí, 1 audio

Výstavnictví
Hlavní náplní práce výstavního oddělení je příprava 
a instalace výstav, která obsahuje dále uvedené 
činnosti:
•	 vypracování vhodného prostorového, vizuálně 

– výtvarného a technického řešení výstavy, to 
je její členění, rozmístění a umístění jak a čeho 
v  prostoru, navrhnutí výtvarného náhledu – 
barevnost, grafické řešení panelů, velikosti, 
typu písma, použití fotografií, doplňků, a určení 
materiálů k  realizaci, které vychází z  dodaného 
scénáře a konzultací s  kurátory, využívá daný 
prostor a podporuje dané téma a image budoucí 
instalace

•	 propagační materiály = návrh a příprava plakátu, 
pozvánky, velkého banneru nebo transparentu, 
informačních bannerů, internetové reklamy, 
případně letáčků 

•	 pořizování, skenování a úprava fotografií
•	 příprava panelů = návrhy řešení a grafická úprava 

textů a doprovodných výtvarných materiálů, 
v případě menších formátů jejich vytisknutí

•	 grafická příprava a zadání velkoformátových 
tisků, banerů, a tisků na kapy či podobný materiál

•	 fyzická příprava a výroba doprovodných prvků, 
dekorací a modelů do výstavy

•	 úprava prostoru – stavba kójí či panelových stěn, 
stěhování a příprava výstavního fundusu včetně 
montáže vitrín, údržby, tapetování, natírání stěn, 
panelů a soklů

•	 instalace výstavy = adjustace výtvarných 
materiálů na panely či do klipů, případně 
laminování, a jejich zavěšení v  sále, instalace 
doprovodných prvků v  prostoru, praktická 
instalace vitrín, tj. sbírkových předmětů, 
doprovodných textů, popisek a osvětlení

•	 je-li požadavek, příprava audiovizuálního 
doprovodu

•	 zjišťování, shánění, nákup a dovoz vhodného 
materiálu pro technickou práci, montáž, výrobu i 
pořizování a instalaci tisků

•	 příprava prvků pro doprovodné programy = 
vybavení pro dětské dílny, letáčky, skládanky, 
pracovní listy

•	
•	 U převzatých výstav probíhá spolupráce podle 

dohody ať už formou celé instalace či jen 
nejrůznější výpomoci.

•	
•	 Po skončení výstavy se pracovníci podílejí na její 

deinstalaci.
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Expozice a výstavy
Expozice
Hlavní budova ZČM
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 jihozápad-
ních Čech od nejstarších 
dob do raného středověku. 
Představeny jsou zde 
artefakty získané do sbírek 
muzea během více jak 130 let 
terénních archeologických 
výzkumů. Mezi vystavenými 
exponáty jsou takové unikáty 

jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická 
plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony 
z  Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z  mohylových 
pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších 
výjimečných předmětů vyrobených pravěkým 
člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi 
odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny 
z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně 
je prezentována metodika archeologické práce. 
K  oživení jistě přispívají i figuríny s  rekonstrukcí 
pravěkých oděvů zdobených replikami bronzových 
předmětů, model neolitického dlouhého domu, 
model odkrývané pravěké mohyly a opevnění 
hradiště na Černém vrchu u Svržna. 

Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně 
vtáhne do tajů odkrývání archeologických lokalit 
a ukáže krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí 
s metodou archeologické 
a muzejní práce, ale také s pravěkými výrobními 
technikami – výrobou kamenných štípaných a 
broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky, 
tavením a odléváním bronzu a hutněním železa. 

Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách 
prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu 
a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem. 

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem 
a  spolufinancován Evropskou unií z  Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad.

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE

EXPOZICE HISTORIE 

Expozice historie seznamuje 
návštěvníky muzea nejen 
s významnými dějinnými 
událostmi, které se na území 
dnešního Plzeňského kraje 
odehrály od 10. do poloviny 
19. století, ale také s hmotnými 
doklady minulosti, především 
předměty každodenní potřeby. 
V rámci expozice je možné 

zhlédnout projekci 3D rekonstrukce přemyslovského 
mocenského centra Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl 
mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě 
a  městské světnici s kachlovými kamny a černou 
kuchyní. Širokou veřejnost jistě zaujme replika 
tiskařského lisu, který odkazuje na počátky knihtisku 
v Plzni. Z významnějších exponátů stojí za pozornost 
unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká 
zrcadla, sáňky, koturn a prubířské 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.

UMĚLECKÉ ŘEMESLO/UŽITÉ UMĚNÍ

Nová stálá expozice 
představuje historický i stylový 
vývoj nejrůznějších oborů 
uměleckořemeslné tvorby 
a  oblastí užitého umění. 
Početné soubory evropské 
keramiky, prací z  drahých 
i  běžných kovů, malovaného, 
rytého i hutního skla, stolního 
i dekorativního českého 

PLZEŇSKÁ�MĚSTSKÁ�ZBROJNICE

Otevřeno:
út�-�ne,�10�-18�hod

Největší�dochovaná�historická�zbrojnice�v�Evropě

Západo eské�muzeum�v�Plzni
Kopeckého�sady�2
www.zcm.cz
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i  cizího porcelánu či hodin, šperků a  liturgických 
předmětů, jsou vystaveny v  historických vitrinách 
v  secesních prosto-rách jednoho z  nejstarších 
uměleckoprůmyslových muzeí v  Čechách. Zvláštní 
součástí expozice je také soubor antického umění 
a unikátní sbírka artefaktů z  Blízkého a  Dálného 
východu. 

Národopisné muzeum Plzeňska 

JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU

Expozice je umístěna v  hi-
storických prostorách Chotě-
šovského, 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.

Stálá expozice Národopisného muzea Plzeňska 
„Jak se žilo na Plzeňsku“ je rozšířena o  významnou 
část, věnovanou výročním zvykům a řemeslům 
plzeňského venkova. Nově zpřístupněná část stálé 
expozice nese název „Rok na vsi, aneb Od Martina 
do Martina“ a  na pozadí hospodářského roku 
(počínajícího právě svátkem sv. Martina) přibližuje 
návštěvníkům nejvýznamnější zvyky a lidové tradice 
související s  obdobím Adventu a  vánočních svátků; 
masopustem a nadcházejícím postním obdobím; 
velikonočními svátky; slavnostmi příchodu jara; 
žňovými pracemi a nástupem podzimu. 

Návštěvník zde může vidět praktické ukázky 
jednotlivých typů domácích řemesel, typických pro 
venkovské oblasti širšího Plzeňska a pod dohledem 
zkušených lektorů si mohou vyzkoušet zpracování 
ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní 
na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího.

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.

IVAN NESVEDA: NIKDY V KLIDU!

Nová expozice Divadla Alfa ve druhém patře muzea 
je otevřena ve zkušebním provozu každý den mimo 
pondělí. Expozici NIKDY V KLIDU! tvoří soubor 
čtrnácti originálních exponátů mapujících i v živé 
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formě zachovávajících loutkářskou tvorbu výtvarníka 
Ivana Nesvedy a jeho spolupracovníků v letech 1990 
– 2020. Každou inscenaci zastupuje samostatný 
kinetický objekt s loutkami, který přibližuje ve zkratce 
téma inscenace, umožňuje vystavovat loutky a navíc 
dovolí návštěvníkům některé loutky rozpohybovat.

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  nejstar-
ších 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 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

ŽELEZÁŘSKÁ VÝROBA NA ROKYCANSKU 
A PODBRDSKU

Expozice seznamuje návštěvníky s  tradiční žele-
zářskou výrobou regionu Rokycanska a  Podbrdska 
od 14. století do poloviny 20. století. Vliv na její 
rozvoj měly příznivé přírodní podmínky této oblasti, 
zejména rozsáhlé lesy pro pálení dřevěného uhlí, 
dostatek vody v  potocích a  rybnících a dostupná 
ložiska využitelných železných rud. Zručnost našich 
předků je prezentována celým spektrem železářských 
výrobků, jako jsou například podkovy, srpy, sekerky, 
klíče, zámky, liturgické kříže, předměty běžné 
potřeby v  domácnosti jako kamna, hmoždíře nebo 
žehličky. Velice zajímavé jsou i formy na lití předmětů 
(prefabrikátů) např. klíčů, které byly následně 
dopilovány do potřebného tvaru. Atmosféru 
expozice dokreslují modely  milíře, vodního hamru, 
cvočkařské výhně, vnitřního zařízení provozů a další 
zajímavosti. 

BYDLENÍ NA ROKYCANSKU

Expozice přibližuje bydlení na venkově v  polovině 
19. století, a  to souborem malovaného nábytku 
z  obce Ejpovice (malované almary, truhly, stůl se 
židlemi, postel, kolébka, kolovrátek, tkalcovský 
stav).  Návštěvníci si mohou také prohlédnout 
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). Na Rokycansku byli obyvatelé 
venkova označováni jako „kovorolníci“, protože 
většinou pracovali v  železářských závodech, hutích 
a  dílnách a  přitom obdělávali menší pozemky, 
na  nichž pěstovali zemědělské plodiny pro svoji 
vlastní spotřebu i 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 



93

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 výklad průvodce muzea.

MĚŠŤANSKÁ DOMÁCNOST NA ROKYCANSKU 

Expozice je rozdělena ve dvě hlavní části – na kuchyni 
a  na měšťanský salón. Rozdílnost jednotlivých 
typů místností je snadno porovnatelná zejména 
v  provedení či barevnosti dřevěného nábytku, 
předmětů každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, 
kamen aj. Expozici doplňují soubory skla a porcelánu 
i módní doplňky z 2. poloviny 19. století. 

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, 
nástěnnými obrazy, kalvárií. 

Společenský, školský a  kulturní život, který 
v 19. století v Rokycanech bohatě kvetl, reprezentují 
místní zájmové spolky jako například pěvecký 
spolek Záboj a  spolek Sokol. K  vidění jsou také 
různé medaile, vojenské uniformy československých 
legionářů z Rokycanska a zbraně z 1. světové války.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VODNÍ HAMR 
DOBŘÍV

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. 

V  roce 2017 byla návštěvnická sezóna 
ukončena  z  důvodu vyklizení a dalších příprav 
k  rekonstrukci objektu. Rozsáhlá stavební 
rekonstrukce včetně modernizace expozice hamru 
byla zahájena v  roce 2018 a v  červnu tohoto roku 
byla ukončena a hamr byl zpřístupněn veřejnosti.

PAMĚTNÍ SÍŇ JINDŘICHA MOŠNY V DOBŘÍVI

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 práci.
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Výstavy
29/01/2021 – 28/09/2021
OZDOBY DÁVNÉ DOBY
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 1

Vydejte se s námi na poutavou 
procházku tisíce let starými 
pravěkými ozdobami a jejich 
výrobními technologiemi. 
Vstupte do dávných časů 
a  vyrobte si vlastní šperk. 
A  pokud vyluštíte krátký kvíz, 
odnesete si i drobnou odměnu. 
Tak neváhejte a přijďte s celou 
rodinou. Ženy se pokochají 
krásou nádherných ozdob, 

muži řemeslným uměním předků, děti se pobaví 
v interaktivní části výstavy. Vystavené mimořádné 
artefakty Vás přesvědčí, že škála surovin a tvarová 
variabilita ozdob byla v pravěku nepřeberně pestrá. 
A nezapomněli jsme ani na významnou roli textilu. 
Součástí výstavy je volná rekonstrukce významného 
dětského keltského hrobu, workshopy, komentované 
prohlídky a edukační program pro školy.

27/02/2021 – 20/06/2021
OD DAGUERROTYPIE K DIGITÁLU. PŘÍBĚHY 
PLZEŇSKÝCH FOTOGRAFU
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2

Výstava je uspořádána 
v  rámci 41. ročníku festivalu 
Smetanovské dny, jehož sou-
částí je plzeňské sympozium 
s  vyhlášeným tématem: 
„Výpravy k já. Individualismus 
v české kultuře 19. století“.

Na základě tématu je výstava 
zaměřena na  individualitu 
fotografa 19.  století prostřed-

nictvím jeho vidění skutečnosti a jeho následovníků. 
Věnuje se tématu vzniku fenoménu fotografie a jejích 
předchůdců v  návaznosti na  fotografické ateliéry 
v Plzni v 19. století. Výjimečná je tím, že se oproti 
minulým ročníkům festivalu posune i do 20. století, 
představí stručný vývoj fotografických přístrojů 
a  výsledků práce fotografů v podmínkách dějinných 
reálií a zastaví se až v 90. letech 20. století.

21/05/2021 – 31/10/2021
CÍRKEVNÍ ROK POHLEDEM LOUTEK  
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, letní refektář

Výstava představuje loutky, které jsou specifickým 
způsobem spojené s  liturgickým církevním rokem. 
Návštěvníci jsou seznámeni s hlavními křesťanskými 
svátky, které se opakují v  ročním cyklu a také se 
slavnostmi, které sice nejsou součástí církevních 

svátků, ale řídí se jimi. Skrze 
loutkářskou tématiku jsou 
prezentovány ty  nejznámější, 
a co se týká i spojení s lidovou 
tradicí, ty nejoblíbenější. 
Můžete se těšit na masopust, 
vítání jara, Velikonoce nebo 
Dušičky. 

Součástí výstavy je tvořivý 
loutkový koutek, zaměřený 

pro širokou veřejnost a rodiny s  dětmi, ve kterém 
si  návštěvníci mohou vyrobit drobné loutky, masky 
nebo vybarvit originální omalovánky loutek. 
V  koutku najdete nejrůznější kreativní materiál 
a  na  základě jednoduchých obrazových návodů si 
můžete vytvořit vlastní výrobky, které si odnesete 
s sebou. Případně se můžete inspirovat a výrobky si 
vytvořit doma.

21/05/2021 – 31/10/2021
POVĚSTI A PŘÍBĚHY FRANTIŠKÁNSKÉHO 
KLÁŠTERA

Panelová výstava 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, vstupní prostor

Františkánský klášter patří 
mezi nejvýznamnější památky 
Plzně a tím v  minulosti 
přitahoval pozornost sběratelů 
pověstí a zajímavých příběhů. 
Nezastupitelnou úlohu 
na tomto poli hrála sběratelská 
práce Jaroslava Schiebla. 

Nosnými tématy pověstí 
jsou především dobytí 

Plzně vojskem hraběte Arnošta z Mansfeldu 
a zázraky spojované se sochou Panny Marie 
z  klášterního kostela. Výstavu obohacuje i dosud 
nikde nepublikovaný překlad zázraků uváděných 
v  klášterní kronice. Z  překladu je patrné, že byl 
původní předlohou pro řadu uvedených pověstí. 
Výstavu doplňuje výběr záběrů františkánského 
kláštera z historických diapozitivů a negativů 
ze  sbírek oddělení novějších dějin Západočeského 
muzea v Plzni. Některé z nich jsou publikovány vůbec 
poprvé.

26/05/2021  – stále trvá
JIŘÍ TRNKA – DIORÁMA U BROUČKU
Muzeum loutek (ML), nám. Republiky 23, Plzeň

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo stávající expozici 
a část věnovanou světoznámému výtvarníkovi 
a loutkáři Jiřímu Trnkovi. Hlavním exponátem je 
dioráma Svatba u Broučků, které Jiří Trnka vytvořil 
na zakázku pro Výstavní výbor, který byl ustanoven 
pro účast Československa na Světové výstavě v New 
Yorku v roce 1939.  Jiří Trnka dioráma dokončil, ale 
nestihl ho už odeslat do New Yorku kvůli anexi 
Československa nacistickým Německem. Dioráma 

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111, info@zcm.cz

www.zcm.cz

29/1/–28/9/2021

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111, info@zcm.cz

www.zcm.cz

OD DAGUERROTYPIE 
K DIGITÁLU
Příběhy plzeňských fotografů 26/2–20/6/2021

V rámci 41. ročníku festivalu Smetanovské dny na téma 
„Výpravy k já. Individualismus v české kultuře 19. století“

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
pobočka Západočeského muzea v Plzni

Františkánská 11, 301 00 Plzeň
+420 378 370 900, dcsukas@zcm.cz

www.zcm.cz

CÍRKEVNÍ ROK 
POHLEDEM LOUTEK

21/5–31/10/2021

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
pobočka Západočeského muzea v Plzni

Františkánská 11, 301 00 Plzeň
+420 378 370 900, dcsukas@zcm.cz

www.zcm.cz

POVĚSTI A PŘÍBĚHY 
FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
V PLZNI 21/5–31/10/2021
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je široké 240 cm, je vytvořeno z převážně přírodních 
materiálů a obsahuje 57 původních loutkových 
postaviček. V  roce 1940 bylo dioráma Svatba 
u  Broučků vystaveno v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu v Praze na výstavě Jiřího Trnky „Malíř naděluje 
dětem“. Nyní je dioráma již podruhé, ale tentokrát 
dlouhodobě, vystaveno v Plzni a celá expozice 
bude doplněna i o další loutky Jiřího Trnky. Pro děti 
je připraven samoobslužný doprovodný výtvarný 
program Špion u Broučků.

01/07/2021 – 17/10/2021  
TAJEMSTVÍ PRVOHORNÍCH A SOUČASNÝCH 
MOČÁLU
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2

Výstava prezentuje močály-
rašeliniště, jakožto nositele 
historického záznamu vývoje 
přírody a lidské společnosti.   
Pozornost je soustředěna na 
rašeliniště současnosti, která 
vznikala od období posledního 
zalednění a  na rašeliniště, 
která vznikla v  prvohorách 
v  období karbonu jako 
uhlotvorné močály. V  obou 

případech lze z dochovaných  vrstev rašeliny vyčíst, 
jaké rostliny a živočichové existovali v  jednotlivých 
obdobích. Například  jak vypadal tropický prales na 
Plzeňsku před 300 000 000 let a jak se měnila příroda 
a lidská společnost důsledkem zavedení zemědělství 
v pravěkém neolitu až po současnost. 

Výstava bude prezentovat výsledky paleontologic-
kých výzkumů na Nýřansku   a syntézu palynolo-
gických, botanických a archeologických výzkumů 
na rašeliništích v  Merklíně, na Kamenném rybníku 
u Plzně a na rašeliništi v Hůrkách u Všerub. 

04/11/2021 – 27/02/2022
KDO VYŠÍVAL, NEHŘEŠIL
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2

První výstava liturgických 
oděvů v ČR zaměřující se 
na vlastní rukodělné práce 
českých šlechtičen. Vystavená 
díla pochází nejen z rukou 
českých šlechtičen, ale i  od 
několika generací panovnické 
rodiny Habsburků. Zapůjčené 
exponáty pochází z hradů 
a zámků ve správě NPÚ, 
hradu v držení původního 

šlechtického rodu, soukromé sbírky, diecézních 
kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce 
v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(redemptoristů) ze Svaté Hory. Představeno je celkem 
36  kasulí, dva pluviály, 1 dalmatika a dvoje šatičky 

na sošku Panny Marie Svatohorské. Kromě rouch 
ve vitrínách a  informačních panelů jsou na výstavě 
náznakem instalovány zámecký salon a zámecká 
kaple. Výstavu doprovází krátká filmová ukázka 
přibližující divákovi zhotovování výšivek a používání 
vyšitých liturgických textilií. Výstava proběhla pod 
záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.

02/12/2021 – 06/02/2022 
MEZI PRAHOU A KÁHIROU. 100 LET ČESKÉ 
EGYPTOLOGIE    
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 1

V roce 2019 oslavil Český 
egyptologický ústav Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy 
výročí 100 let od prvních 
přednášek, které na Karlově 
univerzitě vypsal zakladatel 
ústavu František Lexa. 

Výstava je retrospektivou, 
která  připomíná cestu, jež 
česká egyptologie za dobu 

své existence urazila. Návštěvníka nejprve provádí 
obdobím akademické činnosti v Československu. 
Následují připomínky výprav do Núbie v rámci akce 
UNESCO nebo první práce v Abúsíru, které byly 
umožněny založením ústavu a získáním koncesí. 
Nejrozsáhlejší část pak mapuje moderní výzkumy 
v Abúsíru, rozsáhlé domovské lokalitě českých 
egyptologů, která skýtá nepřeberné množství 
památek z různých období.

Výstavy – pobočka Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech

24/10/2020 – 14/03/2021
KŘÍDLA ROKYCAN (LETIŠTĚ ROKYCANY – 
HISTORIE V OBRAZECH) 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
malý výstavní sál, nám. J. Urbana 141

Výstava přibližuje zájemcům 
historii i současnost 
rokycanského letiště, a také 
nadšení z  počátků letectví 
v  Rokycanech a zakládání 
místního aeroklubu. 

Díky ochotě pamětníků, 
bývalých i současných členů 
aeroklubu, je  k  vidění velké 
množství dobových fotografií, 

dokumentů, plakátů a také maket a modelů letecké 
techniky. Fotografie jsou doprovázeny textem, 
ve kterém se návštěvníci dočtou o začátcích 
činnosti letiště a také o  běžném leteckém provozu 
v Rokycanech.

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111, info@zcm.cz

www.zcm.cz

2/7–17/10/2021

TAJEMSTVÍ 
PRVOHORNÍCH
A SOUČASNÝCH
MOČÁLŮ 
PLZEŇSKA

Výstava mohla být realizována díky  
podpoře Ministerstva kultury ČR  
v rámci projektu NAKI II.  
„Historické liturgické textilie  
v českých zemích: metodologie,  
inventarizace, péče a prezentace  
(DG 18P02OVV035), realizovaného  
v letech 2018-2022“.

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 
+420 378 370 111, info@zcm.cz 
www.zcm.cz
otevřeno: úterý–neděle, 10–18 hodin

Otevřeno
úterý–neděle
10.00–18.00 hodin

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111, info@zcm.cz

www.zcm.cz

3/12/2021–6/2/2022

MEZI PRAHOU A KÁHIROU

100
BETWEEN PRAGUE  AND CAIRO

let české egyptologie/years of czech egyptology

Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni

nám. Josefa Urbana 141, Rokycany
378 370 700, 378 370 734, ropruvodci@zcm.cz

www.zcm.cz

23/10/2020–14/3/2021
LETIŠTĚ ROKYCANY – HISTORIE V OBRAZECH
KŘÍDLA ROKYCAN
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15/01/2021 – 04/07/2021
POČÁTKY ATCHEOOGIE NA PLZEŇSKU A 
ROKYCANSKU. ARCHEOLOGIE NA CESTĚ OD 
ROMANTISMU K VĚDĚ
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
velký výstavní sál, nám. J. Urbana 141

Výstava je věnována období 14. 
– 19. století, kdy se archeologie 
proměňuje z romantické záliby 
ve skutečnou vědu. Nejstarší 
zprávy o archeologických 
nálezech v západních Čechách 
pocházejí již z počátku 
14.  století. Výstava  připomene 
nejvýznamnější archeology, 
kteří žili a  pracovali v  západ-
ních Čechách v  průběhu 

19. století. Kromě archeologických nálezů budou 
představeny i nejstarší archeologické mapy nebo 
poučné archeologické povídky od J. K. Tyla. 

26/03/2021 – 11/07/2021
ORCHIDEJE ČESKÉ PŘÍRODY  
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
malý výstavní sál, nám. J. Urbana 141

Počet druhů orchidejí 
(vstavačovitých) na světě 
se odhaduje na 20  000. 
Jedná se tedy o jednu 
z  největších a  také  vývojově 
nejpokročilejších čeledí 
rostlinné říše, proto jsou též 
orchideje také botanicky 
zajímavé. Jejich  hlavním 
vývojovým centrem jsou tropy, 
zejména dešťové pralesy, 

Evropa se svými 215 druhy je  pro  orchideje tak 
říkajíc okrajovou oblastí. I na území České republiky 
se nachází celá řada zástupců této rostlinné čeledi. 
Všechny plané druhy orchidejí u nás jsou chráněny 
zákonem o ochraně přírody. Setkáváme se  s  nimi 
na nejrůznějších biotopech – lesích, loukách, 
křovinách. Podobně jako motýli mezi hmyzem, těší 
se u  krytosemenných rostlin orchideje odjakživa 
pozornosti vědců i laických milovníků přírody, z nichž 
někteří se  oboru svého zájmu věnují s  vědeckou 
důkladností. Jedním z  těch, kteří kouzlu orchidejí 
propadli, je i Jan Friede, který svými fotografiemi 
jednotlivých druhů i detailů květů přiblíží 
návštěvníkům nejen jejich nádheru, ale i důmyslnou 
stavbu. Výstava chce přispět k  poznání a zachování 
našich orchidejí jako nezbytné součásti naší květeny, 
která je národním přírodním dědictvím.

11/06/2021 – 17/10/2021
HISTORIE ŠITÁ NA MÍRU
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
výstavní sál, ulice J. Knihy 146

Jak se oblékali lidé od středověku až do konce 

19. století, jak náročné bylo 
pořízení svrchního ošacení, 
kolik  látky  bylo potřeba 
na  ušití dámských šatů 
například v  období baroka? 
To vše reflektuje naše nová 
výstava. Její autorka, Kateřina 
Bejčková, se kromě samotných 
kostýmů specializuje také 
na  výrobu šperků a  dobových 
doplňků. Jejími  odběrateli 

jsou kromě skupin historického šermu také divadlo 
a film. Mnohé její výtvory zdobí řadu stálých expozic 
po celé České republice. Díky dlouholeté praxi 
v  oboru dámská krejčová dokáže vytvořit kostým 
od  počátečního návrhu, přes výběr vhodného 
materiálu až po samotnou konstrukci a  jeho finální 
podobu. Inspiraci čerpá studiem odborné literatury, 
starých šicích technik a vyšívání od 14. do 19. století, 
ale i pravidelnou návštěvou muzeí u nás i v zahraničí. 

01/07/2021 – 17/10/2021
HISTORIE VE VESELÉM HÁVU JIŘÍHO WINTRA 
NEPRAKTY
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
výstavní sál, ul. Josefa Knihy 146

Menší výstava nabídne veselý a netradiční pohled na 
módu a historii očima tohoto světoznámého kreslíře 
a ilustrátora. Návštěvníci uvidí kresby, návrhy a vtipy, 
které odlehčeným způsobem doplňují velkolepou 
výstavu historických kostýmů, umístěných ve 
vedlejším sále. Součást výstavy Historie šitá na míru. 

23/07/2021 – 31/12/2021
LOUTKOVÁ NÁVŠTĚVA V ROKYCANECH

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
velký výstavní sál, nám. J. Urbana 141

„Když na jeviště vejde herec,  musí učinit výrok, ale 
když na jeviště vejde loutka, už to samo je výrok“ 
Kermit Love. Výstava přiblíží loutkářskou tématiku, 
nastíní základní historii loutkářství a přinese spoustu 
zajímavostí z loutkového světa. Návštěvníci zjistí, jaký 
je rozdíl mezi marionetou, javajkou, manekýnem, 
maňáskem nebo  co  je „muppet“. Poznají, jak loutky 
vznikají a jak se „vodí“. Na své si zde přijdou děti, které 
okouzlí svět loutek, ale také milovníci pohádkových 
bytostí, loutkářství, krásné řezbářské a výtvarné 
práce. Všechny představené české loutky a rodinná 
divadla pochází ze sbírek Západočeského muzea 
v Plzni.  

05/08/2021 – 31/12/2021
PŘÍRODA V POHYBU
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 
malý výstavní sál, nám. J. Urbana 141

Věděli jste, že na Rokycansku můžete spatřit 
mývala, orla i přímořské rostliny? Na nové výstavě 
se seznámíte se zajímavými druhy savců, ptáků, 
bezobratlých živočichů, květin, mechů a lišejníků, 

Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni

nám. Josefa Urbana 141, Rokycany
378 370 700, 378 370 734, ropruvodci@zcm.cz

www.zcm.cz

14/1/–9/5/2021
Archeologie na cestě od romantismu k vědě

POČÁTKY ARCHEOLOGIE 
NA PLZEŇSKU A ROKYCANSKU

Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni

nám. Josefa Urbana 141, Rokycany
378 370 700, 378 370 734, ropruvodci@zcm.cz

www.zcm.cz

25/3/–11/7/2021

Fotogra�e 70 druhů a poddruhů 
orchidejí rostoucích v české krajině 
objektivem Jana Friedeho

ORCHIDEJE 
ČESKÉ PŘÍRODY

Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni

výstavní síň v ulici Josefa Knihy č. 146,  Rokycany
378 370 700, 378 370 734, ropruvodci@zcm.cz

www.zcm.cz

11/6–17/10/2021

HISTORIE ŠITÁ NA MÍRU
Výstava historických kostýmů 
autorky Kateřiny Bejčkové
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jež se v  nedávné době šířily 
nebo stále ještě šíří na našem 
území. Jedná se o směs druhů 
z  různých koutů Evropy 
i  jiných částí světa, které se 
na území České republiky 
dostaly samovolně, případně 
s pomocí člověka. Los, šakal, 
hrdlička zahradní i křižák 
pruhovaný jsou už dosti známí, 
ale co například křivonožka 

vehnutá, psík mývalovitý nebo solnička slanomilná? 
Téměř všechny představené druhy máte možnost 
vidět i na Rokycansku. Na výstavě budou druhy 
představeny na panelech a velká většina z nich také 
prostřednictvím sbírkových předmětů. Připraven 
bude také doprovodný program pro rodiče s dětmi .

PUTOVNÍ VÝSTAVY:
Muzeum loutek
Vilém Heckel – Česká ambasáda v Peru, 

Vilém Heckel – Galerie Špejchar v Chomutově

Kouzlo loutek  - Zámek Svojšín

Program přednáškového sálu
Přednášky oddělení zoologie

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská 
pobočka České společnosti ornitologické při 
Západočeském muzeu v Plzni

Pavel Růžek a Libor Schröpfer: Ptáci a příroda       
Shetlandských ostrovů, nejsevernější části 
Spojeného království     
13. 11. v 10.30 hod.

Ostatní kulturní programy 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Canarias origin, folklor a lidová hudba 
Kanárských ostrovů
14. 9. v 17 hod.

Přednáška Moniky Srncové se zaměří na tradiční 
lidovou kulturu, tanec a hudební lidové nástroje 
Kanárských ostrovů. Posluchači v rámci přednášky, 
koncipované částečně také jako interaktivní 
workshop, proniknou hluboko do lidové kultury 
Kanárských ostrovů a poznají její nevšední kouzlo, 
které bývá zahraničním návštěvníkům této destinace 
obvykle skryto. Účastníkům budou k dispozici mapy 
Kanárských ostrovů, tradiční  lidový oděv a  vedle 
toho také malé hudební nástroje.  Přednáška, 
kterou pro Vás připravila Monika Srncová a která 
dlouhodobě na Kanárských ostrovech žije, je součástí 
mezinárodního projektu „Šuhajky“, který si klade 
za cíl dokumentovat a vzájemně prezentovat tradiční 
kulturní dědictví České republiky a Španělska / 
Kanárských ostrovů. 

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni   
16. 9. v 17 hod.

Připravil a přednáší: Ing. arch. Jan Soukup, autor 
revitalizace

V  rámci 11. ročníku festivalu duchovní kultury 
Letnice umělců 2021 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Tajemství prvohorních a současných močálů 
Plzeňska
30. 9. v 17 hod.

Doprovodný program ke stejnojmenné výstavě   

Přednáška doprovodí výstavu o zajímavé informace 
z terénu a z  laboratoře.   Zaměříme se na otázky, jak 
probíhá průzkum v  terénu, aby bylo možné najít 
vrstvy horniny se zkamenělinami, a jak se zpracovávají 
nalezené vzorky v laboratoři. Dále uvedeme metody 
průzkumu současných močálů.  Ukážeme, jak se 
vytváří modely krajiny prvohor i nedávné minulosti.

Přednáší: Jan Bureš

Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni

nám. Josefa Urbana 141, Rokycany
378 370 700, ropruvodci@zcm.cz

www.zcm.cz

5/8/–31/12/2021

Výstava o vybraných druzích živočichů a rostlin
šířících se v přírodě Rokycanska i celé ČR

PŘÍRODA V POHYBU
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Mariánské milování
 21. 10. v 17 hod.
Hodinka písní a příběhů, které za svůj šťastný konec 
vděčí Panně Marii. 

Připravili a uvádí: Markéta Potužáková a Přemysl Rut

V  rámci 11. ročníku festivalu duchovní kultury 
Letnice umělců 2021 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Slavnostní představení publikace „Umělecké 
řemeslo/Užité umění
9. 11. v 17 hod.   

Průvodce stálou expozicí Západočeského muzea 
v Plzni“         

Publikace vypráví příběh vzniku a rozvoje sbírky 
uměleckého řemesla a užitého umění, která je 
jedním z  nejstarších a  nejvýznamnějších souborů 
uměleckoprůmyslové tvorby v Čechách. Dnes je tato 
velká kolekce součástí sbírek Západočeského muzea 
v Plzni. Autoři textů a zároveň čtenáři předkládají 100 
pečlivě vybraných předmětů reprezentujících široké 
spektrum uměleckořemeslných činností – práce 
z  keramiky, porcelánu, skla, drahých i obecných 
kovů, ale i výrobky orientální provenience či 
antického období. Často unikátní předměty udivují 
jedinečným mistrovstvím proslulých, neznámých či 
anonymních  tvůrců, v jejichž  způsobu zpracování 
materiálů se  odrážejí jednotlivé stylové proudy 
a  představují historicky cenné doklady doby svého 
vzniku. 

Vánoční koncert v muzeu
12. 12. v 19 hod.

Přijďte se spolu s námi naladit na nejkrásnější svátky 
v roce. Zazní písně známé, ale i takové, které Vás, 
jak doufáme, mile překvapí. Našim jediným cílem 
je prožít s Vámi radost a těšení na Vánoce. Srdečně 
zvou: Jakub Šmíd, Veronika Ptáčková, Markéta Mája 
Kapustová, Veronika Poláková, Lucie Wotavová, 
Jaromír Landsmann a Ladislav Pohořelý. 

Ostatní kulturní programy 

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni

Koncert Eve Quartet k výročí 30. let Alliance 
Francaise de Plzeň
22. 9. v 19 hod.

Pořádá: Alliance Francaise de Plzeň  

Koncerty
Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň   
18. 1. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
27. 1. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
22. 2. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
24. 2. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
22. 3. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
19. 4. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
26. 4. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
24. 5. v 18 hod.

zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
31. 5. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
7. 6. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
14. 6. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Plzeň 
Sokolovská 54 ze třídy I. Legátové a M. 
Kudrnové
21. 6. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

ZAHAJUJEME!: Tamara Morozová & Monika 
Jägerová & Jan Dušek 
22. 6. v 19 hod.

Pořádá: Lieder Society z.s.

Třídní přehrávka s absolventským vystoupením 
žáků ZUŠ Horšovský Týn    
 23. 6. v 18 hod.

Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná 
4. 10. v 18 hod.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
25. 10. v 18 hod.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
15. 11. v 18 hod.
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Malí velcí umělci
7. 12. v 18 hod.

Na koncertu komorní hudby zazní skladby českých 
skladatelů 20. a 21. století v  podání žáků ZUŠ 
Plzeňského kraje. Koncert pořádá Západočeské 
hudební centrum v  rámci cyklu koncertů „Napříč 
generacemi“.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
13. 12. v 18 hod.
zrušeno – koronavir

Koncert rodičů, žáků a učitelů
15. 12. v 18 hod.
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
zrušeno – koronavir

Výchovná a vzdělávací činnost 
muzea 
V době od 1. 1. do 3. 5. 2021 akce zrušeny z důvodů 
pandemie koronaviru

Veřejné prezentace 
3. 9. 2021 Plzeňská muzejní noc 2021

Hlavní budova / Kopeckého sady 2

výstavy / expozice 
•	 „Ozdoby dávné doby“
•	 „Tajemství prvohorních a současných močálů 

Plzeňska“
•	 „Plzeňská městská zbrojnice“
•	 „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - 

Archeologie a Historie“
•	 „Umělecké řemeslo / Užité umění“

doprovodný program
•	 textilní workshop národopisného oddělení 

„Domácká lidová výroba“ 
•	 (stánek před muzeem) 
•	 tvůrčí dílna „Pravěké šperky – krása, magie, 

moc“ (ateliér)
•	 komentované prohlídky knihovny 

s doprovodným programem pro děti

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze / 
Františkánská 11

výstavy / expozice
•	 „Církevní rok pohledem loutek“
•	 „Pověsti a příběhy františkánského kláštera 

v Plzni“
•	 „Po stopách víry františkánským klášterem“ 

doprovodný program
•	 vokální soubor Sagitta (19.30, 20.30, 21.30 / 

kaple sv. Barbory)
•	 kreativní dílna „Kreativní tvoření po setmění“ 

(letní refektář)

Muzeum loutek / náměstí Republiky 23
výstava / expozice
•	 „Dioráma Svatba u Broučků“ včetně zoologické 

laboratoře
•	 „Nikdy v klidu“
•	 „Příběh na niti“

doprovodný program
•	 tvůrčí dílna „Výroba svítících špionů“ 
•	 muzejní divadlo

11. 9. 2021 Dny evropského dědictví
Západočeské muzeum v Plzni se v  letošním roce již 
podruhé zapojilo do  celoevropské akce nazvané 
Dny evropského dědictví (EHD), tentokráte s pěti 
památkovými objekty. V Plzni byly do akce zapojeny 
tři kulturní památky: Západočeské muzeum 
v  Plzni – hlavní budova, Muzeum církevního umění 
plzeňské diecéze – františkánský klášter a Muzeum 
loutek v Plzni – Městský dům č.p. 23. V Rokycanech 
kulturní památka Městský dům, v  níž sídlí Muzeum 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a v  Dobřívě 
národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív. Akci 
na celostátní úrovni organizuje a garantuje Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Uvedené 
památkové objekty mohli návštěvníci  navštívit 
za poloviční vstupné. 

11. 9. 2021 Plzeňské dvorky
Do akce, kterou pořádá Nadace 700 let města Plzně, 
se zapojily naše dvě pobočky: Muzeum církevního 
umění plzeňské diecéze a Muzeum loutek.

16. 10. 2021 Mezinárodní den archeologie
Volný vstup do expozic „Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje“ a „Plzeňská městská zbrojnice“ – 
Mgr. Denisa Brejchová    

Doprovodný program: 
•	 Tkaní ozdobných pásků na tzv. karetkách 
•	 Drcení obilí na autentických kamenných mlýnech 
•	 Tisk na dřevěném knihtiskařském lisu
•	 Dílna pro děti a dospělé

28. 10. 2021 Prohlídky Západočeského muzea 
v Plzni a jeho poboček v rámci oslav vzniku 
republiky -  vstup za 28 Kč
•	 - přednáškové cykly
•	 - přednášky
•	 - ostatní kulturní programy v muzeu

Doprovodné programy k výstavám 
a expozicím
Loutkářská dílna profesora Skupy   
1. 12. 2019 – 31. 10. 2021 výtvarný program pro 
veřejnost v Muzeu loutek– Mgr. Jana Košová 

Lazebnický dvorek     
1. 6. 2020 – 31. 10. 2021 výukový program pro ZŠ 
a veřejnost v Muzeu loutek – Mgr. Jana Košová 
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 Expedice na niti 

1. 6. 2020 – 31. 12. 2021 rodinný program pro 
veřejnost v Muzeu loutek – Mgr. Jana Košová 

Lidé odvedle. Neobvyklý výlet do světa lidí 
s hendikepem – edukační program pro žáky ZŠ 
(od 4. třídy) a víceletá gymnázia  
22. 9. 2020 – 10. 1. 2021 doprovodný program 
k výstavě Lidé odvedle. Neobvyklý výlet do světa lidí 
s hendikepem – Mgr. Denisa Brejchová

Pravěké šperky – krása, magie, moc – program 
pro žáky ZŠ, SŠ a veřejnost
1. 2. – 28. 9. 2021 doprovodný program k  výstavě 
Ozdoby dávné doby – Mgr. Denisa Brejchová    

Fotografie jako důkaz?! – program pro žáky ZŠ, 
víceletá gymnázia a SŠ
1. 3. – 31. 5. 2021 doprovodný program k  výstavě 
Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských 
fotografů – Mgr. Denisa Brejchová     

Od stonku kopřivy k nitce    
27. 3. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová    

Výroba ozdob z mastku a břidlice 
15. 6. 2021 workshop pro zaměstnance ZČM v Plzni – 
doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová    

Nitky z oveček     
19. 6. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová 

Zpracování ovčí vlny, výroba příze  
22. 6. 2021 workshop pro zaměstnance ZČM v Plzni – 
doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová  

 Od stonku lnu k nitce     
27. 6. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová 

Zpracování lnu, výroba příze 
29. 6. 2021 workshop pro zaměstnance ZČM v Plzni – 
doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová 

Olympijský dvorek v Muzeu loutek
1. 7. – 31. 10. 2021 rodinný program v Muzeu loutek  
– Mgr. Jana Košová

Pravěké šperky – krása, magie, moc – program 
pro příměstské tábory
1. 8. – 31. 8. 2021 doprovodný program k  výstavě 
Ozdoby dávné doby – Mgr. Denisa Brejchová    

Letní příměstský tábor Dobrodružství 
archeologie
9. 8. – 13. 8. 2021

Od stonku kopřivy k nitce    
15. 8. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k  výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová

Nitky z oveček     
17. 8. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová 

Od stonku kopřivy k nitce    
23. 8. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k  výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová

Letní příměstský tábor Muzea loutek Nikdy 
v klidu
23. 8. – 27. 8. 2021

Výroba ozdob z kosti   
8. 9. 2021 workshop pro zaměstnance ZČM v Plzni – 
doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová 

Kostěné ozdoby     
11. 9. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová

Kamenné ozdoby     
18. 9. 2021 workshop pro veřejnost – doprovodný 
program k výstavě Ozdoby dávné doby, Mgr. Renata 
Rejchová

Zpracování kopřivy, výroba vlákna  
21. 9. 2021 workshop pro zaměstnance ZČM v Plzni – 
doprovodný program k výstavě Ozdoby dávné doby, 
Mgr. Renata Rejchová 

Tajemství prvohorních a současných močálů 
Plzeňska 
30. 9. 2021 přednáška – doprovodný program 
ke stejnojmenné výstavě – Ing. Jan Bureš                                

Tajemství prvohorních a současných močálů 
Plzeňska
12. 10. 2021 komentovaná prohlídka výstavy 
– doprovodný program k  výstavě Tajemství 
prvohorních a současných močálů Plzeňska, Jan 
Bureš 

Umělecké řemeslo/Užité umění  
13. 10. 2021 Příběhy českého porcelánu – 
komentovaná prohlídka expozice, Mgr. Lenka 
Merglová Pánková 

Příběh na niti a Lazebnický dvorek   
1. 11. – 31. 12. 2021 edukační program pro žáky MŠ 
a ZŠ – Mgr. Jana Košová
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Špion u Broučků  
1. 11. – 31. 12. 2021 samoobslužný doprovodný 
program k expozici Jiří Trnka – dioráma Svatba 
u Broučků, výtvarné vyrábění pro rodiny s  dětmi – 
Mgr. Jana Košová

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od 
českých šlechtičen 
16. 11. 2021 komentovaná prohlídka výstavy – 
Mgr. Marie Kuldová 

Umělecké řemeslo/Užité umění  
24. 11. 2021 Orientální sbírka v Plzni – komentovaná 
prohlídka expozice, Mgr. Jindřich Mleziva   

Kameňačka z pytlíku   
1. 12. – 31. 12. 2021 zimní dramaticko-výtvarný 
program pro žáky MŠ a ZŠ – Mgr. Jana Košová

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od 
českých šlechtičen 
8. 12. 2021 komentovaná prohlídka výstavy – 
Mgr. Marie Kuldová 

Umělecké řemeslo/Užité umění  
16. 12. 2021 Po stopách žákovských prací C. k. 
odborné školy pro umělecké zámečnictví v Hradci 
Králové – komentovaná prohlídka expozice, 
Mgr. Ludmila Kotorová 

Adventní dílny v Muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze
16. 12. – 17. 12. 2021 výtvarné dílny a ukázky řemesel

Muzejní pedagog
Mgr. Denisa Brejchová 

Stálé vzdělávací programy pro školy
Vzdělávací program „Cesta do pravěku Plzeňského 
kraje“ a „Ať žije středověk“
Vzdělávací programy v  expozicích Pohledy 
do minulosti Plzeňského kraje (Archeologie 
a  Historie) jsou zaměřeny na období pravěku 
a  středověku, důraz je kladen na plzeňský region. 
Jsou určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá 
gymnázia a střední školy. Vzdělávací obsah programu 
vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
(Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, 
dějepis a výtvarná výchova). Počet žáků: 273

Vzdělávací program „Obrazy z dějin Staré Plzně“
Vzdělávací program v expozici Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje (Historie) je zaměřen na období 
středověku, důraz je kladen na plzeňský region. Je 
určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá gymnázia 
a střední školy. Vzdělávací obsah programu vychází 
z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, 
kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a  společnost a Umění a kultura (občanská nauka, 
dějepis a výtvarná výchova). Počet žáků: 102.

Program Paleontologie naživo a Hurá za dinosaury
Původní projekt navazující na divadelní hru Cesta 
do středu země sopouchem Milešovky ve spolupráci 
s divadlem Alfa je nyní upraven i pro předškolní děti 
a je možné jej absolvovat i bez návštěvy divadelní 
hry. Program probíhá v ateliéru v HB. Cílovou 
skupinou jsou žáci MŠ, ZŠ a víceletých gymnázií. 
Obsah programu připravovala muzejní pedagožka 
ve spolupráci s paleontologickým odd. ZČM. Počet 
žáků: 132. 

Vzdělávací program Pravěké umění jako prostředek 
poznávání světa

Realizace v rámci šablony Odborník ve výuce 
ve spolupráci s gymnáziem v Blovicích na jaře 2021 
v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Tvorba programu 
a výstupy z něj byly součástí projektu IGP Metodika 
interpretace archeologických expozic žákům 
mladšího a staršího školního věku. 

Nové stálé vzdělávací programy pro školy

3 nové edukační programy zaměřené na období 
novověku vč. online verze. Program se skládá ze  tří 
samostatných tematických celků, které dělí novověk 
na „kulturní“ 16. – 18. století a průmyslové 19. století. 
První dvě části jsou zaměřeny na období renesance 
a baroka, na kulturní a slohový vývoj, na významné 
osobnosti a proměny myšlení člověka od humanismu 
k osvícenství. Důraz je kladen na  uměleckou 
a  duchovní rovinu, jednotlivé osobnosti a události 
jsou vsazeny do tématu na pozadí kulturně 
historického vývoje společnosti. Tématem třetí 
části, která má formu projektového dne v muzeu 
a v centru města, je průmyslové 19. století a klíčové 
technické vynálezy s důrazem na regionální události 
a jejich stopy a odkaz v současném světě.  Všechny 
tři programy jsou provázány s  expozicí Historie. 
V nabídce od ledna 2022.

Projektový den Po stopách osudů 20. století
Vzdělávací program v expozici Umělecké řemeslo/
Užité umění s názvem „Po stopách osudů 20. století“ 
je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií 
a SŠ a navazuje na vzdělávací obory dějepis, výchova 
k občanství, český jazyk a literatura, hudební 
a výtvarná výchova dle RVP. Reflektované vzdělávací 
oblasti jsou Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, 
Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost 
a  Umění a kultura (občanská nauka, dějepis 
a výtvarná výchova). V nabídce od ledna 2022.

Zážitkově vzdělávací program Všední i sváteční 
dny středověkého člověka
Program provází žáky prostřednictvím interaktivní 
prezentace a moderované diskuse životem 
středověkého člověka a nabízí jedinečnou možnost 
propojení teoretických poznatků s konkrétními 
artefakty. Cílem programu je seznámit žáky 
s dějinami jako časovým sledem událostí, upozornit 
na regionální specifika a ukotvit jejich orientaci 
v čase. Zároveň chce žáky upozornit na potenciál 
muzejních sbírek jako informačního zdroje pro 
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pochopení minulosti a nabídnout jim možnost 
autentického zážitku v muzejním prostředí.  Program 
byl podpořen z Nadačního fondu Kde domov můj. 
V nabídce od ledna 2022.

Doprovodný program k výstavě
Doprovodný program Pravěké šperky – krása, 
magie, moc k výstavě Ozdoby dávné doby 
Vzdělávací program k výstavě Ozdoby dávné doby 
v termínu 29. 1. - 27. 6. 2021 Pravěké šperky – krása, 
magie, moc byl určen pro ZŠ a SŠ. Program byl 
vytvořen tak, aby mohl být zařazen jako samostatný 
vzdělávací program do stálé nabídky a byl financován 
z Jednoletého dotačního programu v oblasti 
kultury na rok 2021. Program představuje žákům 
ZŠ, SŠ pravěké ozdoby a šperky nejen z hlediska 
estetického, ale také z hlediska praktického, jako 
reprezentativní předměty (atributy moci), jako 
odznaky společenského postavení či příslušnosti 
k určité společenské vrstvě i jako magické 
a  symbolické artefakty. Důraz byl kladen zejména 
na rozvoj časové a prostorové představy a empatie 
žáků, který jim umožnil lépe proniknout k pochopení 
historických jevů a dějů. Počet žáků: 275. 

Další vzdělávací akce
Geologická olympiáda
Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž 
ve znalostech z  geologických disciplín určená 
žákům základních a studentům středních škol. 
Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, 
vyhledávat talentované žáky a systematicky 
podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto 
směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé 
území České republiky a pořádá se každoročně. Je 
organizovaná v   kategoriích a soutěžních kolech, 
termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků 
a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány 
prostřednictvím internetových stránek GO 
(www.geologicka-olympiada.cz). Geologickou 
olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v  Brně, 
spolupořadateli jsou Česká geologická služba. Tyto 
instituce geologickou olympiádu rovněž odborně 
garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci 
GO se dále podílí i další vzdělávací instituce (školy 
všech stupňů, muzea a Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku při AMG). Západočeské 
muzeum je členem organizačního týmu a partnerem 
pro Plzeňský kraj. Plzeňský kraj tuto olympiádu 
finančně podporuje. V roce 2021 se všechna kola GO 
konala v  on line verzi. Krajského kola se zúčastnilo 
v kategorii A (základní školy) 332 žáků, v kategorii B 
(střední školy) 301 žáků.

Letní příměstský tábor Dobrodružství archeologie 
Tábor Dobrodružství archeologie se uskutečnil 
v termínu 9. -13. 8. 2021. Tábor se zaměřuje 
na  archeologii a muzejnictví a každý rok je ještě 
tematicky zaměřen. V  roce 2021 jsme se zaměřili 
na významné výstavní počiny a oceněné expozice 
v  muzeích v  Dobřívě, v  Blatné a v Praze. V  rámci 

programu jsme navštívili pobočku Západočeského 
muzea v  Plzni Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech s interaktivním programem k výstavě 
Historie šitá na míru a vodní hamr v Dobřívě. V Praze 
jsme navštívili Národní technické muzeum a v Blatné 
Centrum kultury a vzdělávání, kde byly připraveny 
dva interaktivní zážitkově vzdělávací programy. 
Zakončení proběhlo v pravěké vesnici v ZOO Plzeň, 
kde byl rovněž připraven interaktivní  doprovodný 
program. LPT se zúčastnilo 14 dětí. 

Semináře pro učitele s Krajským centrem 
vzdělávání a Jazykovou školou v Plzni
Semináře mají akreditaci Ministerstva školství ČR. 
Projekt má název: Představujeme Západočeské 
muzeum v  Plzni a je určen pro další vzdělávání 
učitelů základních a středních škol. V roce 2021 byly 
uskutečněny pouze 2 semináře, kterých se zúčastnilo 
45 pedagogů, zbytek seminářů byl vzhledem 
k epidemiologickým opatřením zrušen. 

Mezinárodní den archeologie 16. 10. 2021
Mezinárodní den archeologie se koná každoročně 
třetí sobotu v říjnu a archeologické organizace 
z celého světa při něm nabízí speciální program 
přibližující nejrůznější archeologické aktivity. Poprvé 
byl Mezinárodní den archeologie slaven v USA 
v roce 2011, v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí 
v různých zemích světa. V České republice se poprvé 
konal v roce 2014. Muzeum tradičně nabízí od 
10.00 hodin do 18.00 hodin volný vstup a program 
v  expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského 
kraje -  expozice Archeologie a Historie“. V roce 2021 
proběhla archeologická dílna pro děti i dospělé, 
kde byla možnost prakticky se seznámit s výrobou 
a podobou nejrůznějších pravěkých nástrojů. Počet 
návštěvníků 169 osob.

Doprovodný program k Muzejní noci 3. 9. 2021
Tvůrčí dílna s názvem Pravěké šperky – krása, magie, 
moc. V ateliéru ukázky barvení textilu přírodními 
barvivy, tkaní na karetkách, v expozici Archeologie 
ukázky pravěkého odívání, výtvarná dílna a práce 
s haptickou tabuli. Počet návštěvníků MN 956 osob.

Interní grantový projekt (IGP)
IGP s  názvem Prezentace archeologických expozic 
žákům mladšího a staršího školního věku je zaměřen 
na formy prezentace a metodiku interpretací 
archeologických sbírek v České republice s ohledem 
na evropský kontext.  Cílovou skupinu představují 
pedagogové a žáci 1. a 2. stupně základních 
škol a  víceletých gymnázií a archeologická obec. 
Projekt respektuje obsah Rámcově vzdělávacích 
programů, které jsou pro školní vzdělávání závazné. 
Svým zaměřením rezonuje zejména se vzdělávací 
oblastí Člověk a jeho svět (vzdělávací obor Lidé 
a čas) pro 1. stupeň ZŠ a s vzdělávací oblastí Člověk 
a společnost (vzdělávací obor Dějepis) pro 2. stupeň 
ZŠ a víceletá gymnázia. Projekt byl zahájen v  roce 
2019. 
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Návštěvnost 

Návštěvnost muzea a jeho poboček

Celkový počet návštěvníků výstav a expozic muzea, včetně poboček  37 326

Za celé vstupné 13 830

Za snížené vstupné 13 753

Za rodinné vstupné 6 997

Počet návštěvníků s volným vstupným 2 746

Návštěvnost jednotlivých poboček

Západočeské muzeum v Plzni 9 828

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 2 302

Muzeum loutek 12 716

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 3 636

NKP Vodní hamr v Dobřívě 8 844

Doprovodné a edukační programy k výstavám a expozicím

Počet účastníků speciálních doprovodných programů 2 112

Počet účastníků edukačních programů 2 078

Počet skupin (exkurzí) 121

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost 2 552

Přednášky 10

Scénická vystoupení 9

Ostatní 10

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 145

Návštěvnost webových stránek muzea 54 930

Celková návštěvnost muzea 39 878
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Národopisné muzeum Plzeňska na čas opouští své sídlo, v kterém je už 100 let URL		
WEB	,	Datum:	06.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.01.2021	07:39	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 06.01.2021	-	ČRo -	vary.cz	N1	URL		

Muzeum národopisu v Plzni čeká kvůli rekonstrukci velké stěhování URL		
WEB	,	Datum:	09.01.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.01.2021	
07:15	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Národopisné muzeum Plzeňska se musí dlouhodobě uzavřít URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.01.2021	07:24	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Západočeské muzeum v Plzni má nového ředitele URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
12.01.2021	07:24	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Národopisné muzeum v Plzni se od příštího pondělí dlouhodobě zavírá 	
TV	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.01.2021	07:24	,	
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Západočeské muzeum v Plzni	 Počet zpráv: 877,	07.01.2022	
		

	
Západočeské muzeum v Plzni: 877	

Západočeské muzeum v Plzni 877		

Zimní starosti a radosti našich předků URL		
WEB	,	Datum:	05.01.2021	,	Zdroj:	rozhlas.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.01.2021	07:26	, Celková 
návštěvnost: 4	240	000	,	RU	/	den:	68	220	,	Vydavatel:	rozhlas.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	0,76	

Obsahové duplicity: 05.01.2021	-	ČRo -	vary.cz	N1	URL, ČRo -	plzen.cz	N1	URL		

Zimní starosti a radosti našich předků URL		
WEB	,	Datum:	05.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	vary.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.01.2021	07:26	,	RU	/	
měsíc: 349	851	,	RU	/	den:	26	352	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 05.01.2021	-	rozhlas.cz	N1	URL, ČRo -	plzen.cz	N1	URL		

Zimní starosti a radosti našich předků URL		
WEB	,	Datum:	05.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.01.2021	07:26	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 05.01.2021	-	rozhlas.cz	N1	URL, ČRo -	vary.cz	N1	URL		

Karlovy Vary URL		
WEB	,	Datum:	06.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	vary.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.01.2021	07:39	,	RU	/	
měsíc: 349	851	,	RU	/	den:	26	352	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 06.01.2021	-	ČRo -	plzen.cz	N1	URL		

Národopisné muzeum Plzeňska na čas opouští své sídlo, v kterém je už 100 let URL		
WEB	,	Datum:	06.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.01.2021	07:39	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 06.01.2021	-	ČRo -	vary.cz	N1	URL		

Muzeum národopisu v Plzni čeká kvůli rekonstrukci velké stěhování URL		
WEB	,	Datum:	09.01.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.01.2021	
07:15	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Národopisné muzeum Plzeňska se musí dlouhodobě uzavřít URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.01.2021	07:24	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Západočeské muzeum v Plzni má nového ředitele URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
12.01.2021	07:24	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Národopisné muzeum v Plzni se od příštího pondělí dlouhodobě zavírá 	
TV	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.01.2021	07:24	,	
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Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	13	950,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Národopisné muzeum v Plzni čeká velká rekonstrukce za více než 100 milionů URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
12.01.2021	07:24	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Matěj Müller hraje jazz, pop i klasiku a vzhlédl se v učitelství URL		
WEB	,	Datum:	11.01.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	12.01.2021	07:24	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Lidé odvedle 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Začíná obnova Národopisného muzea 	
TISK	,	Datum:	13.01.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	ib	, Vytištěno:	88	305	, Prodáno:	56	314	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.01.2021	07:29	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	12	711,31 Kč 	,	GRP:	2,13	

10 největších novinek turistické sezóny 2021 v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	13.01.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Autor:	Bytě Krausových, Adolf Loos 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.01.2021	07:25	, Celková návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká 
centrála cestovního ruchu -	CzechTourism	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Měsíčník Plzeňský kraj 2021/1 URL		
WEB	,	Datum:	15.01.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.01.2021	07:41	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Finanční ztráta je problém, víc ale vadí prázdné muzeum 	
TISK	,	Datum:	16.01.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	14	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	104	428	,	
Prodáno:	89	921	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.01.2021	07:41	, Čtenost:	454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	418	870,65 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1		

Křížem krážem po Rokycansku - přehled zpráv a zajímavostí URL		
WEB	,	Datum:	17.01.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.01.2021	07:41	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Generální rekonstrukce má vyřešit nejen nejzávažnější nedostatky URL		
WEB	,	Datum:	18.01.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.01.2021	07:36	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Vanilku bourbonskou i droždí vídeňské najdeme v dobovém koloniálu Národopisného 
muzea Plzeňska URL		
WEB	,	Datum:	18.01.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Kateřina Dobrovolná 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.01.2021	07:36	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Exponáty se stěhují, muzeum prokoukne 	
TISK	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+3	,	Strana:	14	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	104	428	,	
Prodáno:	89	921	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.01.2021	07:36	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	295	229,52 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1	,	19.01.2021	-	plzen.iDNES.cz	N1	URL,	impuls.cz	N1	URL		

Výstava v muzeu začne opožděně 	
TISK	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	470	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.01.2021	07:36	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
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Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	856,94 Kč 	,	GRP:	0,13	

Zámek Kozel u Plzně. Odkud pochází jeho název a jaké skvosty zde můžete vidět? URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	jenprocestovatele.topzine.cz	,	Autor:	Taťána Kročková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	20.01.2021	07:33	,	RU	/	den:	8	500	,	Vydavatel:	jenprocestovatele.topzine.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Národopisné muzeum zavřelo a stěhuje exponáty, čeká ho velká oprava URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz		+3	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.01.2021	07:33	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1	,	19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	impuls.cz	N1	URL		

Národopisné muzeum zavřelo a stěhuje exponáty, čeká ho velká oprava URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	impuls.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.01.2021	07:33	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1	,	19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	plzen.iDNES.cz	N1	URL		

Expozice opustí muzem 	
TV	,	Datum:	20.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.01.2021	07:33	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	69	750,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 24.01.2021	-	20:00	N1		

Muzeum má unikátní krov 	
TISK	,	Datum:	21.01.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	14	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	104	428	,	
Prodáno:	89	921	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.01.2021	07:33	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	218	655,05 Kč 	,	GRP:	5,05	

„Finanční ztráty jsou problém, víc ale vadí prázdné muzeum 	
TISK	,	Datum:	22.01.2021	,	Zdroj:	5plus2		+1	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	461	609	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.01.2021	07:40	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
152	044,68 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 16.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Tisíce historických předmětů opouštějí vitríny. Velká rekonstrukce muzea začala 	
TISK	,	Datum:	22.01.2021	,	Zdroj:	5plus2		+3	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	461	609	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.01.2021	07:40	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
132	533,94 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	plzen.iDNES.cz	N1	URL,	impuls.cz	N1	URL		

Expozice opustí muzeum 	
TV	,	Datum:	24.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.01.2021	07:19	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	61	380,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 20.01.2021	-	20:00	N1		

FOTO 	
TISK	,	Datum:	26.01.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	88	305	, Prodáno:	56	314	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.01.2021	07:30	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	41	251,14 Kč 	,	GRP:	2,13	

Nošení lidového kroje je jednou z možností jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	
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Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Nošení lidového kroje je jednou z možností jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Nošení lidového kroje je jednou z možností, jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Jak vypadaly ozdoby v dávných dobách? To se dozvíte v Západočeském muzeu v 
Plzni URL		
WEB	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Autor:	Václav Marian 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.02.2021	
07:31	, Celková návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

VELKOLEPÝ NÁLEZ V KOSTELE SV. JILJÍ OBJEV SCHRÁNKY S RELIKVIÍ JEŽÍŠE 
KRISTA 	
TISK	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj 	,	Strana:	1	,	Autor:	Jiří Šindelář, Pavel Břicháček, 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.02.2021	07:23	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana	

Rozhovor 	
TISK	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj 	,	Strana:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.02.2021	
07:23	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	, Země: Česko	

Včelař radí: Zkvašený med už nejezte URL		
WEB	,	Datum:	04.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.02.2021	07:34	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Hobby	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Nová náplavka poprvé pod vodou 	
TISK	,	Datum:	05.02.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	ib, ČTK	, Vytištěno:	88	027	, Prodáno:	56	077	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.02.2021	07:34	, Čtenost:	192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	45	820,80 Kč 	,	GRP:	2,13	

Muzeum vydalo publikace 	
TISK	,	Datum:	05.02.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	6	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.02.2021	07:34	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	-	
zpravodajství 	,	AVE:	1	737,67 Kč 	,	GRP:	0,14	

DRBNA HISTORIČKA: Úder blesku málem zničil plzeňskou dominantu URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález 	
TISK	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+6	,	Strana:	3	,	Autor:	KLÁRA MRÁZOVÁ	, Vytištěno:	6	660	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
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Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	856,94 Kč 	,	GRP:	0,13	

Zámek Kozel u Plzně. Odkud pochází jeho název a jaké skvosty zde můžete vidět? URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	jenprocestovatele.topzine.cz	,	Autor:	Taťána Kročková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	20.01.2021	07:33	,	RU	/	den:	8	500	,	Vydavatel:	jenprocestovatele.topzine.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Národopisné muzeum zavřelo a stěhuje exponáty, čeká ho velká oprava URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz		+3	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.01.2021	07:33	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1	,	19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	impuls.cz	N1	URL		

Národopisné muzeum zavřelo a stěhuje exponáty, čeká ho velká oprava URL		
WEB	,	Datum:	19.01.2021	,	Zdroj:	impuls.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.01.2021	07:33	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Obsahové duplicity: 22.01.2021	-	5plus2	N1	,	19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	plzen.iDNES.cz	N1	URL		

Expozice opustí muzem 	
TV	,	Datum:	20.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.01.2021	07:33	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	69	750,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 24.01.2021	-	20:00	N1		

Muzeum má unikátní krov 	
TISK	,	Datum:	21.01.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	14	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	104	428	,	
Prodáno:	89	921	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.01.2021	07:33	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	218	655,05 Kč 	,	GRP:	5,05	

„Finanční ztráty jsou problém, víc ale vadí prázdné muzeum 	
TISK	,	Datum:	22.01.2021	,	Zdroj:	5plus2		+1	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	461	609	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.01.2021	07:40	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
152	044,68 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 16.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Tisíce historických předmětů opouštějí vitríny. Velká rekonstrukce muzea začala 	
TISK	,	Datum:	22.01.2021	,	Zdroj:	5plus2		+3	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	461	609	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.01.2021	07:40	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
132	533,94 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 19.01.2021	-	Mladá fronta DNES	N1,	plzen.iDNES.cz	N1	URL,	impuls.cz	N1	URL		

Expozice opustí muzeum 	
TV	,	Datum:	24.01.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.01.2021	07:19	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	61	380,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 20.01.2021	-	20:00	N1		

FOTO 	
TISK	,	Datum:	26.01.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	88	305	, Prodáno:	56	314	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.01.2021	07:30	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	41	251,14 Kč 	,	GRP:	2,13	

Nošení lidového kroje je jednou z možností jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	
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Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Nošení lidového kroje je jednou z možností jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Nošení lidového kroje je jednou z možností, jak si uchovat odkaz předků, říká švadlena 
Marie Kopecká URL		
WEB	,	Datum:	31.01.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.02.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 31.01.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Jak vypadaly ozdoby v dávných dobách? To se dozvíte v Západočeském muzeu v 
Plzni URL		
WEB	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Autor:	Václav Marian 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.02.2021	
07:31	, Celková návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

VELKOLEPÝ NÁLEZ V KOSTELE SV. JILJÍ OBJEV SCHRÁNKY S RELIKVIÍ JEŽÍŠE 
KRISTA 	
TISK	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj 	,	Strana:	1	,	Autor:	Jiří Šindelář, Pavel Břicháček, 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.02.2021	07:23	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Titulní strana	

Rozhovor 	
TISK	,	Datum:	01.02.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj 	,	Strana:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.02.2021	
07:23	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	, Země: Česko	

Včelař radí: Zkvašený med už nejezte URL		
WEB	,	Datum:	04.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.02.2021	07:34	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Hobby	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Nová náplavka poprvé pod vodou 	
TISK	,	Datum:	05.02.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	ib, ČTK	, Vytištěno:	88	027	, Prodáno:	56	077	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.02.2021	07:34	, Čtenost:	192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	45	820,80 Kč 	,	GRP:	2,13	

Muzeum vydalo publikace 	
TISK	,	Datum:	05.02.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	6	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.02.2021	07:34	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	-	
zpravodajství 	,	AVE:	1	737,67 Kč 	,	GRP:	0,14	

DRBNA HISTORIČKA: Úder blesku málem zničil plzeňskou dominantu URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález 	
TISK	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+6	,	Strana:	3	,	Autor:	KLÁRA MRÁZOVÁ	, Vytištěno:	6	660	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
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Česko 	,	Rubrika:	Region,zpravodajství 	,	AVE:	18	547,38 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

DRBNA HISTORIČKA: Úder blesku málem zničil plzeňskou dominantu URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Přesně před 185 lety způsobil blesk požár plzeňského chrámu sv. Bartoloměje URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Před 186 lety způsobil blesk požár plzeňského chrámu sv. Bartoloměje URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Domažlicko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity:	10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	
URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		
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Česko 	,	Rubrika:	Region,zpravodajství 	,	AVE:	18	547,38 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

DRBNA HISTORIČKA: Úder blesku málem zničil plzeňskou dominantu URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Přesně před 185 lety způsobil blesk požár plzeňského chrámu sv. Bartoloměje URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Před 186 lety způsobil blesk požár plzeňského chrámu sv. Bartoloměje URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.02.2021	07:19	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 06.02.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Domažlicko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity:	10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	
URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Kostel ve Štítarech vydal po staletích vzácný nález URL		
WEB	,	Datum:	06.02.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+6	,	Autor:	Klára Mrázová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.02.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1	,	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	
URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		
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V Muzeu loutek můžete sledovat Škodovo divadlo z replik dobových židlí URL		
WEB	,	Datum:	07.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.02.2021	07:19	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

V kostele ve Štítarech našli vzácný keramický kousek 	
TISK	,	Datum:	10.02.2021	,	Zdroj:	Týdeník Domažlicko 		+6	,	Strana:	2	,	Autor:	KLÁRA MRÁZOVÁ	, Vytištěno:	1	650	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.02.2021	07:16	, Čtenost: 11	440	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství z Domažlicka 	,	AVE:	5	998,80 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity:	06.02.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL, + 1 dalších 	

Jan Žižka dorazil do Rokycan před 600 lety URL		
WEB	,	Datum:	12.02.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	12.02.2021	07:28	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 12.02.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL, Čtenář reportér	N1	URL		

Jan Žižka dorazil do Rokycan před 600 lety URL		
WEB	,	Datum:	12.02.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+2	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.02.2021	07:26	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 12.02.2021	-	rokycansky.denik.cz	-	Rokycansko	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	-	Čtenář reportér	N1	URL		

Jan Žižka dorazil do Rokycan před 600 lety URL		
WEB	,	Datum:	12.02.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.02.2021	07:26	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 12.02.2021	-	Rokycansko	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL		

Vypravte se s námi mezi myslivce a lovce URL		
WEB	,	Datum:	15.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.02.2021	07:30	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Masopust tak, jak ho neznáte. Naši předci uměli pěkně dovádět URL		
WEB	,	Datum:	16.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.02.2021	07:30	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 16.02.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Masopust tak, jak ho neznáte. Naši předci uměli pěkně dovádět URL		
WEB	,	Datum:	16.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.02.2021	07:30	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 16.02.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Masopust tak, jak ho neznáte. Naši předci uměli pěkně dovádět URL		
WEB	,	Datum:	16.02.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.02.2021	07:30	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 16.02.2021	-	Společnost	N1	URL, Společnost	N1	URL		

Dioráma Svatba u Broučků bude v Plzni 10 let URL		
WEB	,	Datum:	18.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.02.2021	07:41	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
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GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 18.02.2021	-	Kultura	N1	URL		

Dioráma Svatba u Broučků bude v Plzni 10 let URL		
WEB	,	Datum:	18.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.02.2021	07:41	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 18.02.2021	-	Kultura	N1	URL		

Smetanovské dny zahájí Má vlast s Iwasakim v regionální TV URL		
WEB	,	Datum:	20.02.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Autor:	Fb	Moravia	Brass	Band,	Roberto	Viglianisi	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.02.2021	07:22	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Názvosloví etnografických sbírek 2 - Školství URL		
WEB	,	Datum:	22.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.02.2021	07:32	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Plzeňská filharmonie ruší letošní ročník Smetanovských dnů URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.02.2021	07:28	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc:	108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Plzeňská filharmonie ruší Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	classicpraha.cz		+2	,	Autor:	Martina Klausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.02.2021	07:28	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	classicpraha.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	plzen.cz	N1	URL,	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Plzeňská filharmonie ruší kvůli pandemii hudební festival Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	operaplus.cz	,	Autor:	Nikola Ciprová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 61	670	, RU / měsíc: 74	572	,	RU	/	den:	5	617	,	Vydavatel:	Opera	Plus	z.s.	,	
Země: Česko	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Koronavirus škrtá další významnou akci. Tradiční hudební festival museli organizátoři 
zrušit URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+2	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	classicpraha.cz	N1	URL,	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Plzeňská filharmonie ruší kvůli covidu festival Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+2	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	classicpraha.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL		

Pandemie zařízla Smetanovské dny i podruhé 	
TISK	,	Datum:	26.02.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	88	027	, Prodáno:	56	077	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.02.2021	07:24	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	349,79 Kč 	,	GRP:	2,13	

Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských fotografů Fotografie URL		
WEB	,	Datum:	27.02.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.03.2021	07:17	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Filharmonie ruší 41. ročník festivalu Smetanovské dny URL		
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GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 18.02.2021	-	Kultura	N1	URL		

Dioráma Svatba u Broučků bude v Plzni 10 let URL		
WEB	,	Datum:	18.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.02.2021	07:41	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 18.02.2021	-	Kultura	N1	URL		

Smetanovské dny zahájí Má vlast s Iwasakim v regionální TV URL		
WEB	,	Datum:	20.02.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Autor:	Fb	Moravia	Brass	Band,	Roberto	Viglianisi	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.02.2021	07:22	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Názvosloví etnografických sbírek 2 - Školství URL		
WEB	,	Datum:	22.02.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.02.2021	07:32	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Plzeňská filharmonie ruší letošní ročník Smetanovských dnů URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.02.2021	07:28	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc:	108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Plzeňská filharmonie ruší Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	classicpraha.cz		+2	,	Autor:	Martina Klausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.02.2021	07:28	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	classicpraha.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	plzen.cz	N1	URL,	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Plzeňská filharmonie ruší kvůli pandemii hudební festival Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	operaplus.cz	,	Autor:	Nikola Ciprová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 61	670	, RU / měsíc: 74	572	,	RU	/	den:	5	617	,	Vydavatel:	Opera	Plus	z.s.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Koronavirus škrtá další významnou akci. Tradiční hudební festival museli organizátoři 
zrušit URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+2	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	classicpraha.cz	N1	URL,	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Plzeňská filharmonie ruší kvůli covidu festival Smetanovské dny URL		
WEB	,	Datum:	24.02.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+2	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.02.2021	07:28	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 24.02.2021	-	classicpraha.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL		

Pandemie zařízla Smetanovské dny i podruhé 	
TISK	,	Datum:	26.02.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	88	027	, Prodáno:	56	077	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.02.2021	07:24	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	349,79 Kč 	,	GRP:	2,13	

Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských fotografů Fotografie URL		
WEB	,	Datum:	27.02.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.03.2021	07:17	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Filharmonie ruší 41. ročník festivalu Smetanovské dny URL		
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WEB	,	Datum:	27.02.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr	Jana	Mertová	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	01.03.2021	07:17	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Muzea v kraji chystají výstavy i sázení stromů URL		
WEB	,	Datum:	01.03.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.03.2021	07:33	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Ze Smetanovských dnů zbyla jen Má vlast na ČT ZAK URL		
WEB	,	Datum:	03.03.2021	,	Zdroj:	musical-opereta.cz	,	Autor:	Gabriela Špalková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.03.2021	07:30	, RU / měsíc: 149	157	,	RU	/	den:	11	235	,	Vydavatel:	musical-opereta.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Věrná podoba 	
TISK	,	Datum:	04.03.2021	,	Zdroj:	Dolcevita	,	Strana:	128	,	Autor:	Tereza Finková 	, Vytištěno:	15	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.03.2021	07:21	,	Vydavatel:	New	Look	Media	s.r.o.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	collect	,	
AVE:	295	453,80 Kč	

Plzeňáci, nedáme se! Buďte opatrní a dodržujte pravidla! Vyzývá kampaň města URL		
WEB	,	Datum:	09.03.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+4	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.03.2021	07:32	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 11.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	10.03.2021	-	plzen.cz	N1	URL	,	09.03.2021	-	kurzy.cz	N1	URL,	
cysnews.cz	N1	URL		

Plzeňáci, nedáme se! Buďte opatrní a dodržujte pravidla! Vyzývá kampaň města URL		
WEB	,	Datum:	09.03.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.03.2021	07:32	, Celková 
návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	regiony	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 11.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	10.03.2021	-	plzen.cz	N1	URL	,	09.03.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	
cysnews.cz	N1	URL		

Plzeňáci, nedáme se! Buďte opatrní a dodržujte pravidla! Vyzývá kampaň města URL		
WEB	,	Datum:	09.03.2021	,	Zdroj:	cysnews.cz		+4	,	Autor:	Jana Bečková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.03.2021	07:32	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	cysnews.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 11.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	10.03.2021	-	plzen.cz	N1	URL	,	09.03.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	
kurzy.cz	N1	URL		

Plzeňáci, nedáme se!, vyzývá kampaň města cílená na dodržování opatření proti 
koronaviru URL		
WEB	,	Datum:	10.03.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+4	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
11.03.2021	07:16	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 11.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	09.03.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL,	cysnews.cz	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív URL		
WEB	,	Datum:	10.03.2021	,	Zdroj:	zenysro.cz	,	Autor:	Vloženo Inspirovat 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.03.2021	07:32	, Celková návštěvnost: 558	800	,	RU	/	den:	14	050	,	Vydavatel:	zenysro.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,16	

Plzeňáci, nedáme se! Dodržujte pravidla, vyzývá kampaň URL		
WEB	,	Datum:	11.03.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+4	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.03.2021	07:24	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 10.03.2021	-	plzen.cz	N1	URL	,	09.03.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL,	cysnews.cz	N1	URL		

Dobřív a jeho okolí nabízí krásnou přírodu i bohatou historii URL		
WEB	,	Datum:	14.03.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
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importu:	15.03.2021	07:16	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Deník na návštěvě na MO Plzeň 3 	
TISK	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	310	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.03.2021	07:16	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	8	420,83 Kč 	,	GRP:	0,14	

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Týdeník Domažlicko 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	, Vytištěno:	1	610	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	, Čtenost: 11	440	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Dobré místo pro život 	,	AVE:	13	817,40 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Klatovska	N1, Západočeský týdeník	N1		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Týdeník Klatovska 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	,	Vytištěno:	2	380	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	, Čtenost: 11	440	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Dobré místo pro život 	,	AVE:	18	423,20 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1, Západočeský týdeník	N1		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Západočeský týdeník 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Dobré místo pro život	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1, Týdeník Klatovska	N1		

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci je zase jako nový. Podívejte! URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	novinykraje.cz		+7	,	Autor:	Bohdan Štěrba 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.03.2021	07:37	, Celková návštěvnost: 106	360	, RU / měsíc: 243	470	,	RU	/	den:	18	339	,	Vydavatel:	Regionální 
vydavatelství s.r.o. 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,20	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
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importu:	15.03.2021	07:16	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Deník na návštěvě na MO Plzeň 3 	
TISK	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	310	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.03.2021	07:16	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	8	420,83 Kč 	,	GRP:	0,14	

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Budova Západočeského muzea patří k dominantám Plzně a zažila toho opravdu hodně 
URL		
WEB	,	Datum:	15.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.03.2021	07:27	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 15.03.2021	-	Zprávy	N1	URL, Zprávy	N1	URL		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Týdeník Domažlicko 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	, Vytištěno:	1	610	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	, Čtenost: 11	440	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Dobré místo pro život 	,	AVE:	13	817,40 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Klatovska	N1, Západočeský týdeník	N1		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Týdeník Klatovska 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	,	Vytištěno:	2	380	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	, Čtenost: 11	440	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Dobré místo pro život 	,	AVE:	18	423,20 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1, Západočeský týdeník	N1		

Procházka: Nový bazén by byl výhra 	
TISK	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	Západočeský týdeník 		+2	,	Strana:	4	,	Autor:	BARBORA HÁJKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.03.2021	07:24	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Dobré místo pro život	

Obsahové duplicity: 17.03.2021	-	Týdeník Domažlicko	N1, Týdeník Klatovska	N1		

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci je zase jako nový. Podívejte! URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	novinykraje.cz		+7	,	Autor:	Bohdan Štěrba 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.03.2021	07:37	, Celková návštěvnost: 106	360	, RU / měsíc: 243	470	,	RU	/	den:	18	339	,	Vydavatel:	Regionální 
vydavatelství s.r.o. 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,20	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
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WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce, Veronika Zimová, Zdeněk VAIZ (FOTO) 	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	
VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Z okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
novinykraje.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	
N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce, Veronika Zimová, Zdeněk VAIZ (FOTO) 	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	
VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Z okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce, Veronika Zimová, Zdeněk VAIZ (FOTO) 	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	
VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce, Veronika Zimová, Zdeněk VAIZ (FOTO) 	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	
VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Z okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	
N1	URL		

Selský dvůr uprostřed plzeňského sídliště nabízí po rekonstrukci novinky URL		
WEB	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce, Veronika Zimová, Zdeněk VAIZ (FOTO) 	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	
VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Z okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	
novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Velikonoce ve znamení vládních opatření 	
TV	,	Datum:	17.03.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	12	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.03.2021	07:37	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	80	445,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Památkáři dokončili obnovu statku U Matoušů v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	18.03.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.03.2021	07:38	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Památkáři dokončili obnovu unikátního selského dvora U Matoušů URL		
WEB	,	Datum:	18.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.03.2021	07:38	,	
Celková návštěvnost:	635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obnova selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci byla dokončena URL		
WEB	,	Datum:	20.03.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+7	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.03.2021	07:24	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 21.03.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	
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URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 1 dalších 	

Obnova selského dvora U Matoušů v Bolevci byla dokončena URL		
WEB	,	Datum:	21.03.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+7	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	22.03.2021	07:24	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 1 dalších 	

Plzeňský klenot v novém lesku 	
TISK	,	Datum:	23.03.2021	,	Zdroj:	Barbar!	,	Strana:	32	,	Autor:	GABRIELA	ŠPALKOVÁ	, Vytištěno:	20	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.03.2021	07:39	,	Vydavatel:	Jan Štifter 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	reportáž	,	AVE:	
59	358,62 Kč	

Plzeňský statek ožívá 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	4	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.03.2021	07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A 
KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Plzeňský statek ožívá 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	4	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.03.2021	07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A 
KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Buďte opatrní, dodržujte pravidla 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	8	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.03.2021	
07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Buďte opatrní, dodržujte pravidla 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	8	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.03.2021	
07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
29.03.2021	07:18	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc: 109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy 	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00	Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.03.2021	07:20	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc:	109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy 	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
31.03.2021	07:30	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc: 109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Loutky už jsou připravené odletět do Koreje 	
TISK	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 		+2	,	Strana:	3	,	Autor:	ROMANA NETOLICKÁ	, Vytištěno:	1	120	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	07:18	, Čtenost: 6	777	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
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URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 1 dalších 	

Obnova selského dvora U Matoušů v Bolevci byla dokončena URL		
WEB	,	Datum:	21.03.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+7	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	22.03.2021	07:24	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 20.03.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	17.03.2021	-	novinykraje.cz	N1	URL,	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 1 dalších 	

Plzeňský klenot v novém lesku 	
TISK	,	Datum:	23.03.2021	,	Zdroj:	Barbar!	,	Strana:	32	,	Autor:	GABRIELA	ŠPALKOVÁ	, Vytištěno:	20	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.03.2021	07:39	,	Vydavatel:	Jan Štifter 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	reportáž	,	AVE:	
59	358,62 Kč	

Plzeňský statek ožívá 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	4	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.03.2021	07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A 
KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Plzeňský statek ožívá 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	4	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.03.2021	07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A 
KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Buďte opatrní, dodržujte pravidla 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	8	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.03.2021	
07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Buďte opatrní, dodržujte pravidla 	
TISK	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	8	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.03.2021	
07:31	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	NÁŠ KRAJ PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ	N1		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
29.03.2021	07:18	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc: 109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy 	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00	Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.03.2021	07:20	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc:	109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy 	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Památky po "našich Němcích" URL		
WEB	,	Datum:	26.03.2021	,	Zdroj:	blisty.cz		+2	,	Autor:	František Řezáč 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
31.03.2021	07:30	, Celková návštěvnost: 382	770	, RU / měsíc: 109	967	,	RU	/	den:	9	704	,	Vydavatel:	Občanské 
sdružení Britské listy	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.03.2021	-	blisty.cz	N1	URL,	blisty.cz	N1	URL		

Loutky už jsou připravené odletět do Koreje 	
TISK	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 		+2	,	Strana:	3	,	Autor:	ROMANA NETOLICKÁ	, Vytištěno:	1	120	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	07:18	, Čtenost: 6	777	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
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Země: Česko 	,	Rubrika:	Chrudimsko	-	Pardubický kraj 	,	AVE:	10	192,79 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 27.03.2021	-	chrudimsky.denik.cz	-	Chrudimsko	N1	URL,	chrudimsky.denik.cz	-	Chrudimsko	N1	URL		

Loutky už jsou připravené odletět do Koreje URL		
WEB	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	chrudimsky.denik.cz		+2	,	Autor:	Romana	Netolická 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	29.03.2021	07:18	, RU / měsíc: 35	244	,	RU	/	den:	4	765	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Chrudimsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 27.03.2021	-	Chrudimský	deník	N1,	Chrudimsko	N1	URL		

V Plzni potemní katedrála, radnice i muzeum, připojí se tak k akci Hodina Země URL		
WEB	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	07:18	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 27.03.2021	-	Společnost	N1	URL		

V Plzni potemní katedrála, radnice i muzeum, připojí se tak k akci Hodina Země URL		
WEB	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	07:18	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 27.03.2021	-	Společnost	N1	URL		

Chrudimské loutky poletí do Koreje na výstavu URL		
WEB	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	chrudimsky.denik.cz		+2	,	Autor:	Romana Netolická 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	29.03.2021	07:18	, RU / měsíc: 35	244	,	RU	/	den:	4	765	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Chrudimsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 27.03.2021	-	Chrudimský deník	N1,	Chrudimsko	N1	URL		

Když Plzeň, tak do ZOO a do divadla URL		
WEB	,	Datum:	27.03.2021	,	Zdroj:	onlinezena.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	07:18	,	RU	/	
den:	15	000	,	Vydavatel:	onlinezena.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Plzeň během Hodiny Země zhasla muzeum, divadlo a další budovy - FOTKY URL		
WEB	,	Datum:	28.03.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Autor:	Milan	Svoboda	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.03.2021	
07:18	, Celková návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Umění v čase lockdownu: Kde slunce na škole odměřuje čas URL		
WEB	,	Datum:	01.04.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
01.04.2021	07:38	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Nejstarší dochovaná skříň v Čechách se nachází v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	03.04.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
06.04.2021	07:19	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Životní příběh autora první česky psané učebnice o astronomii J. F. Smetany URL		
WEB	,	Datum:	05.04.2021	,	Zdroj:	astro.cz	,	Autor:	Alois Řeháček 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.04.2021	
07:19	, Celková návštěvnost: 272	360	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	astro.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,06	

Velikonoční zvyky lidé dodržují 	
TV	,	Datum:	05.04.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.04.2021	07:19	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	73	005,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Velikonoce jsou v naší evropské civilizaci opravdu největší svátky, připomíná 
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archeolog Břicháček URL		
WEB	,	Datum:	06.04.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plus.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.04.2021	07:15	,	RU	/	
měsíc: 1	171	029	,	RU	/	den:	88	206	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Náboženství 	,	AVE:	
15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,98	

Zpravodajství - Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i 
archeologové URL		
WEB	,	Datum:	07.04.2021	,	Zdroj:	domazlice.eu	,	Autor:	Město Domažlice 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.04.2021	07:21	, RU / měsíc: 3	402	,	RU	/	den:	243	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,00	

Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací v Domažlicích dohlédnou i 
archeologové URL		
WEB	,	Datum:	07.04.2021	,	Zdroj:	plzendnes.cz	,	Autor:	Město Domažlice 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.04.2021	07:21	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzendnes.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Loutky jsou připravené odletět do Koreje 	
TISK	,	Datum:	10.04.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 	,	Strana:	53	,	Autor:	ROMANA NETOLICKÁ	, Vytištěno:	1	120	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.04.2021	07:26	, Čtenost: 6	777	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Příloha -	Deník extra -	Chrudimsko	,	AVE:	11	519,87 Kč 	,	GRP:	0,08	

DOMAŽLICKO ZAUJALO NÁS 	
TISK	,	Datum:	12.04.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(mrak)	, Vytištěno:	1	310	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.04.2021	07:26	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	754,59 Kč 	,	GRP:	0,14	

Mnichy v kladrubském klášteře už dávno nepotkáte, vystřídali je dělníci a restaurátoři 
URL		
WEB	,	Datum:	14.04.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.04.2021	07:36	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.04.2021	-	Tachovsko	N1	URL		

Mnichy v kladrubském klášteře už dávno nepotkáte, vystřídali je dělníci a restaurátoři 
URL		
WEB	,	Datum:	14.04.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.04.2021	07:36	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.04.2021	-	Tachovsko	N1	URL		

Domažlice: Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i archeologové 
URL		
WEB	,	Datum:	15.04.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.04.2021	
07:28	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	MEDIA	a.s.	,	
Země: Česko	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Tajuplná výprava po stopách vojína Kefalína URL		
WEB	,	Datum:	15.04.2021	,	Zdroj:	cysnews.cz	,	Autor:	Jana Bečková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.04.2021	07:28	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	cysnews.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Divadelní léto zahajuje předprodej vstupenek na Romea a Julii i na Cyrana. URL		
WEB	,	Datum:	20.04.2021	,	Zdroj:	life4you.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.04.2021	07:31	,	RU	/	
měsíc: 59	767	,	RU	/	den:	3	681	,	Vydavatel:	Markéta Pavelková 	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 22.04.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	20.04.2021	-	divadlo.cz	N1	URL		

Divadelní léto zahajuje předprodej vstupenek. Organizátoři se přizpůsobí jakýmkoli 
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archeolog Břicháček URL		
WEB	,	Datum:	06.04.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plus.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.04.2021	07:15	,	RU	/	
měsíc: 1	171	029	,	RU	/	den:	88	206	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Náboženství 	,	AVE:	
15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,98	

Zpravodajství - Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i 
archeologové URL		
WEB	,	Datum:	07.04.2021	,	Zdroj:	domazlice.eu	,	Autor:	Město Domažlice 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.04.2021	07:21	, RU / měsíc: 3	402	,	RU	/	den:	243	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,00	

Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací v Domažlicích dohlédnou i 
archeologové URL		
WEB	,	Datum:	07.04.2021	,	Zdroj:	plzendnes.cz	,	Autor:	Město Domažlice 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.04.2021	07:21	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzendnes.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Loutky jsou připravené odletět do Koreje 	
TISK	,	Datum:	10.04.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 	,	Strana:	53	,	Autor:	ROMANA NETOLICKÁ	, Vytištěno:	1	120	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.04.2021	07:26	, Čtenost: 6	777	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Deník extra -	Chrudimsko	,	AVE:	11	519,87 Kč 	,	GRP:	0,08	

DOMAŽLICKO ZAUJALO NÁS 	
TISK	,	Datum:	12.04.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(mrak)	, Vytištěno:	1	310	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.04.2021	07:26	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	754,59 Kč 	,	GRP:	0,14	

Mnichy v kladrubském klášteře už dávno nepotkáte, vystřídali je dělníci a restaurátoři 
URL		
WEB	,	Datum:	14.04.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.04.2021	07:36	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.04.2021	-	Tachovsko	N1	URL		

Mnichy v kladrubském klášteře už dávno nepotkáte, vystřídali je dělníci a restaurátoři 
URL		
WEB	,	Datum:	14.04.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.04.2021	07:36	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.04.2021	-	Tachovsko	N1	URL		

Domažlice: Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i archeologové 
URL		
WEB	,	Datum:	15.04.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.04.2021	
07:28	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	MEDIA	a.s.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Tajuplná výprava po stopách vojína Kefalína URL		
WEB	,	Datum:	15.04.2021	,	Zdroj:	cysnews.cz	,	Autor:	Jana Bečková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.04.2021	07:28	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	cysnews.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Divadelní léto zahajuje předprodej vstupenek na Romea a Julii i na Cyrana. URL		
WEB	,	Datum:	20.04.2021	,	Zdroj:	life4you.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.04.2021	07:31	,	RU	/	
měsíc: 59	767	,	RU	/	den:	3	681	,	Vydavatel:	Markéta Pavelková 	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 22.04.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	20.04.2021	-	divadlo.cz	N1	URL		

Divadelní léto zahajuje předprodej vstupenek. Organizátoři se přizpůsobí jakýmkoli 
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opatřením URL		
WEB	,	Datum:	20.04.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
21.04.2021	07:24	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem uvede Romea a Julii v režii Jakuba 
Špalka URL		
WEB	,	Datum:	20.04.2021	,	Zdroj:	divadlo.cz		+2	,	Autor:	Autor článku: ČTK: lap, sd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.04.2021	07:24	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	divadlo.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 22.04.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	20.04.2021	-	life4you.cz	N1	URL		

Divadelní léto zahájilo předprodej vstupenek URL		
WEB	,	Datum:	20.04.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.04.2021	07:24	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Letos uplyne 110 let od založení plzeňského Karlova 	
TISK	,	Datum:	22.04.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	18	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	, Vytištěno:	102	406	,	
Prodáno:	89	004	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.04.2021	07:20	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	240	867,54 Kč 	,	GRP:	5,05	

Divadelní léto zahajuje předprodej vstupenek na Romea a Julii i Cyrana URL		
WEB	,	Datum:	22.04.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.04.2021	07:37	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 20.04.2021	-	life4you.cz	N1	URL,	divadlo.cz	N1	URL		

Slavnosti svobody v Plzni budou i letos převážně virtuální URL		
WEB	,	Datum:	27.04.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.04.2021	
07:15	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Slavnosti svobody v Plzni budou i letos převážně virtuální 	
RÁDIO	,	Datum:	27.04.2021	,	Zdroj:	Rádio Blaník -	západ 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
28.04.2021	07:15	, Poslechovost pořadu: 19	534	,	Provozovatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	, Země: Česko 	,	
Pořad: 17:42 Zprávy	,	AVE:	1	400,00 Kč 	,	GRP:	0,22	

Muzea a galerie otevřou v pondělí nebo v úterý URL		
WEB	,	Datum:	01.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.05.2021	07:31	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 03.05.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	01.05.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

Muzea a galerie otevřou začátkem týdne. Co všechno bude k vidění? URL		
WEB	,	Datum:	01.05.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.05.2021	07:31	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 03.05.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL	,	01.05.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Zveme vás do legendární plzeňské budovy: Příběh hotelu Continental URL		
WEB	,	Datum:	01.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Martina Toušková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
03.05.2021	07:31	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Muzea a galerie v regionu se po víkendu znovu otevřou URL		
WEB	,	Datum:	02.05.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.05.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Návštěvníkům se opět otevírají muzea, galerie i některé památky URL		
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WEB	,	Datum:	02.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.05.2021	07:20	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

V pondělí otevřou své brány muzea a galerie v kraji URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+2	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 01.05.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL,	ceskypohled.eu	N1	URL		

Západočeské muzeum otevírá včetně hamru, chystá expozici o Trnkovi URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL		

Sbírka vějířů v Západočeském muzeu v Plzni čítá 252 exponátů URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Západočeské muzeum v Plzni znovu otevřeno URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Na památky se zatím lidé nehrnou 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	9	,	Autor:	(vor,ib)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	686,35 Kč 	,	GRP:	2,13	

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+2	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	5	894,18 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	407,65	Kč 	,	GRP:	0,13	

Dobřív vzali útokem plzeňští restaurátoři 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+2	,	Strana:	1	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	2	870,94 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	rokycansky.denik.cz	-	Rokycansko	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	-	Rokycansko	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	366,26 Kč 	,	GRP:	0,13	

Západočeské muzeum zve na Svatbu u Broučků i na počátky archeologie URL		
WEB	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+1	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 03.05.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		
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WEB	,	Datum:	02.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.05.2021	07:20	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

V pondělí otevřou své brány muzea a galerie v kraji URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+2	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 01.05.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL,	ceskypohled.eu	N1	URL		

Západočeské muzeum otevírá včetně hamru, chystá expozici o Trnkovi URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL		

Sbírka vějířů v Západočeském muzeu v Plzni čítá 252 exponátů URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Západočeské muzeum v Plzni znovu otevřeno URL		
WEB	,	Datum:	03.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Na památky se zatím lidé nehrnou 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	9	,	Autor:	(vor,ib)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	686,35 Kč 	,	GRP:	2,13	

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+2	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	5	894,18 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	407,65	Kč 	,	GRP:	0,13	

Dobřív vzali útokem plzeňští restaurátoři 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+2	,	Strana:	1	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	2	870,94 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	rokycansky.denik.cz	-	Rokycansko	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	-	Rokycansko	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.05.2021	07:25	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	366,26 Kč 	,	GRP:	0,13	

Západočeské muzeum zve na Svatbu u Broučků i na počátky archeologie URL		
WEB	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+1	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 03.05.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		
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Veteráni v centru Plzně. Slavnosti svobody se blíží - FOTKY URL		
WEB	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.05.2021	07:20	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Dobřív vzali útokem plzeňští restaurátoři URL		
WEB	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Martin Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	Rokycanský deník	N1,	Rokycansko	N1	URL		

Dobřív vzali útokem plzeňští restaurátoři, hamr je připraven na návštěvníky URL		
WEB	,	Datum:	04.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Martin Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 04.05.2021	-	Rokycanský deník	N1,	Rokycansko	N1	URL		

Nad Plzní proletí i Hercules 	
TISK	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+5	,	Strana:	3	,	Autor:	ZDENĚK Q. SEQUENS	, Vytištěno:	4	280	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.05.2021	07:20	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	17	359,92 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

VIDEO: Slavnosti svobody hlásí novinku, nad Plzní proletí Hercules URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+5	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	Plzeňský 
deník	N1,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

VIDEO: Slavnosti svobody hlásí novinku, nad Plzní proletí Hercules URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+5	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

VIDEO: Slavnosti svobody hlásí novinku, nad Plzní proletí Hercules URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+5	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Plzeňsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

VIDEO: Slavnosti svobody hlásí novinku, nad Plzní proletí Hercules URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+5	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	Plzeňský 
deník	N1,	tachovsky.denik.cz	N1	URL		

VIDEO: Slavnosti svobody hlásí novinku, nad Plzní proletí Hercules URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+5	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	Plzeňský 
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deník	N1,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Krátce: O vodní hamr byl v úterý zájem, oslava osvobození bude tichá URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tip Deníku: Výstava v muzeu představí vývoj fotografie URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+2	,	Autor:	Monika Krausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	rokycansky.denik.cz	N1	URL	,	04.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Výstava v muzeu představí vývoj fotografie URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Monika Krausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL	,	04.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		

Online Slavnosti svobody zpestří přelet letounů nad Plzní a také autokino URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Valentýna Bílá 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
06.05.2021	07:35	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Online Slavnosti svobody zpestří přelet letounů nad Plzní a také autokino URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	impuls.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.05.2021	07:35	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Spitfire jen jako model, nad Plzní přeletí Gripen URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Plzeňské Slavnosti svobody 	
TV	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	ČT 24 	, Zpráva:	11	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	,	
Sledovanost pořadu: 253	290	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 	,	AVE:	
470	706,00 Kč 	,	GRP:	2,81	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	+	2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	
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deník	N1,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Krátce: O vodní hamr byl v úterý zájem, oslava osvobození bude tichá URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tip Deníku: Výstava v muzeu představí vývoj fotografie URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+2	,	Autor:	Monika Krausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	rokycansky.denik.cz	N1	URL	,	04.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Výstava v muzeu představí vývoj fotografie URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+2	,	Autor:	Monika Krausová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	05.05.2021	07:20	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 05.05.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL	,	04.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		

Online Slavnosti svobody zpestří přelet letounů nad Plzní a také autokino URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Valentýna Bílá 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
06.05.2021	07:35	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Online Slavnosti svobody zpestří přelet letounů nad Plzní a také autokino URL		
WEB	,	Datum:	05.05.2021	,	Zdroj:	impuls.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.05.2021	07:35	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Spitfire jen jako model, nad Plzní přeletí Gripen URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Plzeňské Slavnosti svobody 	
TV	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	ČT 24 	, Zpráva:	11	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	,	
Sledovanost pořadu: 253	290	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 	,	AVE:	
470	706,00 Kč 	,	GRP:	2,81	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	+	2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	
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Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	sokolovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 30	723	,	RU	/	den:	4	154	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Slavnosti svobody, autokino či výstavy URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 06.05.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

V Plzni dnes startují Slavnosti svobody 	
RÁDIO	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	Impuls	, Zpráva:	5	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	,	
Poslechovost pořadu: 331	375	,	Provozovatel:	Londa,	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 13:00 Zprávy	,	AVE:	31	863,00 Kč 	,	
GRP:	3,68	

Hrobka v kostele v Městě Touškově se po více než 90 letech otevřela URL		
WEB	,	Datum:	06.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.05.2021	07:37	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Naši předci vyráběli šperky z mramoru i kostí 	
TISK	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	12	,	Autor:	—	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	103	027	,	
Prodáno:	88	118	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	330	522,23 Kč 	,	GRP:	5,05	

Víkendové tipy 	
TISK	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	12	,	Autor:	(tm)	, Vytištěno:	103	027	, Prodáno:	88	118	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.05.2021	07:37	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	63	744,99 Kč 	,	GRP:	5,05	

Tipy na příští dny 	
TISK	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	10	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
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importu:	07.05.2021	07:37	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	tipy	na	
příští dny	,	AVE:	50	878,73 Kč 	,	GRP:	0,14	

Slavnosti svobody 	
TV	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	ČT 24	, Zpráva:	11	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Sledovanost pořadu: 253	290	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 	,	AVE:	
317	933,00 Kč 	,	GRP:	2,81	

Zkoumání hrobky touškovských proboštů 	
TV	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	ČT 1 	, Zpráva:	21	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Sledovanost pořadu: 895	356	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 19:00 Události 	,	AVE:	1	541	322,00	
Kč 	,	GRP:	9,95	

Víko hrobky v Touškově se po letech zvedlo. Archeolog v ní objevil dva vzkazy URL		
WEB	,	Datum:	08.05.2021	,	Zdroj:	ct24.cz	,	Autor:	ton	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Celková návštěvnost: 8	614	134	, RU / měsíc: 1	367	611	,	RU	/	den:	168	315	,	Vydavatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,87	

Prostějovské muzeum v úterý zahájí sezónu dvěma výstavami URL		
WEB	,	Datum:	09.05.2021	,	Zdroj:	vecernikpv.cz	,	Autor:	Martin	Zaoral	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.05.2021	07:22	, Celková návštěvnost: 86	490	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	vecernikpv.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Jaké výstavy se uskuteční v květnu v Západočeském muzeu v Plzni? URL		
WEB	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

V Plzni skončily oslavy osvobození 	
TV	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	7	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	66	030,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 15.05.2021	-	20:00	N1		

Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i archeologové 	
TISK	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	Domažlický zpravodaj 	,	Strana:	5	,	Autor:	(job)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.05.2021	07:30	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství	

Doprovodné programy v Muzeu loutek URL		
WEB	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Tipy na víkend: Na koloběžku, za kováři, do starých časů i hanbaté Prahy URL		
WEB	,	Datum:	13.05.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Muzeum vystavuje pravěké ozdoby 	
TISK	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+1	,	Strana:	1	,	Autor:	(qui)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	2	545,01 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	Klatovský deník	N1		

Muzeum vystavuje pravěké ozdoby 	
TISK	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+1	,	Strana:	1	,	Autor:	(qui)	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	082,24 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		
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importu:	07.05.2021	07:37	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	tipy	na	
příští dny	,	AVE:	50	878,73 Kč 	,	GRP:	0,14	

Slavnosti svobody 	
TV	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	ČT 24 	, Zpráva:	11	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Sledovanost pořadu: 253	290	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 	,	AVE:	
317	933,00 Kč 	,	GRP:	2,81	

Zkoumání hrobky touškovských proboštů 	
TV	,	Datum:	07.05.2021	,	Zdroj:	ČT 1 	, Zpráva:	21	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Sledovanost pořadu: 895	356	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 19:00 Události 	,	AVE:	1	541	322,00	
Kč 	,	GRP:	9,95	

Víko hrobky v Touškově se po letech zvedlo. Archeolog v ní objevil dva vzkazy URL		
WEB	,	Datum:	08.05.2021	,	Zdroj:	ct24.cz	,	Autor:	ton	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.05.2021	07:22	,	
Celková návštěvnost: 8	614	134	, RU / měsíc: 1	367	611	,	RU	/	den:	168	315	,	Vydavatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,87	

Prostějovské muzeum v úterý zahájí sezónu dvěma výstavami URL		
WEB	,	Datum:	09.05.2021	,	Zdroj:	vecernikpv.cz	,	Autor:	Martin	Zaoral	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.05.2021	07:22	, Celková návštěvnost: 86	490	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	vecernikpv.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Jaké výstavy se uskuteční v květnu v Západočeském muzeu v Plzni? URL		
WEB	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

V Plzni skončily oslavy osvobození 	
TV	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	7	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	66	030,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 15.05.2021	-	20:00	N1		

Na úpravu parkoviště, chodníků a komunikací dohlédnou i archeologové 	
TISK	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	Domažlický zpravodaj 	,	Strana:	5	,	Autor:	(job)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.05.2021	07:30	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství	

Doprovodné programy v Muzeu loutek URL		
WEB	,	Datum:	10.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.05.2021	07:30	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Tipy na víkend: Na koloběžku, za kováři, do starých časů i hanbaté Prahy URL		
WEB	,	Datum:	13.05.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Muzeum vystavuje pravěké ozdoby 	
TISK	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+1	,	Strana:	1	,	Autor:	(qui)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	2	545,01 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	Klatovský deník	N1		

Muzeum vystavuje pravěké ozdoby 	
TISK	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+1	,	Strana:	1	,	Autor:	(qui)	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.05.2021	07:31	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	082,24 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	Plzeňský deník	N1		
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Muzea jsou po několikaměsíční pauze opět otevřená. Představí dosud nevystavené 
exponáty URL		
WEB	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	olkraj.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.05.2021	07:39	, Celková 
návštěvnost: 125	160	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	kr-olomoucky.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	sumpersko.net	N1	URL		

Muzea v kraji jsou po několika měsíční pauze opět otevřená URL		
WEB	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	sumpersko.net		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.05.2021	07:39	,	
Celková návštěvnost: 206	590	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	sumpersko.net	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	
0,04	

Obsahové duplicity: 14.05.2021	-	olkraj.cz	N1	URL		

Spitfire jen jako model, nad Plzní přeletí Gripen URL		
WEB	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	region24.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.05.2021	07:39	,	RU	/	
měsíc: 110	000	,	RU	/	den:	6	841	,	Vydavatel:	UNIWEB	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	3	500,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Muzea, galerie, hrady a zámky se opět otevřely veřejnosti URL		
TV	,	Datum:	14.05.2021	,	Zdroj:	youtube.cz	TV	,	Autor:	Plzeňský kraj 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.05.2021	07:31	,	Provozovatel:	YOUTUBE-CZ	, Země: Česko 	, Pořad: Plzeňský kraj	

V Plzni skončily oslavy osvobození 	
TV	,	Datum:	15.05.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.05.2021	07:39	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	54	405,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 10.05.2021	-	20:00	N1		

Předci vyráběli šperky z kostí a zubů, ozdoby z mramoru byly moc těžké URL		
WEB	,	Datum:	16.05.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.05.2021	07:39	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Předci vyráběli šperky z kostí a zubů, ozdoby z mramoru byly moc těžké URL		
WEB	,	Datum:	16.05.2021	,	Zdroj:	impuls.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.05.2021	07:39	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Zpravodajství - Při stavbě suché nádrže u Tří vrb je zajištěn i archeologický dozor URL		
WEB	,	Datum:	17.05.2021	,	Zdroj:	domazlice.eu	,	Autor:	Město Domažlice 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.05.2021	07:17	, RU / měsíc: 3	402	,	RU	/	den:	243	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,00	

Církevní rok pohledem loutek ve vztahu k lidové tradici URL		
WEB	,	Datum:	18.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr	Jana	Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.05.2021	07:17	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
WEB	,	Datum:	18.05.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz	,	Autor:	mzv.cz (MZv ČR)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.05.2021	07:31	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Události v kultuře 18. 5. 2021 	
TV	,	Datum:	18.05.2021	,	Zdroj:	ČT D: / ČT Art 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.05.2021	07:31	,	
Sledovanost pořadu: 2	471	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Události v kultuře 	,	AVE:	
30	870,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
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WEB	,	Datum:	18.05.2021	,	Zdroj:	mzv.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.05.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 908	920	,	RU	/	den:	100	,	Vydavatel:	mzv.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Plzeňský fotograf Vilém Heckel zahynul v Peru před 51 lety, teď tam vystavují jeho 
snímky URL		
WEB	,	Datum:	19.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.05.2021	07:31	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	

Zemská jubilejní výstava se konala právě před 130 léty URL		
WEB	,	Datum:	19.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.05.2021	07:18	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

FOTO 	
TISK	,	Datum:	20.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	22	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.05.2021	07:18	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	738,44 Kč 	,	GRP:	2,13	

Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	20.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	20.05.2021	07:18	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

pá 21.05.2021 - 31.10.2021 Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, letní refektář 
URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.05.2021	07:33	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Krásnější než slunce URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	respekt.cz	,	Autor:	Jan	H.	Vitvar	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
24.05.2021	07:23	, Celková návštěvnost: 1	560	000	, RU / měsíc: 572	511	,	RU	/	den:	37	033	,	Vydavatel:	Economia,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	0,41	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 23.05.2021	-	regiony	N1	URL	,	22.05.2021	-	regiony	N1	URL		

Křesťanské svátky originálně představují loutky ze sbírek plzeňského muzea URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové	duplicity:	21.05.2021	-	Kultura	N1	URL		

Křesťanské svátky originálně představují loutky ze sbírek plzeňského muzea URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 21.05.2021	-	Kultura	N1	URL		

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 	
TISK	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	Blovické noviny	,	Strana:	17	,	Autor:	Mgr. Milan Procházka 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	27.05.2021	16:49	,	Vydavatel:	Městský úřad Blovice 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Město a životní prostředí	
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WEB	,	Datum:	18.05.2021	,	Zdroj:	mzv.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.05.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 908	920	,	RU	/	den:	100	,	Vydavatel:	mzv.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Plzeňský fotograf Vilém Heckel zahynul v Peru před 51 lety, teď tam vystavují jeho 
snímky URL		
WEB	,	Datum:	19.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.05.2021	07:31	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	

Zemská jubilejní výstava se konala právě před 130 léty URL		
WEB	,	Datum:	19.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.05.2021	07:18	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

FOTO 	
TISK	,	Datum:	20.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	22	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.05.2021	07:18	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	21	738,44 Kč 	,	GRP:	2,13	

Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	20.05.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	20.05.2021	07:18	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

pá 21.05.2021 - 31.10.2021 Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, letní refektář 
URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.05.2021	07:33	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Krásnější než slunce URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	respekt.cz	,	Autor:	Jan	H.	Vitvar	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
24.05.2021	07:23	, Celková návštěvnost: 1	560	000	, RU / měsíc: 572	511	,	RU	/	den:	37	033	,	Vydavatel:	Economia,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	0,41	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 23.05.2021	-	regiony	N1	URL	,	22.05.2021	-	regiony	N1	URL		

Křesťanské svátky originálně představují loutky ze sbírek plzeňského muzea URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové	duplicity:	21.05.2021	-	Kultura	N1	URL		

Křesťanské svátky originálně představují loutky ze sbírek plzeňského muzea URL		
WEB	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 21.05.2021	-	Kultura	N1	URL		

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 	
TISK	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	Blovické noviny 	,	Strana:	17	,	Autor:	Mgr. Milan Procházka 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	27.05.2021	16:49	,	Vydavatel:	Městský úřad Blovice 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Město a životní prostředí	
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TISK	,	Datum:	21.05.2021	,	Zdroj:	Blovické noviny	,	Strana:	20	,	Autor:	Mgr. Michal Červenka 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	27.05.2021	16:49	,	Vydavatel:	Městský úřad Blovice 	, Země: Česko	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
WEB	,	Datum:	22.05.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 23.05.2021	-	regiony	N1	URL	,	21.05.2021	-	regiony	N1	URL		

Uznávaní veterináři, léčitelé a lidoví mágové. Pastýři zastávali hned několik důležitých 
pozic URL		
WEB	,	Datum:	23.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Kultura/mix URL		
WEB	,	Datum:	23.05.2021	,	Zdroj:	respekt.cz	,	Autor:	Respekt	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	
07:23	, Celková návštěvnost: 1	560	000	, RU / měsíc: 572	511	,	RU	/	den:	37	033	,	Vydavatel:	Economia,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	0,41	

Výstava Viléma Heckela dorazila do Limy po 51 letech URL		
WEB	,	Datum:	23.05.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 22.05.2021	-	regiony	N1	URL	,	21.05.2021	-	regiony	N1	URL		

FOTOGRAFIE 	
TISK	,	Datum:	24.05.2021	,	Zdroj:	Respekt	,	Strana:	75	,	Autor:	jhv	, Vytištěno:	43	253	, Prodáno:	35	429	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	07:23	, Čtenost: 219	868	,	Vydavatel:	Economia,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	mix	,	AVE:	70	355,12 Kč 	,	GRP:	2,44	

Nevídané znázornění příběhu Broučků od Jana Karafiáta v Muzeu loutek URL		
WEB	,	Datum:	24.05.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.05.2021	18:11	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 27.05.2021	-	plzenskadrbna.cz	N1	URL		

Muzejní loutky provázejí církevním rokem 	
TISK	,	Datum:	25.05.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	16	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	103	027	,	
Prodáno:	88	118	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.05.2021	02:20	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	167	243,85 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 30.05.2021	-	impuls.cz	N1	URL		

Výstava fotografa Heckela v Peru 	
TISK	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	(lh)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.05.2021	02:02	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	22	261,31 Kč 	,	GRP:	2,13	

Ozdoby dávné minulosti 	
RÁDIO	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.05.2021	12:02	

,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS 	, Země: Česko 	, Pořad: 09:00 Poradíme	

Pravěké ozdoby nejsou jen z kostí a zubů URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.05.2021	14:16	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo expozici o Trnkovo dioráma Svatba u Broučků URL		
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WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	divadlo.cz		+1	,	Autor:	Autor článku: ČTK: lap, sd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	26.05.2021	15:39	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	divadlo.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.05.2021	-	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Peru 1970: Vilém Heckel se po 51 letech vrátil do Limy URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	novinky.cz	,	Autor:	Lenka Hloušková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.05.2021	15:57	, Celková návštěvnost: 151	311	588	, RU / měsíc: 5	608	102	,	RU	/	den:	2	082	124	,	Vydavatel:	Borgis,	
a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	23,13	

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo expozici o Trnkovo dioráma Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+1	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.05.2021	23:37	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 26.05.2021	-	divadlo.cz	N1	URL		

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo expozici o Trnkovo dioráma Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.05.2021	23:54	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Muzeum loutek vzdává hold Jiřímu Trnkovi 	
TISK	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	16	,	Autor:	(lad)	, Vytištěno:	103	027	, Prodáno:	88	118	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	02:07	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	176	481,07 Kč 	,	GRP:	5,05	

Muzeum láká na Svatbu 	
TISK	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	Metro	,	Strana:	14	,	Autor:	ČTK	, Vytištěno:	184	354	, Prodáno:	261	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	02:07	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	50	072,12 Kč 	,	GRP:	3,78	

Muzeum loutek vystavuje unikátní dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	12:59	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 24.05.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

CzechTourism: 42 neobjevených skvostů Česka pro rok 2021 URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	ttg.cz		+2	,	Autor:	Ccrjm Větrný	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	
16:31	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	ttg.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	27.05.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL		

42 neobjevených skvostů Česka pro rok 2021 URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	17:18	,	RU	/	
den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	27.05.2021	-	ttg.cz	N1	URL		

Tipy na víkend: Noc patří kostelům! Obdivujte da Vinciho stroje i svatbu Broučků URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	17:25	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Unikátní vodní hamr je technický skvost 	
TISK	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	5plus2		+2	,	Strana:	34	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	484	728	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.05.2021	00:25	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
53	956,45 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	Speciál DNES -	Západní čechy	N1, Speciál DNES -	Západní čechy	N1		

Unikátní vodní hamr je technický skvost 	
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WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	divadlo.cz		+1	,	Autor:	Autor článku: ČTK: lap, sd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	26.05.2021	15:39	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	divadlo.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 26.05.2021	-	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Peru 1970: Vilém Heckel se po 51 letech vrátil do Limy URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	novinky.cz	,	Autor:	Lenka Hloušková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.05.2021	15:57	, Celková návštěvnost: 151	311	588	, RU / měsíc: 5	608	102	,	RU	/	den:	2	082	124	,	Vydavatel:	Borgis,	
a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	23,13	

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo expozici o Trnkovo dioráma Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+1	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.05.2021	23:37	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 26.05.2021	-	divadlo.cz	N1	URL		

Muzeum loutek v Plzni rozšířilo expozici o Trnkovo dioráma Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	26.05.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.05.2021	23:54	, RU / měsíc: 
347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Muzeum loutek vzdává hold Jiřímu Trnkovi 	
TISK	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	16	,	Autor:	(lad)	, Vytištěno:	103	027	, Prodáno:	88	118	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	02:07	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	176	481,07 Kč 	,	GRP:	5,05	

Muzeum láká na Svatbu 	
TISK	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	Metro	,	Strana:	14	,	Autor:	ČTK	, Vytištěno:	184	354	, Prodáno:	261	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	02:07	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	50	072,12 Kč 	,	GRP:	3,78	

Muzeum loutek vystavuje unikátní dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	12:59	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 24.05.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

CzechTourism: 42 neobjevených skvostů Česka pro rok 2021 URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	ttg.cz		+2	,	Autor:	Ccrjm Větrný	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	
16:31	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	ttg.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	27.05.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL		

42 neobjevených skvostů Česka pro rok 2021 URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	17:18	,	RU	/	
den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	27.05.2021	-	ttg.cz	N1	URL		

Tipy na víkend: Noc patří kostelům! Obdivujte da Vinciho stroje i svatbu Broučků URL		
WEB	,	Datum:	27.05.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.05.2021	17:25	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Unikátní vodní hamr je technický skvost 	
TISK	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	5plus2		+2	,	Strana:	34	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	484	728	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.05.2021	00:25	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
53	956,45 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	Speciál DNES -	Západní čechy	N1, Speciál DNES -	Západní čechy	N1		

Unikátní vodní hamr je technický skvost 	
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TISK	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+2	,	Strana:	13	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	28.05.2021	03:08	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Západní čechy	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	5plus2	N1, Západní čechy	N1		

Unikátní vodní hamr je technický skvost 	
TISK	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+2	,	Strana:	13	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	28.05.2021	03:08	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Západní čechy	

Obsahové duplicity: 28.05.2021	-	5plus2	N1, Západní čechy	N1		

Objekty Západočeského muzea v centru Plzně čeká revitalizace za téměř 100 mil. Kč 
URL		
WEB	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	skypaper.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.05.2021	09:39	,	RU	/	den:	
2	000	,	Vydavatel:	skypaper.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tipy na 42 neobjevených skvostů Česka URL		
WEB	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	icot.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.05.2021	11:40	,	RU	/	den:	
2	500	,	Vydavatel:	icot.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 27.05.2021	-	ttg.cz	N1	URL,	e-vsudybyl.cz	N1	URL		

Tipy víkend! Kam vyrazit na výlet a za zábavou URL		
WEB	,	Datum:	28.05.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.05.2021	18:27	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

FOTO 	
TISK	,	Datum:	29.05.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	13	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	513	, Prodáno:	54	774	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.05.2021	02:27	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region Čechy	,	AVE:	12	867,57 Kč 	,	GRP:	2,13	

#světovéČesko a vodní hamr Dobřív: místo, kde se vyráběly dělové koule, hřebíky i 
pluhy URL		
WEB	,	Datum:	30.05.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.05.2021	07:52	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Loutky provázejí církevním rokem. Jsou komické i děsivé, ukazuje výstava URL		
WEB	,	Datum:	30.05.2021	,	Zdroj:	zpravy.iDNES.cz		+1	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	30.05.2021	09:03	, Celková návštěvnost: 6	533	564	, RU / měsíc: 3	802	122	,	RU	/	den:	683	451	,	Vydavatel:	
Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	zprávy	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	7,59	

Obsahové duplicity: 30.05.2021	-	plzen.iDNES.cz	N1	URL		

Loutky provázejí církevním rokem. Jsou komické i děsivé, ukazuje výstava URL		
WEB	,	Datum:	30.05.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz		+1	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.05.2021	09:03	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Obsahové duplicity: 30.05.2021	-	zpravy.iDNES.cz	N1	URL		

Loutky provázejí církevním rokem. Jsou komické i děsivé, ukazuje výstava URL		
WEB	,	Datum:	30.05.2021	,	Zdroj:	impuls.cz		+1	,	Autor:	Martin Polívka 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.05.2021	09:28	, Celková návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Obsahové duplicity: 25.05.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

42 neobjevených skvostů Česka pro rok 2021 URL		
WEB	,	Datum:	31.05.2021	,	Zdroj:	businessinfo.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	31.05.2021	22:16	,	
Celková návštěvnost: 285	810	, RU / měsíc: 52	202	,	RU	/	den:	3	932	,	Vydavatel:	CzechTrade	, Země: Česko 	,	AVE:	
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3	200,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Svatby u Broučků 	
TISK	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	Aha!	,	Strana:	10	,	Autor:	(zb)	, Vytištěno:	50	514	, Prodáno:	33	147	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	01:41	, Čtenost: 152	824	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Aktuálně 	,	AVE:	70	893,87 Kč 	,	GRP:	1,70	

Muzeum představuje loutky a legendy 	
TISK	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	ALENA OUŘEDNÍKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	11:34	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha 
-	Diecézní zpravodajství 	,	AVE:	9	216,25 Kč	

V květnu navštívila Komise pro občanské záležitosti a obřady dva pomníky URL		
WEB	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	14:34	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.06.2021	06:53	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

NPÚ: Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+1	,	Autor:	Tisková zpráva 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.06.2021	11:11	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	
OUR	MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Svatba u Broučků: 10 let unikátního diorámatu Jiřího Trnky! URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	ahaonline.cz	,	Autor:	zb	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.06.2021	12:27	,	
Celková návštěvnost: 13	123	699	, RU / měsíc: 2	160	828	,	RU	/	den:	346	075	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	

, Země: Česko	,	Rubrika:	Musíte vědět! 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	3,85	

Přijďte si se svými dětmi prohlédnout novou výstavu na hradě Velhartice URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	08:38	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Tipy na víkend: Otevřené hrady a zámky, slavnosti v ulicích i den fantazie URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:17	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na víkend: Otevřené hrady a zámky, slavnosti v ulicích i den fantazie URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:49	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:49	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 02.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí Chebu, Valdštejnské slavnosti, se letos 
neuskuteční 	
TV	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	10	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	22:08	,	
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3	200,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Svatby u Broučků 	
TISK	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	Aha!	,	Strana:	10	,	Autor:	(zb)	, Vytištěno:	50	514	, Prodáno:	33	147	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	01:41	, Čtenost: 152	824	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Aktuálně 	,	AVE:	70	893,87 Kč 	,	GRP:	1,70	

Muzeum představuje loutky a legendy 	
TISK	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	ALENA OUŘEDNÍKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	11:34	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha 
-	Diecézní zpravodajství 	,	AVE:	9	216,25 Kč	

V květnu navštívila Komise pro občanské záležitosti a obřady dva pomníky URL		
WEB	,	Datum:	01.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.06.2021	14:34	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.06.2021	06:53	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

NPÚ: Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+1	,	Autor:	Tisková zpráva 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.06.2021	11:11	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	
OUR	MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Svatba u Broučků: 10 let unikátního diorámatu Jiřího Trnky! URL		
WEB	,	Datum:	02.06.2021	,	Zdroj:	ahaonline.cz	,	Autor:	zb	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.06.2021	12:27	,	
Celková návštěvnost: 13	123	699	, RU / měsíc: 2	160	828	,	RU	/	den:	346	075	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	

, Země: Česko 	,	Rubrika:	Musíte vědět! 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	3,85	

Přijďte si se svými dětmi prohlédnout novou výstavu na hradě Velhartice URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	08:38	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Tipy na víkend: Otevřené hrady a zámky, slavnosti v ulicích i den fantazie URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:17	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na víkend: Otevřené hrady a zámky, slavnosti v ulicích i den fantazie URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:49	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 03.06.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Nová výstava na hradě Velhartice přiblíží období třicetileté války URL		
WEB	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	17:49	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 02.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí Chebu, Valdštejnské slavnosti, se letos 
neuskuteční 	
TV	,	Datum:	03.06.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	10	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.06.2021	22:08	,	
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Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	9	765,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Svatba u broučků je ozdobou nové expozice o Jiřím Trnkovi 	
TISK	,	Datum:	04.06.2021	,	Zdroj:	5plus2	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	487	487	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.06.2021	00:36	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko 	,	AVE:	157	463,24 Kč 	,	GRP:	7,21	

Výstava Trojí život středověké keramiky nabízí reálný dotyk se středověkou hmotnou 
kulturou URL		
WEB	,	Datum:	04.06.2021	,	Zdroj:	zcu.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.06.2021	12:57	, RU / měsíc: 
1	482	,	RU	/	den:	114	,	Vydavatel:	Západočeská univerzita v Plzni 	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

KRÁTCE: 	
TISK	,	Datum:	07.06.2021	,	Zdroj:	Domažlický zpravodaj 	,	Strana:	3 	,	Autor:	(job)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.06.2021	17:50	,	Vydavatel:	Město Domažlice 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství	

MUZEJNÍ AKADEMIE 2021 	
TISK	,	Datum:	07.06.2021	,	Zdroj:	Tachovské listy	,	Strana:	12	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.06.2021	
17:50	,	Vydavatel:	Město Tachov	, Země: Česko	

Klatovská kniho vna v projektu Knihovny.cz 	
TISK	,	Datum:	07.06.2021	,	Zdroj:	Klatovský zpravodaj 	,	Strana:	14	,	Autor:	Bc. Lucie Braunová 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.06.2021	17:50	,	Vydavatel:	Městský úřad Klatovy	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Klatovský zpravodaj	

Před 120 lety se narodil loutkář Ludvík Novák URL		
WEB	,	Datum:	08.06.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.06.2021	12:43	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	09.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.06.2021	02:31	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	5	292,06 Kč 	,	GRP:	0,14	

Největší zlatý poklad nalezl před 250 lety nádeník při sekání trávy URL		
WEB	,	Datum:	09.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.06.2021	13:28	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	

Historie šitá na míru představuje kostýmy místní autorky Kateřiny Bejčkové URL		
WEB	,	Datum:	10.06.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+1	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.06.2021	00:35	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 10.06.2021	-	Rokycanský deník	N1		

Rokycany: Historie šitá na míru začíná 	
TISK	,	Datum:	10.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+1	,	Strana:	1	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.06.2021	03:15	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	2	722,34	Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 10.06.2021	-	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	10.06.2021	,	Zdroj:	plzendnes.cz		+5	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.06.2021	15:58	,	RU	/	
den:	10	000	,	Vydavatel:	plzendnes.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	
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N1	URL	,	11.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

Tipy na výlety: Víkend otevřených zahrad, bitva římských legionářů i svátek vína URL		
WEB	,	Datum:	10.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.06.2021	17:18	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Víkendové tipy Výstavy, divadlo, přehlídka vynálezů i program na hradech 	
TISK	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	,	Autor:	(tx)	, Vytištěno:	101	519	, Prodáno:	87	586	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	02:49	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	65	821,03 Kč 	,	GRP:	5,05	

Festival Industry Open přinese výlety historickým autobusem i návštěvu hangáru URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	09:01	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+5	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	14:22	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	
N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Fotbalová Plzeň slaví 110 let. Odhalení pamětních desek se zúčastnila i vdova po 
Mariánu Čišovském URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
11.06.2021	18:51	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Viktorka slaví 110 let: odhalila desky a otevřela stezku URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	19:03	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Muzeum loutek zve na Svatbu u Broučků, unikátní Trnkovo dioráma - FOTKY URL		
WEB	,	Datum:	13.06.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.06.2021	08:19	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rychnovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	473	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Svitavský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	350	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Svitavský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	350	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský	deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
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N1	URL	,	11.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

Tipy na výlety: Víkend otevřených zahrad, bitva římských legionářů i svátek vína URL		
WEB	,	Datum:	10.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.06.2021	17:18	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Víkendové tipy Výstavy, divadlo, přehlídka vynálezů i program na hradech 	
TISK	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	,	Autor:	(tx)	, Vytištěno:	101	519	, Prodáno:	87	586	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	02:49	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	65	821,03 Kč 	,	GRP:	5,05	

Festival Industry Open přinese výlety historickým autobusem i návštěvu hangáru URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	09:01	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+5	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	14:22	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	
N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Fotbalová Plzeň slaví 110 let. Odhalení pamětních desek se zúčastnila i vdova po 
Mariánu Čišovském URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
11.06.2021	18:51	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Viktorka slaví 110 let: odhalila desky a otevřela stezku URL		
WEB	,	Datum:	11.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.06.2021	19:03	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Muzeum loutek zve na Svatbu u Broučků, unikátní Trnkovo dioráma - FOTKY URL		
WEB	,	Datum:	13.06.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.06.2021	08:19	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rychnovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	473	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Svitavský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	350	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Svitavský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	350	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský	deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
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Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Krkonošský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	090	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 6	920	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	18	578,42 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Krkonošský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	090	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 6	920	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	53	232,95 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	933,81 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	39	924,71 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský	deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	862,73 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	42	586,36 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	862,73 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	42	586,36 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	
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Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	933,81 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	39	924,71 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	39	924,71 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	42	586,36 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	50	571,30 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších		

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	933,81 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1,	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	862,73 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	17	649,50 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	

132



29/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	933,81 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	39	924,71 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	39	924,71 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	42	586,36 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	50	571,30 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších		

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	933,81 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1,	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	862,73 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	17	649,50 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
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TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kroměřížský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	163	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	22	357,14 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Prostějovský deník 		+45	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 3	719	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kroměřížský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	163	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	10	113,67 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Prostějovský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	650	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 3	719	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Přerovský a hranický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 6	957	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Přerovský a hranický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 6	957	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Zlínský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	130	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 10	905	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	40	649,35 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Valašský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	550	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 3	809	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Zlínský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	130	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 10	905	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
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Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	18	388,49 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Valašský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	550	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 3	809	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Slovácký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	148	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Slovácký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	148	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1,	Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Šumperský a jesenický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	630	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	494	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Šumperský a jesenický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	630	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	494	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity:	14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Olomoucký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 8	835	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	40	649,35 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Olomoucký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 8	835	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	18	388,49 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Cestovní ruch je třeba podpořit, ví i v Plzeňském kraji. Dá na něj víc peněz URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+2	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.06.2021	07:38	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	
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Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	18	388,49 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Valašský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	550	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 3	809	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Slovácký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	148	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Slovácký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	148	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1,	Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Šumperský a jesenický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	630	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	494	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	11	952,52 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Šumperský a jesenický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	630	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 5	494	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	26	422,08 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity:	14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Olomoucký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 8	835	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Policie Modrava 	,	AVE:	40	649,35 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Olomoucký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	03:15	, Čtenost: 8	835	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj/Plzeň 	,	AVE:	18	388,49 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Cestovní ruch je třeba podpořit, ví i v Plzeňském kraji. Dá na něj víc peněz URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+2	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.06.2021	07:38	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	
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Obsahové duplicity: 15.06.2021	-	icot.cz	N1	URL,	vyletnik.cz	N1	URL		

Viktoria Plzeň slaví 110 let od založení klubu URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+2	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	11:31	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL		

Plzeň: Viktoria Plzeň slaví 110 let od založení klubu URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+2	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.06.2021	12:03	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	
MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL		

Viktoria Plzeň slaví 110 let od založení klubu URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+2	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.06.2021	12:08	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Viktorka zahájila oslavy 	
TV	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	21:30	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	73	470,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 19.06.2021	-	20:00	N1		

Obrazem: Na Točnou přiletěl vzácný Hawker Hurricane, obohatil sbírku muzea URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	zdopravy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	21:35	, Celková 
návštěvnost: 1	260	000	, RU / měsíc: 149	157	,	RU	/	den:	11	235	,	Vydavatel:	zdopravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Do pražského muzea přiletěla vzácná historická stíhačka Hawker Hurricane URL		
WEB	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	
22:13	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Praha,	Regiony	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Moravskoslezský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	2	220	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 30	182	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	38	445,24 Kč 	,	GRP:	0,34	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	
N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Bruntálský a krnovský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	810	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	902	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský	kraj	,	AVE:	24	028,27 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	N1,	
Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Frýdecko-místecký a třinecký deník 		+23	,	Strana:	74	,	Vytištěno:	1	680	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 13	087	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	28	833,93 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský 
a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	
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Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Novojičínský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 7	402	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	24	028,27 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Opavský a hlučínský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	480	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 10	595	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	28	833,93 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Moravskoslezský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	2	220	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 30	182	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	747,05 Kč 	,	GRP:	0,34	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	
N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Bruntálský a krnovský deník 		+40	,	Strana:	63	,	Vytištěno:	810	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	902	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	9	216,91 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	N1,	
Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Frýdecko-místecký a třinecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	680	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 13	087	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	060,29 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský 
a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Novojičínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 7	402	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	9	216,91 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Opavský a hlučínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	480	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 10	595	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	060,29 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1,	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českobudějovický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	3	190	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 19	620	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	72	084,82 Kč 	,	GRP:	0,22	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
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Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Novojičínský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 7	402	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	24	028,27 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Opavský a hlučínský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	480	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 10	595	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	28	833,93 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Moravskoslezský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	2	220	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 30	182	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	747,05 Kč 	,	GRP:	0,34	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	
N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Bruntálský a krnovský deník 		+40	,	Strana:	63	,	Vytištěno:	810	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	902	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	9	216,91 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník	N1, Novojičínský deník	N1,	
Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Frýdecko-místecký a třinecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	680	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 13	087	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	060,29 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský 
a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Novojičínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 7	402	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	9	216,91 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Opavský a hlučínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	480	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 10	595	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	060,29 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1,	Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Českobudějovický deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českobudějovický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	3	190	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 19	620	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	72	084,82 Kč 	,	GRP:	0,22	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
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TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jindřichohradecký deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	430	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 3	640	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	36	042,41 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Písecký deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 8	289	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	36	042,41 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českokrumlovský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 2	067	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj	,	AVE:	36	042,41 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Prachatický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	800	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	810	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	36	042,41 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karvinský a havířovský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	660	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 4	945	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	35	241,47 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Strakonický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 718	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	36	042,41 Kč 	,	GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Táborský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	290	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	38	445,24 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českobudějovický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	3	190	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 19	620	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	27	650,72 Kč 	,	GRP:	0,22	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jindřichohradecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	430	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 3	640	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
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Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Písecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 8	289	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českokrumlovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 2	067	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Prachatický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	800	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	810	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Strakonický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 718	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Táborský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	290	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	747,05 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karvinský a havířovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	660	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 4	945	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	518,13 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Znojemský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	590	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 4	107	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	41	254,06 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1, Pelhřimovský deník	N1,	
Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Havlíčkobrodský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	674	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,06	
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Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Písecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 8	289	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českokrumlovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	970	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 2	067	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Prachatický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	800	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	810	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Strakonický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 718	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	825,36 Kč 	,	GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Táborský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	290	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 5	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	14	747,05 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Karvinský a havířovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	660	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.06.2021	00:55	, Čtenost: 4	945	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	518,13 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Znojemský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	590	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 4	107	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	41	254,06 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1, Pelhřimovský deník	N1,	
Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Havlíčkobrodský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	674	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,06	
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Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1, Pelhřimovský deník	N1,	
Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jihlavský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	460	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 8	117	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha	-	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Vyškovský deník	N1, Pelhřimovský deník	
N1, Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Vyškovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	239	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Pelhřimovský deník	N1,	
Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pelhřimovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	670	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	461	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Břeclavský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Břeclavský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	750	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	629	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Třebíčský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 11	244	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha	-	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hodonínský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	410	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	580	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Blanenský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	080	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 8	170	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Znojemský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	590	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 4	107	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	699,21 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
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deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	336,02 Kč 	,	GRP:	0,16	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	70	034,31 Kč 	,	GRP:	0,16	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1,	Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Benešovský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	646	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Benešovský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	646	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Nymburský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 9	080	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Nymburský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 9	080	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Boleslavský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	593	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	546,92 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Boleslavský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	593	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	38	200,53 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	
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deník	N1, Novojičínský deník	N1,	Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	336,02 Kč 	,	GRP:	0,16	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	70	034,31 Kč 	,	GRP:	0,16	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1,	Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Benešovský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	646	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Benešovský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	530	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	646	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Nymburský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 9	080	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Nymburský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 9	080	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Boleslavský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	593	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	546,92 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Boleslavský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	593	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	38	200,53 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	
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Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Mělnický deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	436	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Mělnický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	436	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Havlíčkobrodský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	910	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	674	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jihlavský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	460	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 8	117	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Vyškovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	239	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pelhřimovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	670	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	461	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Břeclavský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	750	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	629	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Třebíčský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 11	244	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha	-	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
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TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hodonínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	410	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	580	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Blanenský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	080	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 8	170	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Brněnský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	3	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 31	937	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	19	482,41 Kč 	,	GRP:	0,35	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Brněnský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	3	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 31	937	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	48	129,73 Kč 	,	GRP:	0,35	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žďárský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	778	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žďárský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	778	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kolínský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	560	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	554	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
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TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hodonínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	410	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	580	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Blanenský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	080	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 8	170	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Brněnský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	3	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 31	937	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	19	482,41 Kč 	,	GRP:	0,35	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Brněnský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	3	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 31	937	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	48	129,73 Kč 	,	GRP:	0,35	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žďárský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	778	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	12	060,54 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žďárský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	690	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	778	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	29	794,60 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	480	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kolínský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	560	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	554	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
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Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kolínský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	560	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	554	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rakovnický deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	300	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	786	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	9	192,73 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rakovnický deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	300	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	786	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	21	222,52 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českolipský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	730	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	710	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Českolipský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	730	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	710	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Berounský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	540	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	424	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Berounský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	540	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	424	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kladenský deník 		+10	,	Strana:	63	,	Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 15	260	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,17	

143



41/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kladenský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 15	260	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	580	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	580	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Děčínský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	709	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chomutovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	533	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	27	756,52 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Liberecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	190	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	43	947,82 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Děčínský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	709	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chomutovský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	533	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	039,25 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1,	Děčínský deník	N1, Liberecký deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
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Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Kladenský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 15	260	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+10	,	Strana:	63	, Vytištěno:	580	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	11	031,28 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Pražský deník	N1, Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1,	
Mělnický deník	N1, + 5 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+23	,	Strana:	74	, Vytištěno:	580	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Plzeňský kraj 	,	AVE:	25	467,02 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 18 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Děčínský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	709	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chomutovský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	533	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	27	756,52 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Liberecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	190	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	43	947,82 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Děčínský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	640	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 1	709	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chomutovský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 3	533	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	039,25 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1,	Děčínský deník	N1, Liberecký deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
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Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Liberecký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 7	190	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	20	645,48 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Jablonecký deník	N1,	
Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jablonecký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	570	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	010	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Litoměřický deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jablonecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	570	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	010	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Litoměřický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	547	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha	-	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Mostecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	460	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	214	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Teplický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	925	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	695,65 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Litoměřický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	060	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	547	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský	deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Mostecký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	460	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 5	214	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	
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Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Teplický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	925	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Ústecký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	900	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	305	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	20	645,48 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Ústecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	900	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	305	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	43	947,82 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žatecký a lounský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	947	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	27	756,52 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žatecký a lounský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	947	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	039,25 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hradecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	940	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	282	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	23	223,02 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hradecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	940	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	282	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	66	541,19 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	370,07 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
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Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Teplický deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 2	925	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	299,06 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Ústecký deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	900	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	305	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	20	645,48 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Ústecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	900	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	01:36	, Čtenost: 6	305	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	43	947,82 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žatecký a lounský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	947	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	27	756,52 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Žatecký a lounský deník 		+17	,	Strana:	63	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 5	947	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	13	039,25 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Českolipský deník	N1, Děčínský deník	N1, Chomutovský deník	N1, Liberecký deník	N1,	
Jablonecký deník	N1, + 12 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hradecký deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	940	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	282	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	23	223,02 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Hradecký deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	940	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	282	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	66	541,19 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	34	370,07 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
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TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	98	480,96 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	110	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 6	777 	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Chrudimský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	110	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 6	777 	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jičínský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Jičínský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	880	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Náchodský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 7	458	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Náchodský deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	760	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 7	458	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Orlický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	080	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	811	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Orlický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	080	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 3	811	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	

147



45/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pardubický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	930	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 9	985	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	23	223,02 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pardubický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	930	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 9	985	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	66	541,19 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rychnovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	473	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Podpora turismu v Plzeňském kraji v čase pandemie zesílila URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	icot.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.06.2021	09:15	,	RU	/	den:	
2	500	,	Vydavatel:	icot.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 15.06.2021	-	vyletnik.cz	N1	URL	,	14.06.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+5	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.06.2021	11:39	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	11.06.2021	-	
ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Plzeňský kraj podpořil cestovní ruch intenzivněji než v letech před pandemií URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	vyletnik.cz		+2	,	Autor:	Václav Prokš 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.06.2021	13:10	, RU / měsíc: 54	807	,	RU	/	den:	4	749	,	Vydavatel:	Paseo	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 15.06.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	14.06.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Šaty na míru 	
TISK	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	Západočeský týdeník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(hav)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.06.2021	00:50	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství z regionu	

Vzácný Hawker Hurricane obohatil sbírku muzea Točná 	
TISK	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 	,	Strana:	3	,	Autor:	JAN SŮRA	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.06.2021	02:52	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	praha zpravodajství 	,	AVE:	17	297,94 Kč 	,	GRP:	0,16	

Zahajujeme! Lieder Society tentokrát v Praze. V úterý v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.06.2021	07:49	,	RU	/	
den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

KULTURA pro děti 	
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Náš Plzeňský kraj	,	AVE:	47	909,65 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1, Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pardubický deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	1	930	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 9	985	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	23	223,02 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Objevujte Plzeňský kraj 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Pardubický deník 		+45	,	Strana:	74	, Vytištěno:	1	930	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 9	985	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	66	541,19 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Znojemský deník	N1, Havlíčkobrodský deník	N1, Jihlavský deník	N1,	Vyškovský deník	N1,	
Pelhřimovský deník	N1, + 40 dalších 	

Poznejte pivo, historii i loutky 	
TISK	,	Datum:	14.06.2021	,	Zdroj:	Rychnovský deník 		+40	,	Strana:	63	, Vytištěno:	660	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.06.2021	02:19	, Čtenost: 2	473	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Náš Plzeňský kraj 	,	AVE:	16	720,58 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	Moravskoslezský deník	N1, Bruntálský a krnovský deník	N1, Frýdecko-místecký a třinecký 
deník	N1, Novojičínský deník	N1, Opavský a hlučínský deník	N1, + 35 dalších 	

Podpora turismu v Plzeňském kraji v čase pandemie zesílila URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	icot.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.06.2021	09:15	,	RU	/	den:	
2	500	,	Vydavatel:	icot.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 15.06.2021	-	vyletnik.cz	N1	URL	,	14.06.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+5	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.06.2021	11:39	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	11.06.2021	-	
ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Plzeňský kraj podpořil cestovní ruch intenzivněji než v letech před pandemií URL		
WEB	,	Datum:	15.06.2021	,	Zdroj:	vyletnik.cz		+2	,	Autor:	Václav Prokš 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.06.2021	13:10	, RU / měsíc: 54	807	,	RU	/	den:	4	749	,	Vydavatel:	Paseo	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 15.06.2021	-	icot.cz	N1	URL	,	14.06.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Šaty na míru 	
TISK	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	Západočeský týdeník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(hav)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.06.2021	00:50	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství z regionu	

Vzácný Hawker Hurricane obohatil sbírku muzea Točná 	
TISK	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	Pražský deník 	,	Strana:	3	,	Autor:	JAN SŮRA	, Vytištěno:	2	720	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.06.2021	02:52	, Čtenost: 14	532	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	praha zpravodajství 	,	AVE:	17	297,94 Kč 	,	GRP:	0,16	

Zahajujeme! Lieder Society tentokrát v Praze. V úterý v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	16.06.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.06.2021	07:49	,	RU	/	
den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	
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TISK	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	Maminka	,	Strana:	16	, Vytištěno:	17	233	, Prodáno:	5	431	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	17.06.2021	00:38	, Čtenost: 118	309	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Infomix	,	AVE:	182	600,18 Kč 	,	GRP:	1,31	

Cesta do pravěku 	
TISK	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(mk)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	17.06.2021	03:21	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	1	745,65 Kč 	,	GRP:	0,14	

Do oblak i do podzemí v Plzeňském kraji URL		
WEB	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	icot.cz	,	Autor:	Daniel Mrázek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.06.2021	
11:18	,	RU	/	den:	2	500	,	Vydavatel:	icot.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

O titul Stavba roku se bude letos ucházet 40 staveb URL		
WEB	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.06.2021	14:50	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na výlety: Jedovatá krása motýlů, otevřené vinné sklípky i středověká slavnost 
URL		
WEB	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.06.2021	17:22	, Celková 
návštěvnost:	38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

V Plzeňském kraji soutěží o titul Stavba roku 40 loňských objektů URL		
WEB	,	Datum:	17.06.2021	,	Zdroj:	stavebniserver.com	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.06.2021	20:28	,	
RU	/	den:	2	000	,	Vydavatel:	stavebniserver.com	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Na hradě vás nechají natáhnout na skřipec i zamířit z muškety 	
TISK	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	5plus2	,	Strana:	2	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	487	487	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.06.2021	00:35	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
118	345,59 Kč 	,	GRP:	7,21	

Dobřívský hamr se prosadil v Muzejním počinu 2020 URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.06.2021	00:35	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Plzeň: Festival Industry Open opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+5	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.06.2021	09:02	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	
MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	plzen.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL	,	11.06.2021	-	
ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Zvláštní ocenění za revitalizaci národní kulturní památky získal Vodní Hamr URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.06.2021	09:34	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+5	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.06.2021	17:28	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	regionplzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL	,	
11.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Město Plzeň ocenilo ředitelku 21. mateřské školy URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+5	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.06.2021	17:38	,	RU	/	
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měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL	,	11.06.2021	-	
ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Spolek Lieder Society cílí na komorní píseň URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Autor:	Josef Zedník 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.06.2021	17:38	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

OBRAZEM: Krásné a neznámé. Podívejte se na neobjevené skvosty Česka URL		
WEB	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	cestovani.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav	Halamka	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.06.2021	00:33	, RU / měsíc: 730	336	,	RU	/	den:	100	141	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Po	
Česku 	,	AVE:	79	000,00 Kč 	,	GRP:	1,11	

Na Plzeňsku začíná festival Industry Open! URL		
WEB	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.06.2021	12:26	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Viktorka zahájila oslavy 	
TV	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	,	Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.06.2021	21:55	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	65	100,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	20:00	N1		

Valy, střepy a bronz: Hradišťany a Štěpánovská hora, dvě pravěká hradiště na 
Teplicku. Kdo stál proti komu na počátku husitské revoluce – a jak byl za URL		
WEB	,	Datum:	21.06.2021	,	Zdroj:	ČRo -	sever.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.06.2021	08:17	,	RU	/	
měsíc: 544	717	,	RU	/	den:	41	030	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Věda 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,46	

Cena muzeí Gloria musaealis 2020 putovala do Západočeského muzea v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	21.06.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.06.2021	18:09	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

TZ: Já a oni: Jedinec a společenství v umění 19. století v Západočeské galerii v Plzni 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	artalk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	09:50	,	RU	/	den:	
15	000	,	Vydavatel:	artalk.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	000,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 22.06.2021	-	czpravy.cz	N1	URL		

TZ: Já a oni: Jedinec a společenství v umění 19. století v Západočeské galerii v Plzni 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	11:10	,	RU	/	
měsíc: 347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Obsahové duplicity: 22.06.2021	-	artalk.cz	N1	URL		

Oslava sousedských vztahů přinese společné večeře i komentované prohlídky městem 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	12:38	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Třináctka vystavuje Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	17:36	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	
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měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 18.06.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL,	plzen.cz	N1	URL	,	15.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL	,	11.06.2021	-	
ceskypohled.eu	N1	URL	,	10.06.2021	-	plzendnes.cz	N1	URL		

Spolek Lieder Society cílí na komorní píseň URL		
WEB	,	Datum:	18.06.2021	,	Zdroj:	klasikaplus.cz	,	Autor:	Josef Zedník 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.06.2021	17:38	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	klasikaplus.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

OBRAZEM: Krásné a neznámé. Podívejte se na neobjevené skvosty Česka URL		
WEB	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	cestovani.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav	Halamka	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.06.2021	00:33	, RU / měsíc: 730	336	,	RU	/	den:	100	141	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Po	
Česku 	,	AVE:	79	000,00 Kč 	,	GRP:	1,11	

Na Plzeňsku začíná festival Industry Open! URL		
WEB	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.06.2021	12:26	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Viktorka zahájila oslavy 	
TV	,	Datum:	19.06.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV		+1	,	Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.06.2021	21:55	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	65	100,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Obsahové duplicity: 14.06.2021	-	20:00	N1		

Valy, střepy a bronz: Hradišťany a Štěpánovská hora, dvě pravěká hradiště na 
Teplicku. Kdo stál proti komu na počátku husitské revoluce – a jak byl za URL		
WEB	,	Datum:	21.06.2021	,	Zdroj:	ČRo -	sever.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.06.2021	08:17	,	RU	/	
měsíc: 544	717	,	RU	/	den:	41	030	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Věda 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,46	

Cena muzeí Gloria musaealis 2020 putovala do Západočeského muzea v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	21.06.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.06.2021	18:09	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

TZ: Já a oni: Jedinec a společenství v umění 19. století v Západočeské galerii v Plzni 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	artalk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	09:50	,	RU	/	den:	
15	000	,	Vydavatel:	artalk.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	000,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 22.06.2021	-	czpravy.cz	N1	URL		

TZ: Já a oni: Jedinec a společenství v umění 19. století v Západočeské galerii v Plzni 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	czpravy.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	11:10	,	RU	/	
měsíc: 347	614	,	RU	/	den:	26	751	,	Vydavatel:	czpravy.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,30	

Obsahové duplicity: 22.06.2021	-	artalk.cz	N1	URL		

Oslava sousedských vztahů přinese společné večeře i komentované prohlídky městem 
URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	12:38	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Třináctka vystavuje Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století URL		
WEB	,	Datum:	22.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.06.2021	17:36	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

48/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

Obsahové duplicity: 29.06.2021	-	mistnikultura.cz	N1	URL		

Výlet do Plzně URL		
WEB	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	2market.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.06.2021	11:54	,	RU	/	
měsíc: 26	250	,	RU	/	den:	1	875	,	Vydavatel:	2MEDIA	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	1	000,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Západočeské muzeum v Plzni a jeho pobočky chystají na léto spoustu zážitků 	
RÁDIO	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Rádio Blaník -	západ 	, Zpráva:	3 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
23.06.2021	18:13	, Poslechovost pořadu: 19	534	,	Provozovatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	, Země: Česko 	,	
Pořad: 17:42	Zprávy	,	AVE:	640,00 Kč 	,	GRP:	0,22	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	13:51	, Čtenost:	12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	91	658,85 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	13:51	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	37	158,99 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	13:51	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	39	636,26 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	13:51	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	39	636,26 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	13:51	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	37	158,99 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	14:02	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	37	158,99 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	14:02	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	39	636,26 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
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Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	14:02	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	47	068,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Hamr, KDE BYL KOVÁŘ PÁN 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Instinkt	,	Strana:	48	,	Autor:	STANISLAV ZBYNĚK	, Vytištěno:	25	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	00:27	, Čtenost: 86	542	,	Vydavatel:	EMPRESA	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Výlety do kapsy	,	AVE:	164	551,22 Kč 	,	GRP:	0,96	

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	Plzeňský deník	N1		

Prestižní ocenění pro vodní hamr v Dobřívu 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	22	,	Autor:	(ib)	,	Vytištěno:	86	510	, Prodáno:	54	443	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	02:38	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	38	053,78 Kč 	,	GRP:	2,13	

T ipy deníku 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+3	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	02:38	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	4	363,34 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív – Národní kulturní památka URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	pr.denik.cz		+1	,	Autor:	Komerční sdělení 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
24.06.2021	06:56	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Dovolená v ČR	

Obsahové duplicity: 01.07.2021	-	Dovolená v ČR	N1	URL		

Tipy na výlety: Jů! Tam je Jů a Hele! Ostravu obsadí kejklíři a obdivujte staleté unikáty 
URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	17:34	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: kovářské řemeslo, koncerty i sousedská setkání URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
24.06.2021	20:48	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
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Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Rokycany jsou skvělým místem pro život i zajímavým turistickým cílem 	
TISK	,	Datum:	23.06.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	50	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.06.2021	14:02	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Cesty městy	,	AVE:	47	068,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 23.06.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Hamr, KDE BYL KOVÁŘ PÁN 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Instinkt	,	Strana:	48	,	Autor:	STANISLAV ZBYNĚK	, Vytištěno:	25	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	00:27	, Čtenost: 86	542	,	Vydavatel:	EMPRESA	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Výlety do kapsy	,	AVE:	164	551,22 Kč 	,	GRP:	0,96	

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, Plzeňský deník	N1		

Tip Deníku: Industry Open chystá čtyři akce URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+3	,	Autor:	Zdeněk Sequens 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	00:48	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy	na	kulturu	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	Plzeňský deník	N1		

Prestižní ocenění pro vodní hamr v Dobřívu 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	22	,	Autor:	(ib)	,	Vytištěno:	86	510	, Prodáno:	54	443	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	02:38	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	38	053,78 Kč 	,	GRP:	2,13	

T ipy deníku 	
TISK	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+3	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.06.2021	02:38	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	4	363,34 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív – Národní kulturní památka URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	pr.denik.cz		+1	,	Autor:	Komerční sdělení 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
24.06.2021	06:56	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Dovolená v ČR	

Obsahové duplicity: 01.07.2021	-	Dovolená v ČR	N1	URL		

Tipy na výlety: Jů! Tam je Jů a Hele! Ostravu obsadí kejklíři a obdivujte staleté unikáty 
URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.06.2021	17:34	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: kovářské řemeslo, koncerty i sousedská setkání URL		
WEB	,	Datum:	24.06.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
24.06.2021	20:48	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
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na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

NEOBJEVENÉ SKVOSTY CESKA 	
TISK	,	Datum:	25.06.2021	,	Zdroj:	Blesk	,	Strana:	1	,	Autor:	A. Vetkovská, M. Kalkusová, Kudyznudy.cz 	,	
Vytištěno:	170	804	, Prodáno:	132	968	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.06.2021	03:17	, Čtenost: 686	198	,	
Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Dovolená na poslední chvíli 	,	AVE:	
744	788,72 Kč 	,	GRP:	7,62	

Ze zámku do hornických šachet 	
TISK	,	Datum:	25.06.2021	,	Zdroj:	Blesk	,	Strana:	3	, Vytištěno:	170	804	, Prodáno:	132	968	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	25.06.2021	03:17	, Čtenost: 686	198	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Dovolená na poslední chvíli 	,	AVE:	500	754,60 Kč 	,	GRP:	7,62	

TIPY NA VÍKEND: Slavnosti vína i ukázka kovářského řemesla URL		
WEB	,	Datum:	25.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.06.2021	13:18	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 25.06.2021	-	Zprávy	N1	URL		

TIPY NA VÍKEND: Slavnosti vína i ukázka kovářského řemesla URL		
WEB	,	Datum:	25.06.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.06.2021	14:13	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 25.06.2021	-	Zprávy	N1	URL		

Svatba u Broučků v Plzni 	
TISK	,	Datum:	26.06.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	14	,	Autor:	(haj)	, Vytištěno:	86	510	, Prodáno:	54	443	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.06.2021	01:54	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	
Z regionů 	,	AVE:	7	787,05 Kč 	,	GRP:	2,13	

Lidé se seznamují se sousedy, už posedmé 	
TISK	,	Datum:	26.06.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	13	,	Autor:	Jitka Šrámková 	, Vytištěno:	101	519	,	
Prodáno:	87	586	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.06.2021	02:39	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	74	160,19 Kč 	,	GRP:	5,05	

Konvoj motocyklů Indian dorazil k hamru 	
TISK	,	Datum:	29.06.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.06.2021	01:39	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	4	271,12 Kč 	,	GRP:	0,13	

Plzeňský centrální obvod navázal spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	29.06.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.06.2021	02:23	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století URL		
WEB	,	Datum:	29.06.2021	,	Zdroj:	mistnikultura.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.06.2021	08:03	,	RU	
/	den:	5	000	,	Vydavatel:	mistnikultura.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 22.06.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Plzeň si připomene slavný festival Porta, nabídne výstavu i koncerty URL		
WEB	,	Datum:	29.06.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+2	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	29.06.2021	15:52	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	30.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL		

Výstavou a koncerty si Plzeň připomene country a trampský festival Porta URL		
WEB	,	Datum:	29.06.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.06.2021	
19:39	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
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Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Vzpomínáte na legendární Portu? Plzeň si připomene její slavná léta URL		
WEB	,	Datum:	30.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.06.2021	07:18	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Plzeň si připomene slavný festival Porta, nabídne výstavu i koncerty URL		
WEB	,	Datum:	30.06.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.06.2021	09:42	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	29.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív – Národní kulturní památka URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	pr.denik.cz		+1	,	Autor:	Komerční sdělení 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
01.07.2021	00:53	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Dovolená v ČR	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	Dovolená v ČR	N1	URL		

Plán na novou budovu pro galerii opět ožívá 	
TISK	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	15	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	00:53	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	190	733,45 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 02.07.2021	-	impuls.cz	N1	URL		

POZNEJTE PLZEŇ POD ZEMÍ 	
TISK	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	52	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	01.07.2021	01:54	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Léto 2021 v Prazdroji 	,	AVE:	8	831,29 Kč 	,	GRP:	0,14	

Nominaci na titul v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získalo 22 objektů ze 40 
přihlášených URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	11:22	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 jsou vyhlášeny. Veřejnost může 
hlasovat. URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz		+1	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	01.07.2021	15:50	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 05.07.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Tipy na výlety: Dny dobré vůle, 155 let od největší bitvy i středověké slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	17:27	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Západočeské muzeum má novou výstavu 	
RÁDIO	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	18:57	

, Poslechovost pořadu: 13	317	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 17:00 Události dne -	Plzeňský 
kraj	,	AVE:	902,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

V Plzeňském kraji bylo nominováno na Stavbu roku 22 ze 40 přihlášených objektů URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	stavebniserver.com	,	Autor:	Stavbami Plzeňského, Lokalita Bolevec 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	19:31	,	RU	/	den:	2	000	,	Vydavatel:	stavebniserver.com	, Země: Česko 	,	
AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Do Tokia je daleko, na Olympijský dvorek v Muzeu loutek je to mnohem blíž URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	19:31	,	
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Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Vzpomínáte na legendární Portu? Plzeň si připomene její slavná léta URL		
WEB	,	Datum:	30.06.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.06.2021	07:18	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Plzeň si připomene slavný festival Porta, nabídne výstavu i koncerty URL		
WEB	,	Datum:	30.06.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.06.2021	09:42	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL	,	29.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív – Národní kulturní památka URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	pr.denik.cz		+1	,	Autor:	Komerční sdělení 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
01.07.2021	00:53	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Dovolená v ČR	

Obsahové duplicity: 24.06.2021	-	Dovolená v ČR	N1	URL		

Plán na novou budovu pro galerii opět ožívá 	
TISK	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	15	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	00:53	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	190	733,45 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 02.07.2021	-	impuls.cz	N1	URL		

POZNEJTE PLZEŇ POD ZEMÍ 	
TISK	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	52	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	01.07.2021	01:54	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	
Léto 2021 v Prazdroji 	,	AVE:	8	831,29 Kč 	,	GRP:	0,14	

Nominaci na titul v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získalo 22 objektů ze 40 
přihlášených URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	11:22	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 jsou vyhlášeny. Veřejnost může 
hlasovat. URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz		+1	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	01.07.2021	15:50	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 05.07.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Tipy na výlety: Dny dobré vůle, 155 let od největší bitvy i středověké slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	17:27	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Západočeské muzeum má novou výstavu 	
RÁDIO	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	18:57	

, Poslechovost pořadu: 13	317	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 17:00 Události dne -	Plzeňský 
kraj	,	AVE:	902,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

V Plzeňském kraji bylo nominováno na Stavbu roku 22 ze 40 přihlášených objektů URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	stavebniserver.com	,	Autor:	Stavbami Plzeňského, Lokalita Bolevec 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	19:31	,	RU	/	den:	2	000	,	Vydavatel:	stavebniserver.com	, Země: Česko 	,	
AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Do Tokia je daleko, na Olympijský dvorek v Muzeu loutek je to mnohem blíž URL		
WEB	,	Datum:	01.07.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.07.2021	19:31	,	
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Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

FOTO 	
TISK	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	9	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.07.2021	00:27	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	40	343,62 Kč 	,	GRP:	2,13	

Plzeň v létě zavzpomíná na legendární festival Porta 	
TISK	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	5plus2	,	Strana:	25	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	487	696	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.07.2021	00:27	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
61	942,87 Kč 	,	GRP:	7,21	

Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.07.2021	06:01	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Muzeum loutek v Plzni otevřelo olympijský dvorek - FOTO URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.07.2021	07:31	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Prostějovské muzeum má novou šéfku URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	prostejovsky.denik.cz	,	Autor:	Zdeněk Vysloužil 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.07.2021	09:45	, RU / měsíc: 36	835	,	RU	/	den:	4	980	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Prostějovsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	prachatickonews.cz	,	Autor:	Klášter Chotěšov	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.07.2021	11:14	, Celková návštěvnost: 96	850	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	prachatickonews.cz	, Země: 
Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Výstava odhalí tajemství miliony let starých močálů na Plzeňsku URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.07.2021	14:20	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Plán na novou budovu pro Západočeskou galerii v Plzni opět ožívá URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.07.2021	15:43	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Plán na novou budovu pro Západočeskou galerii v Plzni opět ožívá URL		
WEB	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	impuls.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.07.2021	16:36	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Obsahové duplicity: 01.07.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Do tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska mohou proniknout 
návštěvníci Západočeského muzea v Plzni na nové výstavě 	
RÁDIO	,	Datum:	02.07.2021	,	Zdroj:	Rádio Blaník -	západ 	, Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.07.2021	19:03	, Poslechovost pořadu: 19	534	,	Provozovatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	, Země: Česko 	,	
Pořad: 17:42 Zprávy	,	AVE:	560,00 Kč 	,	GRP:	0,22	

Kam vyrazit za zážitky? 	
TISK	,	Datum:	03.07.2021	,	Zdroj:	Deník Víkend 	,	Strana:	28	,	Autor:	REDAKCE DENÍKU	, Vytištěno:	91	555	,	
Prodáno:	75	005	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.07.2021	00:14	, Čtenost: 202	466	,	Vydavatel:	VLTAVA	
LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Cestovatelský speciál 	,	AVE:	281	598,29 Kč 	,	GRP:	2,25	
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Výtvarné tipy 28. týden URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	scena.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	00:43	,	RU	/	den:	
15	000	,	Vydavatel:	scena.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	14	000,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	09:39	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	regiony	N1	URL	,	06.07.2021	-	regiony	N1	URL		

Krajská stavba roku už zná nominované stavby. Hlasujte URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	14:38	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 01.07.2021	-	plzensky-kraj.cz	N1	URL		

Svatba u Broučků zůstane v Plzni deset let URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	06.07.2021	09:37	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Plzeň: Svatba u Broučků zůstane v Muzeu loutek deset let URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+1	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
06.07.2021	14:27	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	
MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Plzeň si připomene slavný festival Porta URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.07.2021	17:39	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 30.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL	,	29.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.07.2021	18:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	regiony	N1	URL	,	05.07.2021	-	regiony	N1	URL		

Za každé navštívené muzeum dostanou děti jednu medaili! URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	06:26	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	10:41	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Dejte šanci kandidátům z Plzeňska na cenu Památky děkují URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	11:26	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.07.2021	12:30	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
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Výtvarné tipy 28. týden URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	scena.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	00:43	,	RU	/	den:	
15	000	,	Vydavatel:	scena.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	14	000,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	09:39	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	regiony	N1	URL	,	06.07.2021	-	regiony	N1	URL		

Krajská stavba roku už zná nominované stavby. Hlasujte URL		
WEB	,	Datum:	05.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.07.2021	14:38	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 01.07.2021	-	plzensky-kraj.cz	N1	URL		

Svatba u Broučků zůstane v Plzni deset let URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	06.07.2021	09:37	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Plzeň: Svatba u Broučků zůstane v Muzeu loutek deset let URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+1	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
06.07.2021	14:27	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	
MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Plzeň si připomene slavný festival Porta URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.07.2021	17:39	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 30.06.2021	-	ceskypohled.eu	N1	URL	,	29.06.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	06.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.07.2021	18:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	regiony	N1	URL	,	05.07.2021	-	regiony	N1	URL		

Za každé navštívené muzeum dostanou děti jednu medaili! URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	06:26	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	10:41	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Dejte šanci kandidátům z Plzeňska na cenu Památky děkují URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	11:26	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Olympijský dvorek Západočeského muzea v Plzni nezná poražených! URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.07.2021	12:30	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
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4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 06.07.2021	-	regiony	N1	URL	,	05.07.2021	-	regiony	N1	URL		

Freska, hamr i roubenka. O hlasy veřejnosti bojují tři památky z regionu URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	12:46	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Domažlicko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Freska, hamr i roubenka. O hlasy veřejnosti bojují tři památky z regionu URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	12:46	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Klatovsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Freska, hamr i roubenka. O hlasy veřejnosti bojují tři památky z regionu URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	12:46	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Plzeňsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Freska, hamr i roubenka. O hlasy veřejnosti bojují tři památky z regionu URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	12:46	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Freska, hamr i roubenka. O hlasy veřejnosti bojují tři památky z regionu URL		
WEB	,	Datum:	07.07.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.07.2021	12:46	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 07.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Plzeňsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
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tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	10	881,99 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	4	747,51 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	4	725,06 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	4	416,80 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	4	726,10 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	/	
Zpravodajství 	,	AVE:	3	153,52 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeň: Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	
10:00	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	MEDIA	a.s.	,	
Země: Česko	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Sadový okruh zaplnil fenomén jménem Porta 	

158



55/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i tramvajová trať URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+4	,	Autor:	Kamil Kacerovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	00:42	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	10	881,99 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	4	747,51 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	

,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	4	725,06 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	4	416,80 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Tachovský deník	N1		

Tři památky bojují o hlasy 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+4	,	Strana:	1	,	Autor:	(kk)	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	4	726,10 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 08.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.07.2021	02:14	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	/	
Zpravodajství 	,	AVE:	3	153,52 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeň: Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL		
WEB	,	Datum:	08.07.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.07.2021	
10:00	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	MEDIA	a.s.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Sadový okruh zaplnil fenomén jménem Porta 	
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TISK	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	11	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	09.07.2021	02:52	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	167	185,54 Kč 	,	GRP:	5,05	

Dny lidové architektury Plzeňského kraje URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	mistnikultura.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	10:26	,	RU	/	
den:	5	000	,	Vydavatel:	mistnikultura.cz	, Země:	Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Barokní freska, obnovený vodní hamr nebo zachráněná roubenka. Hlasujte v soutěži 
pro svého favorita URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	11:25	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Dny lidové architektury Plzeňského kraje budou slavnostně zahájeny v Selském dvoře 
U Matoušů URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	vecerni-praha.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	11:56	,	RU	/	
měsíc: 186	253	,	RU	/	den:	13	256	,	Vydavatel:	Spolek Křídla Života 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

Plzeň si připomíná legendární festival Porta výstavou i koncerty URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.07.2021	14:33	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Putování Královédvorského chrámového sboru (10) – Karlovy Vary URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	jaromersko.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	16:18	,	RU	/	
den:	3	500	,	Vydavatel:	jaromersko.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

MMR: Máme pro vás tipy na návštěvu opravených českých památek URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	mmr.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	21:40	, Celková 
návštěvnost: 143	530	,	RU	/	den:	100	,	Vydavatel:	mmr.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL,	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	10.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	
URL		

Svatba u Broučků v Plzni zůstane 10 let 	
TV	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	14	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	21:52	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	8	835,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Putování Královédvorského chrámového sboru (10) – Karlovy Vary URL		
WEB	,	Datum:	09.07.2021	,	Zdroj:	kralovedvorsko.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.07.2021	23:34	,	
Celková návštěvnost: 85	230	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	kralovedvorsko.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	
0,04	

MMR: Máme pro vás tipy na návštěvu opravených českých památek URL		
WEB	,	Datum:	10.07.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+3	,	Autor:	Tisková zpráva 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.07.2021	18:14	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	
OUR	MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL,	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	09.07.2021	-	mmr.cz	N1	URL		

S nebezpečnou a nakažlivou chorobou se nesetkáváme poprvé, v minulosti zabila 
cholera stovky Plzeňanů URL		
WEB	,	Datum:	11.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.07.2021	07:58	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

MMR: Máme pro vás tipy na návštěvu opravených českých památek URL		
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WEB	,	Datum:	11.07.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz		+3	,	Autor:	Připravil David Hořínek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.07.2021	11:02	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	10.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	09.07.2021	-	
mmr.cz	N1	URL		

Tipy na návštěvu opravených českých památek URL		
WEB	,	Datum:	11.07.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.07.2021	
16:41	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL	,	10.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	09.07.2021	-	mmr.cz	N1	
URL		

Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska 	
TISK	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	Haló noviny	,	Strana:	12	,	Autor:	Marcela ŠPIČKOVÁ 	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.07.2021	00:20	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Mozaika	
zajímavostí 	,	AVE:	26	645,45 Kč 	

Historické ohlédnutí - Zvykoslovný rok v Radobyčicích URL		
WEB	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.07.2021	02:23	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Startuje výstava Jiří Laštovička/Prostřeno ve foyer Uměleckoprůmyslového musea v 
Praze URL		
WEB	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	protisedi.cz		+1	,	Autor:	Jiří Laštovička, Prostřeno Ve 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	13.07.2021	03:25	, Celková návštěvnost: 337	050	, RU / měsíc: 149	157	,	RU	/	den:	11	235	,	Vydavatel:	
PROTIŠEDI s.r.o. 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.07.2021	-	vecerni-praha.cz	N1	URL		

Uměleckoprůmyslové museum zahájilo výstavu: Jiří Laštovička – Prostřeno URL		
WEB	,	Datum:	14.07.2021	,	Zdroj:	vecerni-praha.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.07.2021	11:47	,	
RU / měsíc: 186	253	,	RU	/	den:	13	256	,	Vydavatel:	Spolek Křídla Života 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 13.07.2021	-	protisedi.cz	N1	URL		

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	

160



57/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

WEB	,	Datum:	11.07.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz		+3	,	Autor:	Připravil David Hořínek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.07.2021	11:02	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	10.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	09.07.2021	-	
mmr.cz	N1	URL		

Tipy na návštěvu opravených českých památek URL		
WEB	,	Datum:	11.07.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.07.2021	
16:41	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 11.07.2021	-	e-vsudybyl.cz	N1	URL	,	10.07.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	09.07.2021	-	mmr.cz	N1	
URL		

Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska 	
TISK	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	Haló noviny	,	Strana:	12	,	Autor:	Marcela ŠPIČKOVÁ 	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.07.2021	00:20	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Mozaika	
zajímavostí 	,	AVE:	26	645,45 Kč 	

Historické ohlédnutí - Zvykoslovný rok v Radobyčicích URL		
WEB	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.07.2021	02:23	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Startuje výstava Jiří Laštovička/Prostřeno ve foyer Uměleckoprůmyslového musea v 
Praze URL		
WEB	,	Datum:	13.07.2021	,	Zdroj:	protisedi.cz		+1	,	Autor:	Jiří Laštovička, Prostřeno Ve 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	13.07.2021	03:25	, Celková návštěvnost: 337	050	, RU / měsíc: 149	157	,	RU	/	den:	11	235	,	Vydavatel:	
PROTIŠEDI s.r.o. 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Obsahové duplicity: 14.07.2021	-	vecerni-praha.cz	N1	URL		

Uměleckoprůmyslové museum zahájilo výstavu: Jiří Laštovička – Prostřeno URL		
WEB	,	Datum:	14.07.2021	,	Zdroj:	vecerni-praha.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.07.2021	11:47	,	
RU / měsíc: 186	253	,	RU	/	den:	13	256	,	Vydavatel:	Spolek Křídla Života 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 13.07.2021	-	protisedi.cz	N1	URL		

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
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Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity:	15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové	duplicity:	15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	+	2	dalších 	

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších		

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	sokolovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 30	723	,	RU	/	den:	4	154	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové	duplicity:	15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších		

Tipy na víkend: Filmové večery, oslava železnice či tradiční slavnosti URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
15.07.2021	14:48	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity:	15.07.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších		

Tipy na výlety: Piráti na Chmelaři, šlechtické slavnosti i soutěž koňských dovedností 
URL		
WEB	,	Datum:	15.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.07.2021	17:14	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Víkend podle Deníku. Vypravte se za vojáky, na fesťáky Hrošení či KamzíkFest URL		
WEB	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	denik.cz	,	Autor:	Redakce	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.07.2021	
00:36	, Celková návštěvnost: 20	913	932	, RU / měsíc: 3	809	380	,	RU	/	den:	515	053	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	
MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	49	000,00 Kč 	,	GRP:	5,72	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	18	918,71 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	7	669,75 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	
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Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	7	669,75 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	7	669,75 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	9	715,01 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Výstava ukáže, jak vypadal pravěk na Plzeňsku 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 		+1	,	Strana:	11	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.07.2021	02:27	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	120	597,05 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 18.07.2021	-	impuls.cz	N1	URL		

Plzeň – zajímavá místa URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	alik.idnes.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.07.2021	04:16	,	RU	/	den:	
7	500	,	Vydavatel:	alik.idnes.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	7	500,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Oblíbený obchod i populární módní styl, jak vypadal svéráz na Plzeňsku? URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.07.2021	08:21	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	
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Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	7	669,75 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	7	669,75 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	181,06 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Filmové večery zahájí Pomáda 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.07.2021	01:21	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	9	715,01 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Výstava ukáže, jak vypadal pravěk na Plzeňsku 	
TISK	,	Datum:	16.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 		+1	,	Strana:	11	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.07.2021	02:27	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	120	597,05 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 18.07.2021	-	impuls.cz	N1	URL		

Plzeň – zajímavá místa URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	alik.idnes.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.07.2021	04:16	,	RU	/	den:	
7	500	,	Vydavatel:	alik.idnes.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	7	500,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Oblíbený obchod i populární módní styl, jak vypadal svéráz na Plzeňsku? URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.07.2021	08:21	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	

60/90			© 2022	NEWTON	Media	|	www.newtonmedia.eu	|		

Západočeské muzeum láká na zkameněliny z pravěku, našli je na Plzeňsku URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.07.2021	15:54	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Západočeské muzeum láká na zkameněliny z pravěku, našli je na Plzeňsku URL		
WEB	,	Datum:	18.07.2021	,	Zdroj:	impuls.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.07.2021	16:25	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Obsahové duplicity: 16.07.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Krátce 	
TISK	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	Metro	,	Strana:	5	,	Autor:	iDNES.cz	, Vytištěno:	194	112	, Prodáno:	243	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.07.2021	02:19	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Domov	,	AVE:	24	225,28 Kč 	,	GRP:	3,78	

Kašnu a fontány v dolní části sadového okruhu vyřadila porucha na přívodním 
kabelovém vedení URL		
WEB	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.07.2021	13:24	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 19.07.2021	-	qap.cz	N1	URL		

Kašnu a fontány v dolní části sadového okruhu nefungují. Co za to může? URL		
WEB	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	plzen.cz	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.07.2021	16:37	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Silné deště vyřadily z provozu kašnu a fontány v plzeňském sadovém okruhu URL		
WEB	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.07.2021	16:54	,	
Celková návštěvnost: 635	940	,	RU	/ měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Kašnu a fontány vyřadila porucha na přívodním kabelovém vedení - FOTO URL		
WEB	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	qap.cz		+1	,	Autor:	Město Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.07.2021	
18:25	, Celková	návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	,	
Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 19.07.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Lidová architektura přilákala návštěvníky 	
TV	,	Datum:	19.07.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	6	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.07.2021	20:49	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	79	050,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Loutky ovládnou Rokycany až do konce roku URL		
WEB	,	Datum:	20.07.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	20.07.2021	08:37	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Kultura	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Vodní hamr pod Brdy z 19. století je stále funkční URL		
WEB	,	Datum:	20.07.2021	,	Zdroj:	pribram.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.07.2021	14:14	, Celková 
návštěvnost: 842	860	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	DIRTECHO	MEDIA,	s.	r.	o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Kašna pod Západočeským muzeem v Plzni je mimo provoz 	
RÁDIO	,	Datum:	20.07.2021	,	Zdroj:	Hitrádio FM PLUS	, Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
20.07.2021	17:28	, Poslechovost pořadu: 16	798	,	Provozovatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	, Země: Česko 	,	
Pořad: 17:00 Zprávy	,	AVE:	520,00 Kč 	,	GRP:	0,19	
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Blíží se finále krajské stavby roku 2020 	
TISK	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.07.2021	02:13	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země:	Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	373	454,32 Kč 	,	GRP:	5,05	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	benesovsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	600	,	RU	/	den:	4	408	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z	okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	berounsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 29	425	,	RU	/	den:	3	978	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	boleslavsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 42	231	,	RU	/	den:	5	710	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kladensky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 54	232	,	RU	/	den:	7	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kolinsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	785	,	RU	/	den:	4	433	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kutnohorsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 25	068	,	RU	/	den:	3	389	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	melnicky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 35	742	,	RU	/	den:	4	832	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	nymbursky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	404	,	RU	/	den:	4	381	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	
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Blíží se finále krajské stavby roku 2020 	
TISK	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.07.2021	02:13	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země:	Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	373	454,32 Kč 	,	GRP:	5,05	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	benesovsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	600	,	RU	/	den:	4	408	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z	okolí	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	berounsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 29	425	,	RU	/	den:	3	978	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	boleslavsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 42	231	,	RU	/	den:	5	710	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	kladensky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kladensky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan	Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 54	232	,	RU	/	den:	7	332	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kolinsky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kolinsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	785	,	RU	/	den:	4	433	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kutnohorsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	kutnohorsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 25	068	,	RU	/	den:	3	389	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	melnicky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 35	742	,	RU	/	den:	4	832	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	nymbursky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 32	404	,	RU	/	den:	4	381	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	
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,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	pribramsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 38	528	,	RU	/	den:	5	209	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Kam na výlet? Ministerstvo doporučuje místa, jež změnily dotace URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	rakovnicky.denik.cz		+9	,	Autor:	Milan Holakovský	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.07.2021	17:03	, RU / měsíc: 18	781	,	RU	/	den:	2	539	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Z okolí 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 21.07.2021	-	benesovsky.denik.cz	N1	URL,	berounsky.denik.cz	N1	URL,	boleslavsky.denik.cz	N1	URL,	
kladensky.denik.cz	N1	URL,	kolinsky.denik.cz	N1	URL, + 4 dalších 	

Závada na přívodním kabelovém vedení vyřadila z provozu kašnu pod Západočeským 
muzeem v Plzni 	
TV	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	10	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.07.2021	21:24	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00	Zprávy	,	AVE:	13	950,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Část fontán a kašen v Plzni nefunguje. Na opravě poruchy se pracuje URL		
WEB	,	Datum:	21.07.2021	,	Zdroj:	nasregion.cz	,	Autor:	Andrea Jančová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
22.07.2021	14:07	, Celková návštěvnost: 1	300	000	, RU / měsíc: 436	477	,	RU	/	den:	32	877	,	Vydavatel:	A	11,	spol.	s	
r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,37	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Benešovský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	530	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost:	6	646	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1, Kutnohorský deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Nymburský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	690	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 9	080	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,10	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1, Kutnohorský deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Boleslavský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	760	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 3	593	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	17	220,56 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Mělnický deník	N1, Kutnohorský deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Mělnický deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	400	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 7	436	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,08	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Kutnohorský deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	
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Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	480	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kolínský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	560	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 1	554	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Rakovnický deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	300	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 7	786	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	9	566,98 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Berounský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	540	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 5	424	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kladenský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	640	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 15	260	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	580	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:28	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

ROKYCANSKO TIP DENÍKU 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:28	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	079,68 Kč 	,	GRP:	0,13	

Na Stavbu roku Plzeňského kraje jsou nominované i kontroverzní projekty URL		
WEB	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
22.07.2021	15:26	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Tipy na víkend: V Praze a Brně začíná olympiada! Folklor v ulicích i Třicetiletá válka 
URL		
WEB	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	17:18	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	
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Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kutnohorský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	480	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 2	368	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kolínský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kolínský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	560	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 1	554	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Rakovnický deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	300	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 7	786	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	9	566,98 Kč 	,	GRP:	0,09	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Berounský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	540	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 5	424	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Kladenský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	640	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:17	, Čtenost: 15	260	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

Kde pomohly dotace? Vydejte se k mariánskému komplexu nebo po metalové cestě 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Příbramský deník 		+9	,	Strana:	3	,	Autor:	MILAN HOLAKOVSKÝ	, Vytištěno:	580	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:28	, Čtenost: 5	858	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství,region 	,	AVE:	11	480,37 Kč 	,	GRP:	0,07	

Obsahové duplicity: 22.07.2021	-	Benešovský deník	N1, Nymburský deník	N1, Boleslavský deník	N1, Mělnický deník	N1,	
Kutnohorský deník	N1, + 4 dalších 	

ROKYCANSKO TIP DENÍKU 	
TISK	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	03:28	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	1	079,68 Kč 	,	GRP:	0,13	

Na Stavbu roku Plzeňského kraje jsou nominované i kontroverzní projekty URL		
WEB	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
22.07.2021	15:26	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Tipy na víkend: V Praze a Brně začíná olympiada! Folklor v ulicích i Třicetiletá válka 
URL		
WEB	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	17:18	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	
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Na Stavbu roku Plzeňského kraje jsou nominované i kontroverzní projekty URL		
WEB	,	Datum:	22.07.2021	,	Zdroj:	impuls.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.07.2021	20:40	, Celková 
návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Západočeská galerie uvádí výstavu AVIATIKA v české vizuální kultuře 1783-1958 URL		
WEB	,	Datum:	23.07.2021	,	Zdroj:	vecerni-praha.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.07.2021	01:32	,	RU	/	
měsíc: 186	253	,	RU	/	den:	13	256	,	Vydavatel:	Spolek Křídla Života 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

Na co zírá mašinfíra: Žehličkou Z Plzně do Chebu v počasí pod psa URL		
WEB	,	Datum:	25.07.2021	,	Zdroj:	cestovani.iDNES.cz		+1	,	Autor:	Jakub Vrána 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.07.2021	00:34	, RU / měsíc: 730	336	,	RU	/	den:	100	141	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Po	
Česku 	,	AVE:	79	000,00 Kč 	,	GRP:	1,11	

Obsahové duplicity: 25.07.2021	-	Po Česku	N1	URL		

Na co zírá mašinfíra: Žehličkou z Plzně do Chebu v počasí pod psa URL		
WEB	,	Datum:	25.07.2021	,	Zdroj:	cestovani.iDNES.cz		+1	,	Autor:	Jakub Vrána 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.07.2021	15:07	, RU / měsíc: 730	336	,	RU	/	den:	100	141	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Po	
Česku 	,	AVE:	79	000,00 Kč 	,	GRP:	1,11	

Obsahové duplicity: 25.07.2021	-	Po Česku	N1	URL		

Lidé si užili koncert v Prazdroji vzpomínající na plzeňská léta festivalu Porta URL		
WEB	,	Datum:	26.07.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	26.07.2021	12:23	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 26.07.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Lidé si užili koncert v Prazdroji vzpomínající na plzeňská léta festivalu Porta URL		
WEB	,	Datum:	26.07.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
26.07.2021	14:09	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 26.07.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Lidé si užili koncert v Prazdroji vzpomínající na plzeňská léta festivalu Porta - FOTO 
URL		
WEB	,	Datum:	27.07.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.07.2021	08:07	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Industriální stezky: výlety za průmyslovou historií URL		
WEB	,	Datum:	27.07.2021	,	Zdroj:	kudyznudy.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.07.2021	16:57	, Celková 
návštěvnost: 1	570	000	, RU / měsíc: 745	757	,	RU	/	den:	56	173	,	Vydavatel:	Česká centrála cestovního ruchu -	
CzechTourism	, Země: Česko 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,62	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	39	615,82 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	16	060,47 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	
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Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	16	060,47 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	16	060,47 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	20	343,26 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Za tajemstvím močálů 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	627,27 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeňští archeologové objevili středověkou studnu přímo pod okny své katedry URL		
WEB	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	ct24.cz	,	Autor:	her	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	18:07	,	
Celková návštěvnost: 8	614	134	, RU / měsíc: 1	367	611	,	RU	/	den:	168	315	,	Vydavatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,87	

Tipy na víkend: Noc na hradech a zámcích! Zažijte slavnosti keltů i myslivců URL		
WEB	,	Datum:	29.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.07.2021	17:30	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	
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Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	16	060,47 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	16	060,47 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	17	131,17 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Na turisty čekají v létě i nově opravené památky 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	72	,	Autor:	JIŘÍ MACEK	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Léto s Deníkem 	,	AVE:	20	343,26 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 28.07.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Za tajemstvím močálů 	
TISK	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	28.07.2021	01:03	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	627,27 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeňští archeologové objevili středověkou studnu přímo pod okny své katedry URL		
WEB	,	Datum:	28.07.2021	,	Zdroj:	ct24.cz	,	Autor:	her	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.07.2021	18:07	,	
Celková návštěvnost: 8	614	134	, RU / měsíc: 1	367	611	,	RU	/	den:	168	315	,	Vydavatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,87	

Tipy na víkend: Noc na hradech a zámcích! Zažijte slavnosti keltů i myslivců URL		
WEB	,	Datum:	29.07.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.07.2021	17:30	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	
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V Plzni zažijete dobrodružství s živými i pravěkými zvířaty, procházku v Tajuplném lese 
i Svatbu u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	29.07.2021	,	Zdroj:	vecerni-praha.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.07.2021	20:44	,	
RU / měsíc: 186	253	,	RU	/	den:	13	256	,	Vydavatel:	Spolek Křídla Života 	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,15	

Obsahové duplicity: 04.08.2021	-	trendyzdravi.cz	N1	URL	,	31.07.2021	-	tojesenzace.cz	N1	URL	,	30.07.2021	-	life4you.cz	N1	
URL		

Dvůr skrýval středověkou studnu 	
TV	,	Datum:	29.07.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.07.2021	21:46	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad: 20:00 Zprávy	,	AVE:	96	255,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Dobrodružství s živými i pravěkými zvířaty, procházka v Tajuplném lese a Svatba u 
Broučků, to vše najdete v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	30.07.2021	,	Zdroj:	life4you.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.07.2021	09:46	,	RU	/	
měsíc: 59	767	,	RU	/	den:	3	681	,	Vydavatel:	Markéta Pavelková 	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 04.08.2021	-	trendyzdravi.cz	N1	URL	,	31.07.2021	-	tojesenzace.cz	N1	URL	,	29.07.2021	-	vecerni-
praha.cz	N1	URL		

Příroda v pohybu. Seznámíte se s ní na nové výstavě v Rokycanech URL		
WEB	,	Datum:	30.07.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.07.2021	22:38	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Tip na rodinný výlet do Plzně: dobrodružství s živými i pravěkými zvířaty, procházka v 
Tajuplném lese, vynálezy s Inženýrem a Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	31.07.2021	,	Zdroj:	tojesenzace.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	31.07.2021	07:34	,	
Celková návštěvnost: 136	461	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	tojesenzace.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	100,00 Kč 	,	GRP:	
0,06	

Obsahové duplicity: 04.08.2021	-	trendyzdravi.cz	N1	URL	,	30.07.2021	-	life4you.cz	N1	URL	,	29.07.2021	-	vecerni-praha.cz	N1	
URL		

Cesta do pravěku? Stačí navštívit lom u Radnic URL		
WEB	,	Datum:	31.07.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	31.07.2021	09:22	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy na výlet 	,	AVE:	
10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Fenomén Saudek nadchnul představou ženské krásy 	
TISK	,	Datum:	02.08.2021	,	Zdroj:	Haló noviny	,	Strana:	13	,	Autor:	Josef	AUGUSTIN	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.08.2021	00:28	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Mozaika z regionů 	,	
AVE:	117	062,34 Kč	

Středověkou studnu objevili plzeňští archeologové přímo pod svými okny. Našli tisíce 
předmětů URL		
WEB	,	Datum:	02.08.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.08.2021	15:57	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Regionální 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Po letech se dnes na věž plzeňského kostela františkánů vrátil zvon Plzeň URL		
WEB	,	Datum:	03.08.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.08.2021	
21:30	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Tip na zábavný rodinný výlet do Plzně URL		
WEB	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	trendyzdravi.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	01:09	,	RU	
/	den:	3	500	,	Vydavatel:	trendyzdravi.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	
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Obsahové duplicity: 31.07.2021	-	tojesenzace.cz	N1	URL	,	30.07.2021	-	life4you.cz	N1	URL	,	29.07.2021	-	vecerni-praha.cz	N1	
URL		

Loutkářská Plzeň 	
TISK	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	, Vytištěno:	100	360	, Prodáno:	86	559	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	01:42	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
50 českých krás 	,	AVE:	450	716,91 Kč 	,	GRP:	5,05	

Na věži kostela františkánů opět bije zvon, vrátil se tam po téměř 80 letech URL		
WEB	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	10:55	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Víte, jak se vyrábí celokovaný nůž? Zjistit to můžete na kovářském dnu v Dobřívě URL		
WEB	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	20:40	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Studna ze 13. století vydala své svědectví 	
TISK	,	Datum:	05.08.2021	,	Zdroj:	Haló noviny	,	Strana:	12	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
05.08.2021	00:18	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Mozaika zajímavostí 	,	AVE:	35	425,32 Kč	

Loutky v muzeu v Rokycanech 	
TISK	,	Datum:	05.08.2021	,	Zdroj:	Náš region Berounsko -	Rokycansko	,	Strana:	18	,	Autor:	Stanislava Volková 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.08.2021	00:18	,	Vydavatel:	A	11,	spol.	s	r.o.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Volný čas 	,	
AVE:	6	875,49 Kč	

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	07:17	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 08.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	07.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Tipy na víkend: Hrady a zámky plné akcí, bitva v krajkách i závod vytrvalců URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	09:34	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 06.08.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na víkend: Hrady a zámky plné akcí, bitva v krajkách i závod vytrvalců URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	16:11	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 06.08.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

TIPY NA VÍKEND: Festival vína, letní blešák i akce pro milovníky punku URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	16:44	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	07.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.08.2021	18:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 08.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	06.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	08.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.08.2021	12:18	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
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Obsahové duplicity: 31.07.2021	-	tojesenzace.cz	N1	URL	,	30.07.2021	-	life4you.cz	N1	URL	,	29.07.2021	-	vecerni-praha.cz	N1	
URL		

Loutkářská Plzeň 	
TISK	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES 	,	Strana:	12	, Vytištěno:	100	360	, Prodáno:	86	559	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	01:42	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
50 českých krás 	,	AVE:	450	716,91 Kč 	,	GRP:	5,05	

Na věži kostela františkánů opět bije zvon, vrátil se tam po téměř 80 letech URL		
WEB	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	10:55	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Víte, jak se vyrábí celokovaný nůž? Zjistit to můžete na kovářském dnu v Dobřívě URL		
WEB	,	Datum:	04.08.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.08.2021	20:40	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Studna ze 13. století vydala své svědectví 	
TISK	,	Datum:	05.08.2021	,	Zdroj:	Haló noviny	,	Strana:	12	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
05.08.2021	00:18	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Mozaika zajímavostí 	,	AVE:	35	425,32 Kč	

Loutky v muzeu v Rokycanech 	
TISK	,	Datum:	05.08.2021	,	Zdroj:	Náš region Berounsko -	Rokycansko	,	Strana:	18	,	Autor:	Stanislava Volková 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.08.2021	00:18	,	Vydavatel:	A	11,	spol.	s	r.o.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Volný čas 	,	
AVE:	6	875,49 Kč	

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	07:17	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 08.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	07.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Tipy na víkend: Hrady a zámky plné akcí, bitva v krajkách i závod vytrvalců URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	09:34	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 06.08.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na víkend: Hrady a zámky plné akcí, bitva v krajkách i závod vytrvalců URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	16:11	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 06.08.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

TIPY NA VÍKEND: Festival vína, letní blešák i akce pro milovníky punku URL		
WEB	,	Datum:	06.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.08.2021	16:44	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	07.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.08.2021	18:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 08.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	06.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív láká na den tradičních kovářských technologií URL		
WEB	,	Datum:	08.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.08.2021	12:18	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
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4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 07.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	06.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni URL		
WEB	,	Datum:	08.08.2021	,	Zdroj:	cbdb.cz	,	Autor:	Jana Slámová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.08.2021	
23:45	, Celková návštěvnost: 322	770	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	cbdb.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	
0,06	

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 9. 6. a 23. 6. 2021 	
TISK	,	Datum:	09.08.2021	,	Zdroj:	Zpravodaj města Horšovský Týn 	,	Strana:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.08.2021	16:10	,	Vydavatel:	Městské kulturní zařízení Horšovský Týn 	, Země: Česko	,	Rubrika:	Informace	z	
radnice	

Jedinečný vodní hamr zdobí další exponát, na opravu měchu padla kůže z 2,5 volů URL		
WEB	,	Datum:	09.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.08.2021	18:57	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Pýchou hamru je opravený měch 	
TISK	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(vh)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	12.08.2021	02:21	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region / Zpravodajství 	,	AVE:	9	794,35 Kč 	,	GRP:	0,14	

Pýchou hamru je opravený měch 	
TISK	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+3	,	Strana:	2	,	Autor:	(vh)	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.08.2021	02:21	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region / Zpravodajství 	,	AVE:	3	470,16 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 12.08.2021	-	Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Hamerníci jsou pyšní na opravený měch 	
TISK	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+3	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	700	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.08.2021	02:21	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region / Zpravodajství 	,	AVE:	5	871,88 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 12.08.2021	-	Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Hamerníci jsou pyšní na opravený měch 	
TISK	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+3	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.08.2021	02:21	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region / Zpravodajství 	,	AVE:	5	504,89 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 12.08.2021	-	Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

FOTO: Hamerníci jsou pyšní na opravený měch URL		
WEB	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+3	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	12.08.2021	12:34	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 12.08.2021	-	Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1		

Tipy na víkend: Letní Letná, chodské slavnosti, krojované hody i Švédové před Brnem 
URL		
WEB	,	Datum:	12.08.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.08.2021	17:24	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

TIPY NA VÍKEND: Sraz ikonických vozidel i jízda historickým vlakem URL		
WEB	,	Datum:	13.08.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.08.2021	16:13	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc:	335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	
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Příliš železitá voda může být důvodem, proč vám během vaření šednou brambory URL		
WEB	,	Datum:	13.08.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.08.2021	20:02	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Hobby	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Tip na rodinný výlet do Plzně: dobrodružství s živými i pravěkými zvířaty, procházka v 
Tajuplném lese, vynálezy s Inženýrem a Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	14.08.2021	,	Zdroj:	zena-in.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.08.2021	08:28	, Celková 
návštěvnost: 1	480	000	, RU / měsíc: 957	264	,	RU	/	den:	62	044	,	Vydavatel:	Žena-in.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	11	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,69	

Svatby u Broučků v Muzeu loutek 	
TISK	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.08.2021	02:06	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	814,13 Kč 	,	GRP:	0,14	

V Plzni je k vidění panelová výstava plná pověstí a příběhů URL		
WEB	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.08.2021	14:29	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Novinky a média URL		
WEB	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	mkcr.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.08.2021	16:23	,	RU	/	den:	
100	,	Vydavatel:	mkcr.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Obsahové duplicity: 18.08.2021	-	regionpraha.cz	N1	URL		

František Frýda byl oceněn medailí Artis Bohemiae Amicis URL		
WEB	,	Datum:	18.08.2021	,	Zdroj:	regionpraha.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.08.2021	10:06	,	RU	/	
měsíc: 242	788	,	RU	/	den:	17	342	,	Vydavatel:	UNIWEB	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Obsahové duplicity: 17.08.2021	-	mkcr.cz	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív chystá akci. Námětem bude vesnické kovářství URL		
WEB	,	Datum:	18.08.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.08.2021	17:15	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Pověsti a příběhy kláštera 	
TISK	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	,	Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.08.2021	02:45	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	494,71 Kč 	,	GRP:	0,14	

Ocenění pro Frýdu 	
TISK	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(vh)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	19.08.2021	02:45	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	1	513,81 Kč 	,	GRP:	0,13	

Krátce: Chinaski dobývají Hrádek, hvězdáři zvou na pozorování URL		
WEB	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.08.2021	10:49	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Kovářské taje na hamru 	
TISK	,	Datum:	21.08.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	13	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.08.2021	02:43	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region Čechy	,	AVE:	4	633,77 Kč 	,	GRP:	2,13	

Plzeňská muzejní noc 2021 v Západočeském muzeu v Plzni URL		
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Příliš železitá voda může být důvodem, proč vám během vaření šednou brambory URL		
WEB	,	Datum:	13.08.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.08.2021	20:02	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Hobby	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Tip na rodinný výlet do Plzně: dobrodružství s živými i pravěkými zvířaty, procházka v 
Tajuplném lese, vynálezy s Inženýrem a Svatba u Broučků URL		
WEB	,	Datum:	14.08.2021	,	Zdroj:	zena-in.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.08.2021	08:28	, Celková 
návštěvnost: 1	480	000	, RU / měsíc: 957	264	,	RU	/	den:	62	044	,	Vydavatel:	Žena-in.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	11	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,69	

Svatby u Broučků v Muzeu loutek 	
TISK	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.08.2021	02:06	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	814,13 Kč 	,	GRP:	0,14	

V Plzni je k vidění panelová výstava plná pověstí a příběhů URL		
WEB	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Štěpánková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.08.2021	14:29	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Novinky a média URL		
WEB	,	Datum:	17.08.2021	,	Zdroj:	mkcr.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.08.2021	16:23	,	RU	/	den:	
100	,	Vydavatel:	mkcr.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Obsahové duplicity: 18.08.2021	-	regionpraha.cz	N1	URL		

František Frýda byl oceněn medailí Artis Bohemiae Amicis URL		
WEB	,	Datum:	18.08.2021	,	Zdroj:	regionpraha.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.08.2021	10:06	,	RU	/	
měsíc: 242	788	,	RU	/	den:	17	342	,	Vydavatel:	UNIWEB	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Obsahové duplicity: 17.08.2021	-	mkcr.cz	N1	URL		

Vodní hamr Dobřív chystá akci. Námětem bude vesnické kovářství URL		
WEB	,	Datum:	18.08.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.08.2021	17:15	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Pověsti a příběhy kláštera 	
TISK	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	,	Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.08.2021	02:45	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	494,71 Kč 	,	GRP:	0,14	

Ocenění pro Frýdu 	
TISK	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(vh)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	19.08.2021	02:45	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	1	513,81 Kč 	,	GRP:	0,13	

Krátce: Chinaski dobývají Hrádek, hvězdáři zvou na pozorování URL		
WEB	,	Datum:	19.08.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	19.08.2021	10:49	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Kovářské taje na hamru 	
TISK	,	Datum:	21.08.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	13	,	Autor:	(ib)	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.08.2021	02:43	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region Čechy	,	AVE:	4	633,77 Kč 	,	GRP:	2,13	

Plzeňská muzejní noc 2021 v Západočeském muzeu v Plzni URL		
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WEB	,	Datum:	23.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.08.2021	07:23	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 25.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	24.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Plzeňská muzejní noc 2021 v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	24.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.08.2021	18:39	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 25.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	23.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Kulturio.cz URL		
WEB	,	Datum:	24.08.2021	,	Zdroj:	kulturio.cz	,	Autor:	Tereza Říhová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
24.08.2021	21:23	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	kulturio.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Krásné staré stroje 	
TISK	,	Datum:	25.08.2021	,	Zdroj:	Moje	psychologie	,	Strana:	109	,	Autor:	MARTINA COUFALOVÁ	, Vytištěno:	19	377	,	
Prodáno:	11	427	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.08.2021	00:21	, Čtenost: 142	493	,	Vydavatel:	CZECH	
NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Relax	,	AVE:	657	397,62 Kč 	,	GRP:	1,58	

Plzeňská muzejní noc 2021 v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	25.08.2021	,	Zdroj:	plzenskenovinky.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.08.2021	12:33	,	
RU / měsíc: 343	054	,	RU	/	den:	25	840	,	Vydavatel:	REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	regiony	,	AVE:	
4	000,00 Kč 	,	GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 24.08.2021	-	regiony	N1	URL	,	23.08.2021	-	regiony	N1	URL		

Přírodovědný kemp 	
TV	,	Datum:	25.08.2021	,	Zdroj:	ČT 1 	, Zpráva:	13	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	25.08.2021	22:26	,	
Sledovanost pořadu: 37	486	,	Provozovatel:	Česká televize 	, Země: Česko 	, Pořad: 18:00 Události v regionech -	Praha	,	
AVE:	56	337,00 Kč 	,	GRP:	0,42	

GYMNÁZIUM BLOVICE 	
TISK	,	Datum:	27.08.2021	,	Zdroj:	Blovické noviny	,	Strana:	25	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	31.08.2021	
22:55	,	Vydavatel:	Městský úřad Blovice 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zprávy ze školství	

Významné osobnosti spjaté se Zbirohem URL		
WEB	,	Datum:	29.08.2021	,	Zdroj:	prazsky-zpravodaj.cz		+2	,	Autor:	Redaktor	J.	Hampl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	29.08.2021	13:18	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	prazsky-magazin.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 01.09.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	30.08.2021	-	cysnews.cz	N1	URL		

Vzpomínka na Zbiroh URL		
WEB	,	Datum:	30.08.2021	,	Zdroj:	cysnews.cz		+2	,	Autor:	Jaromír Hampl 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.08.2021	08:16	,	RU	/	den:	5	000	,	Vydavatel:	cysnews.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	5	000,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 01.09.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL	,	29.08.2021	-	prazsky-zpravodaj.cz	N1	URL		

Prostějovská hvězdárna dostala k šedesátinám fasádu z astronomických výjevů URL		
WEB	,	Datum:	30.08.2021	,	Zdroj:	olomouc.iDNES.cz	,	Autor:	dmk	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
30.08.2021	12:03	, RU / měsíc: 181	604	,	RU	/	den:	20	819	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Olomouc	-	
zprávy	,	AVE:	19	000,00	Kč 	,	GRP:	0,23	

Kam vyrazit na výlet v okolí Plzně URL		
WEB	,	Datum:	31.08.2021	,	Zdroj:	traveladventure.cz	,	Autor:	Aneta Moltašová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	31.08.2021	10:48	, RU / měsíc: 26	082	,	RU	/	den:	1	863	,	Vydavatel:	Travel	Adventure	, Země: Česko 	,	AVE:	
1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Otevřou se i církevní památky 	
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TISK	,	Datum:	31.08.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(puč) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
31.08.2021	12:07	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství 	,	AVE:	10	233,21 Kč	

Zbiroh, to není jen zámek tří císařů, ale také Slovanská epopej a mnoho dalších 
zajímavostí URL		
WEB	,	Datum:	01.09.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.09.2021	
23:55	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 30.08.2021	-	cysnews.cz	N1	URL	,	29.08.2021	-	prazsky-zpravodaj.cz	N1	URL		

Ničivá povodeň se Plzní prohnala před více než 130 lety, proud vody unášel plovárnu i 
celý klavír URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.09.2021	07:49	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Plzeň v září ožije mnoha kulturními akcemi. Přinášíme několik zajímavých tipů URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	13:21	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: Žebřík, pouliční umění nebo Rozhlasová 25 URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	19:24	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Máte plán na páteční večer? Po dvou letech proběhne Plzeňská muzejní noc URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.09.2021	20:02	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	
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TISK	,	Datum:	31.08.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(puč) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
31.08.2021	12:07	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Zpravodajství 	,	AVE:	10	233,21 Kč	

Zbiroh, to není jen zámek tří císařů, ale také Slovanská epopej a mnoho dalších 
zajímavostí URL		
WEB	,	Datum:	01.09.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.09.2021	
23:55	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 30.08.2021	-	cysnews.cz	N1	URL	,	29.08.2021	-	prazsky-zpravodaj.cz	N1	URL		

Ničivá povodeň se Plzní prohnala před více než 130 lety, proud vody unášel plovárnu i 
celý klavír URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.09.2021	07:49	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Zprávy	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Plzeň v září ožije mnoha kulturními akcemi. Přinášíme několik zajímavých tipů URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	13:21	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: Žebřík, pouliční umění nebo Rozhlasová 25 URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	19:24	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Máte plán na páteční večer? Po dvou letech proběhne Plzeňská muzejní noc URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.09.2021	20:02	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	chebsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 30	800	,	RU	/	den:	4	164	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	karlovarsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 39	426	,	RU	/	den:	5	330	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	
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Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Tipy na výlety	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	sokolovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 30	723	,	RU	/	den:	4	154	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,05	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Tipy na víkend: Vyrazte na Žebřík, Muzejní noc, jarmark či do vodní elektrárny URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+7	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	02.09.2021	20:22	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tipy na víkend 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	chebsky.denik.cz	N1	URL,	karlovarsky.denik.cz	N1	URL,	
klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL, + 2 dalších 	

Plzeň v září ožije mnoha kulturními akcemi. Přinášíme několik zajímavých tipů URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
02.09.2021	21:39	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 02.09.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Tip na výlet: Město Radnice s bývalými pivovarskými sklepy a nedalekým unikátním 
nalezištěm rostlinných fosilií URL		
WEB	,	Datum:	02.09.2021	,	Zdroj:	nasregion.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.09.2021	15:22	, Celková 
návštěvnost: 1	300	000	, RU / měsíc: 436	477	,	RU	/	den:	32	877	,	Vydavatel:	A	11,	spol.	s	r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	
15	000,00 Kč 	,	GRP:	0,37	

Víkendové tipy 	
TISK	,	Datum:	03.09.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	12	,	Autor:	(tx)	, Vytištěno:	100	360	, Prodáno:	86	559	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.09.2021	02:59	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	86	424,00 Kč 	,	GRP:	5,05	

Zprávy 06:00 	
RÁDIO	,	Datum:	03.09.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.09.2021	06:21	

, Poslechovost pořadu: 4	703	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 06:00 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	
GRP:	0,05	

TIPY NA VÍKEND: Muzejní noc, umění v ulicích i komentované prohlídky URL		
WEB	,	Datum:	03.09.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.09.2021	15:26	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	
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Setkání s emeritním ředitelem Západočeského muzea URL		
WEB	,	Datum:	07.09.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Eva	Mertlová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.09.2021	17:07	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Sledujte 25. schůzi Zastupitelstva města Plzně online URL		
WEB	,	Datum:	08.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.09.2021	12:40	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Hamr i muzeum jsou za polovinu 	
TISK	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.09.2021	00:51	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	821,98 Kč 	,	GRP:	0,13	

Svojkovičtí řešili dotace URL		
WEB	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.09.2021	06:26	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tipy na víkend: Vinobraní jsou tu! Přijede i Karel IV. a koně předvedou, co umí URL		
WEB	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.09.2021	17:38	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	20	192,42 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Do muzea levněji 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Plzeňský	deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	912,35 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	186,12 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších		

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	731,86 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1,	Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	731,86 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	
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Setkání s emeritním ředitelem Západočeského muzea URL		
WEB	,	Datum:	07.09.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Eva	Mertlová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
07.09.2021	17:07	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Sledujte 25. schůzi Zastupitelstva města Plzně online URL		
WEB	,	Datum:	08.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.09.2021	12:40	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Hamr i muzeum jsou za polovinu 	
TISK	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.09.2021	00:51	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	821,98 Kč 	,	GRP:	0,13	

Svojkovičtí řešili dotace URL		
WEB	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.09.2021	06:26	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tipy na víkend: Vinobraní jsou tu! Přijede i Karel IV. a koně předvedou, co umí URL		
WEB	,	Datum:	09.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.09.2021	17:38	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	20	192,42 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Do muzea levněji 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Plzeňský	deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region,zpravodajství 	,	AVE:	2	912,35 Kč 	,	GRP:	0,14	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Chebský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	520	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 2	591	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	186,12 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších		

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	731,86 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Klatovský deník	N1,	Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	731,86 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	
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Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	

,	AVE:	8	186,12 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Sokolovský deník	N1, + 2 dalších 	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Sokolovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	500	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 1	953	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	186,12 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	8	731,86 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity:	10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Plzeňské dvorky se opět otevřou 	
TISK	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	Karlovarský deník 		+7	,	Strana:	9	, Vytištěno:	870	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	01:04	, Čtenost: 5	134	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Deník tipy	,	
AVE:	10	369,08 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	Plzeňský deník	N1, Chebský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1,	
Rokycanský deník	N1, + 2 dalších 	

Stavby roku Plzeňského kraje 2020 byly vyhlášeny URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz		+1	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	09:45	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	regionplzen.cz	N1	URL		

Vyrobte si před muzeem ozdoby dávné doby URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.09.2021	09:45	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Ceny dostaly v kraji dostavba ambitu, rodinný dům ve svahu i pivovar URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Jaroslav Nedvěd 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.09.2021	10:16	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+2	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	10:16	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 11.09.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	10.09.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.09.2021	12:29	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Stavbami roku jsou Mariánská Týnice, PIvovar Domažlice a atriový dům URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.09.2021	12:50	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	
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Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzensky-kraj.cz	N1	URL		

Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila tramvajovou trať. Co odborníci? URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+1	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.09.2021	12:50	,	Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL		

Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+2	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.09.2021	12:50	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 11.09.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	10.09.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 už zná své tři vítěze URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+1	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	13:12	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
10.09.2021	17:57	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Plzeňský kraj: Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	11.09.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+2	,	Autor:	Tisková zpráva 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.09.2021	12:55	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	
OUR	MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL		

Východní ambit je Stavbou roku 	
TV	,	Datum:	13.09.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.09.2021	20:38	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad:	20:00 Zprávy	,	AVE:	89	745,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Plzeňský kraj, turistů ráj 	
TISK	,	Datum:	14.09.2021	,	Zdroj:	Aha! pro ženy	,	Strana:	34	,	Autor:	Nikola Staňková 	, Vytištěno:	51	754	,	
Prodáno:	29	602	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.09.2021	00:14	, Čtenost: 130	969	,	Vydavatel:	CZECH	
NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Cestování 	,	AVE:	251	242,84 Kč 	,	GRP:	1,46	

Plzeň Západočeské muzeum,Kopeckého,Smetanovy sady,Ulice B Smetany,Velké 
divadlo,Velká synagoga URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	11:00	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budu mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	cb.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	12:03	,	RU	/	
měsíc: 352	201	,	RU	/	den:	26	529	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 18.09.2021	-	irozhlas.cz	N1	URL	,	16.09.2021	-	Historie	N1	URL,	Historie	N1	URL		

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budou mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	cb.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	13:32	,	RU	/	
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Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzensky-kraj.cz	N1	URL		

Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila tramvajovou trať. Co odborníci? URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+1	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.09.2021	12:50	,	Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzenskyrozhled.cz	N1	URL		

Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+2	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
10.09.2021	12:50	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 11.09.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL	,	10.09.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 už zná své tři vítěze URL		
WEB	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz		+1	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.09.2021	13:12	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	10.09.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
10.09.2021	17:57	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Plzeňský kraj: Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve svahu URL		
WEB	,	Datum:	11.09.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+2	,	Autor:	Tisková zpráva 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	11.09.2021	12:55	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	
OUR	MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 10.09.2021	-	plzen.eu	N1	URL,	kurzy.cz	N1	URL		

Východní ambit je Stavbou roku 	
TV	,	Datum:	13.09.2021	,	Zdroj:	ZAK	TV	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.09.2021	20:38	,	
Sledovanost pořadu: 42	857	,	Provozovatel:	ZAK	TV	s.r.o.	, Země: Česko 	, Pořad:	20:00 Zprávy	,	AVE:	89	745,00 Kč 	,	
GRP:	0,48	

Plzeňský kraj, turistů ráj 	
TISK	,	Datum:	14.09.2021	,	Zdroj:	Aha! pro ženy	,	Strana:	34	,	Autor:	Nikola Staňková 	, Vytištěno:	51	754	,	
Prodáno:	29	602	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.09.2021	00:14	, Čtenost: 130	969	,	Vydavatel:	CZECH	
NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Cestování 	,	AVE:	251	242,84 Kč 	,	GRP:	1,46	

Plzeň Západočeské muzeum,Kopeckého,Smetanovy sady,Ulice B Smetany,Velké 
divadlo,Velká synagoga URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	11:00	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budu mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	cb.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	12:03	,	RU	/	
měsíc: 352	201	,	RU	/	den:	26	529	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 18.09.2021	-	irozhlas.cz	N1	URL	,	16.09.2021	-	Historie	N1	URL,	Historie	N1	URL		

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budou mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	cb.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	13:32	,	RU	/	
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měsíc: 352	201	,	RU	/	den:	26	529	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 18.09.2021	-	irozhlas.cz	N1	URL	,	16.09.2021	-	Historie	N1	URL,	Historie	N1	URL		

eMagazín Plzeňský kraj 2021/1 URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.09.2021	14:27	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Studie k problematice bezdomovectví má za sebou první prezentaci URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	14:54	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Dny NATO v Ostravě i bitva na Bílé hoře! A vinobraní pokračují URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.09.2021	17:23	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Studie k problematice bezdomovectví má za sebou první prezentaci. Na konci září se s 
ní může seznámit i veřejnost URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	16.09.2021	19:14	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budou mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	16.09.2021	,	Zdroj:	ČRo -	cb.cz		+3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.09.2021	07:15	,	RU	/	
měsíc: 352	201	,	RU	/	den:	26	529	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Historie	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,29	

Obsahové duplicity: 18.09.2021	-	irozhlas.cz	N1	URL	,	16.09.2021	-	Historie	N1	URL,	Historie	N1	URL		

Vestibul knihovny zdobí houby 	
TISK	,	Datum:	17.09.2021	,	Zdroj:	Berounský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	540	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.09.2021	03:03	, Čtenost: 5	424	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Zpravodajství,Berounsko 	,	AVE:	987,02 Kč 	,	GRP:	0,06	

Milevský klášter je zapeklitý, ještě další generace v něm budou mít dost práce, říká 
archeolog URL		
WEB	,	Datum:	18.09.2021	,	Zdroj:	irozhlas.cz		+3	,	Autor:	Filip Černý	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
18.09.2021	22:50	, Celková návštěvnost: 7	457	520	, RU / měsíc: 1	968	567	,	RU	/	den:	143	260	,	Vydavatel:	ČESKÝ 
ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Historie	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,59	

Obsahové duplicity: 16.09.2021	-	ČRo -	cb.cz	-	Historie	N1	URL, ČRo -	cb.cz	-	Historie	N1	URL, ČRo -	cb.cz	-	Historie	N1	URL		

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze. Titul získaly tři z nominovaných 
staveb, vyhlášeny byly také další ocenění včetně Ceny veřejnosti. URL		
WEB	,	Datum:	20.09.2021	,	Zdroj:	mpo.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.09.2021	10:43	, Celková 
návštěvnost: 414	320	,	RU	/	den:	100	,	Vydavatel:	mpo.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Plzeňsko není jen o pivu, ale i o přírodních krásách! URL		
WEB	,	Datum:	20.09.2021	,	Zdroj:	ahaonline.cz	,	Autor:	Nikola Staňková 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.09.2021	12:23	, Celková návštěvnost: 13	123	699	, RU / měsíc: 2	160	828	,	RU	/	den:	346	075	,	Vydavatel:	CZECH	
NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Volný čas 	,	AVE:	15	000,00 Kč 	,	GRP:	3,85	

Plzeň hlavní nádraží,Západočeské muzeum,Šfaříkovy,Křižíkovy sady,Pražská 
ulice,Náměstí republiky URL		
WEB	,	Datum:	20.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	20.09.2021	13:28	,	RU	/	
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měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Umělci, Madona a naděje 	
TISK	,	Datum:	21.09.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	ALENA OUŘEDNÍKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.09.2021	09:42	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha 
-	Diecézní zpravodajství -	Plzeňská diecéze 	,	AVE:	14	045,73 Kč	

Velký třesk ekonoma Sedláčka odstartoval Plzeňský literární festival URL		
WEB	,	Datum:	22.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.09.2021	08:37	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Akce URL		
WEB	,	Datum:	22.09.2021	,	Zdroj:	infocesko.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.09.2021	22:22	,	RU	/	den:	
3	500	,	Vydavatel:	infocesko.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy na víkend: Přijete sv. Václav! Vinobraní vrcholí a zažijte noc vědců URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.09.2021	17:22	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 23.09.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na poslední zářijový víkend: Na hrad, slavnosti jablek nebo za kováři URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Autor:	Dny Šumavského 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
23.09.2021	19:15	, Celková návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	
PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Přijede sv. Václav! Vinobraní vrcholí a zažijte noc vědců URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.09.2021	21:41	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 23.09.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Ejpovičtí řešili územní plán URL		
WEB	,	Datum:	24.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.09.2021	00:54	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Muzeum dr. Horáka oslovuje školáky 	
TISK	,	Datum:	24.09.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.09.2021	00:54	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	718,71 Kč 	,	GRP:	0,13	

Pod ochranou Madony URL		
WEB	,	Datum:	25.09.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+1	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.09.2021	00:41	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 25.09.2021	-	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Pod ochranou Madony URL		
WEB	,	Datum:	25.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+1	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.09.2021	00:41	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 25.09.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL		

V Plzni i Liblíně se bude vzpomínat na Bohumila ‚Bimbu‘ Konečného URL		
WEB	,	Datum:	27.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	27.09.2021	15:50	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město	Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	
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měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Umělci, Madona a naděje 	
TISK	,	Datum:	21.09.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	ALENA OUŘEDNÍKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.09.2021	09:42	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha 
-	Diecézní zpravodajství -	Plzeňská diecéze 	,	AVE:	14	045,73 Kč	

Velký třesk ekonoma Sedláčka odstartoval Plzeňský literární festival URL		
WEB	,	Datum:	22.09.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.09.2021	08:37	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Akce URL		
WEB	,	Datum:	22.09.2021	,	Zdroj:	infocesko.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	22.09.2021	22:22	,	RU	/	den:	
3	500	,	Vydavatel:	infocesko.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy na víkend: Přijete sv. Václav! Vinobraní vrcholí a zažijte noc vědců URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.09.2021	17:22	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 23.09.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Tipy na poslední zářijový víkend: Na hrad, slavnosti jablek nebo za kováři URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Autor:	Dny Šumavského 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
23.09.2021	19:15	, Celková návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	
PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Přijede sv. Václav! Vinobraní vrcholí a zažijte noc vědců URL		
WEB	,	Datum:	23.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	23.09.2021	21:41	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 23.09.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Ejpovičtí řešili územní plán URL		
WEB	,	Datum:	24.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	24.09.2021	00:54	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Muzeum dr. Horáka oslovuje školáky 	
TISK	,	Datum:	24.09.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	24.09.2021	00:54	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Titulní strana 	,	AVE:	718,71 Kč 	,	GRP:	0,13	

Pod ochranou Madony URL		
WEB	,	Datum:	25.09.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+1	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
25.09.2021	00:41	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 25.09.2021	-	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Pod ochranou Madony URL		
WEB	,	Datum:	25.09.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+1	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	25.09.2021	00:41	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 25.09.2021	-	plzensky.denik.cz	N1	URL		

V Plzni i Liblíně se bude vzpomínat na Bohumila ‚Bimbu‘ Konečného URL		
WEB	,	Datum:	27.09.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	27.09.2021	15:50	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město	Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	
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Zprávy 12:00 	
RÁDIO	,	Datum:	29.09.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.09.2021	12:23	

, Poslechovost pořadu: 13	131	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 12:00 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	
GRP:	0,15	

Legendárního ilustrátora knih od Foglara a Batličky uctí odhalením pamětní desky na 
rodném domě URL		
WEB	,	Datum:	29.09.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.09.2021	18:57	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Kultura	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,12	

Očkovací fabrika končí. Není zájem 	
TISK	,	Datum:	30.09.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.09.2021	02:11	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	79	312,94 Kč 	,	GRP:	2,13	

Podzimní výletování. Vydej se s námi do Plzně a podhradí Radyně URL		
WEB	,	Datum:	30.09.2021	,	Zdroj:	femina.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.09.2021	14:33	, Celková 
návštěvnost: 499	290	, RU / měsíc: 429	949	,	RU	/	den:	20	789	,	Vydavatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	,	
Země: Česko	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,23	

Tipy na víkend: Růžencová pouť, Napoleon ve skanzenu i slavnosti jídla URL		
WEB	,	Datum:	30.09.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.09.2021	17:32	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 01.10.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

MĚSTO TÁBOR 	
TISK	,	Datum:	01.10.2021	,	Zdroj:	Noviny táborské radnice 	,	Strana:	7	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
01.10.2021	03:23	,	Vydavatel:	Město Tábor 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kulturní servis 	,	AVE:	48	540,14 Kč	

Tipy na víkend: Růžencová pouť, Napoleon ve skanzenu i slavnosti jídla URL		
WEB	,	Datum:	01.10.2021	,	Zdroj:	blesk.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	01.10.2021	10:56	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Obsahové duplicity: 30.09.2021	-	Cestujeme po ČR	N1	URL		

Obrazy přecházejí ve zvuky URL		
WEB	,	Datum:	03.10.2021	,	Zdroj:	zcu.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.10.2021	12:27	, RU / měsíc: 
1	482	,	RU	/	den:	114	,	Vydavatel:	Západočeská univerzita	v	Plzni	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Přednáška: Křížové cesty v diecézi URL		
WEB	,	Datum:	04.10.2021	,	Zdroj:	bip.cz	,	Autor:	Vikariát Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.10.2021	
03:53	,	RU	/	den:	500	,	Vydavatel:	bip.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	GRP:	0,01	

Primátor Martin Baxa odhalil pamětní desku na rodném domě ‚Bimby‘ Konečného URL		
WEB	,	Datum:	04.10.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.10.2021	14:03	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 04.10.2021	-	parlamentnilisty.cz	N1	URL		

Plzeň: Primátor Baxa odhalil pamětní desku na rodném domě ‚Bimby‘ Konečného URL		
WEB	,	Datum:	04.10.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz		+1	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
04.10.2021	17:25	, Celková návštěvnost: 6	310	000	, RU / měsíc: 1	211	568	,	RU	/	den:	207	067	,	Vydavatel:	OUR	
MEDIA	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	50	000,00 Kč 	,	GRP:	2,30	

Obsahové duplicity: 04.10.2021	-	plzen.eu	N1	URL		
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Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	05.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
05.10.2021	09:58	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Vítězná Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě doma URL		
WEB	,	Datum:	05.10.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.10.2021	10:51	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Magazín Plzeňský kraj 2021/9 URL		
WEB	,	Datum:	07.10.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.10.2021	13:05	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Kam v Plzni vyrazit o víkendu? URL		
WEB	,	Datum:	08.10.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.10.2021	08:40	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 09.10.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Kam v Plzni vyrazit o víkendu? Brewstock 2021: minipivovary v Prazdroji, festival 
Žonglobalizace, dobývání města Plzeň na Ranči Šídlovák URL		
WEB	,	Datum:	09.10.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
09.10.2021	01:07	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 08.10.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Kalendář 	
TISK	,	Datum:	12.10.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.10.2021	
10:54	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Diecézní zpravodajství -	Českobudějovická 
diecéze 	,	AVE:	3	149,88 Kč	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	13.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
13.10.2021	09:51	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

V synagoze obrazy přecházejí ve zvuky 	
TISK	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta	DNES		+1	,	Strana:	16	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	02:30	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	166	549,89 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 15.10.2021	-	Kraj Karlovarský	N1		

Nová aplikace nabízí hravé prohlídky západočeské metropole 	
TISK	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	02:30	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	23	226,93 Kč 	,	GRP:	2,13	

Naprostá ztráta nadhledu a humoru mezi politiky nás vrací před rok 1989, říká historik 
a spisovatel z Plzeňska, který zažil místní rozvrat ČSSD URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	krajskelisty.cz	,	Autor:	Anička Vančová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.10.2021	04:53	, Celková návštěvnost: 526	430	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	Czechberry	s.r.o.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Mezinárodní den archeologie se blíží! Kam můžete vyrazit v Plzni? URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	07:29	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
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Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	05.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
05.10.2021	09:58	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Vítězná Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě doma URL		
WEB	,	Datum:	05.10.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.10.2021	10:51	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Magazín Plzeňský kraj 2021/9 URL		
WEB	,	Datum:	07.10.2021	,	Zdroj:	plzensky-kraj.cz	,	Autor:	Mgr René Zeithaml 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	07.10.2021	13:05	,	RU	/	den:	3	500	,	Vydavatel:	plzensky-kraj.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Kam v Plzni vyrazit o víkendu? URL		
WEB	,	Datum:	08.10.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.10.2021	08:40	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 09.10.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Kam v Plzni vyrazit o víkendu? Brewstock 2021: minipivovary v Prazdroji, festival 
Žonglobalizace, dobývání města Plzeň na Ranči Šídlovák URL		
WEB	,	Datum:	09.10.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
09.10.2021	01:07	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 08.10.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Kalendář 	
TISK	,	Datum:	12.10.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 	,	Strana:	2	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.10.2021	
10:54	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha -	Diecézní zpravodajství -	Českobudějovická 
diecéze 	,	AVE:	3	149,88 Kč	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	13.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
13.10.2021	09:51	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

V synagoze obrazy přecházejí ve zvuky 	
TISK	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta	DNES		+1	,	Strana:	16	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	02:30	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	166	549,89 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 15.10.2021	-	Kraj Karlovarský	N1		

Nová aplikace nabízí hravé prohlídky západočeské metropole 	
TISK	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	11	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	02:30	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy 	,	AVE:	23	226,93 Kč 	,	GRP:	2,13	

Naprostá ztráta nadhledu a humoru mezi politiky nás vrací před rok 1989, říká historik 
a spisovatel z Plzeňska, který zažil místní rozvrat ČSSD URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	krajskelisty.cz	,	Autor:	Anička Vančová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.10.2021	04:53	, Celková návštěvnost: 526	430	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	Czechberry	s.r.o.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňský kraj 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Mezinárodní den archeologie se blíží! Kam můžete vyrazit v Plzni? URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	07:29	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
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AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Víkend se blíží a my jsme tu s tradičními tipy kam vyrazit! URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	12:51	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Signal Festival, Comic-Con i obří 175 kg těžká dýně! URL		
WEB	,	Datum:	14.10.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	14.10.2021	17:21	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Ve Staré synagoze obrazy přecházejí ve zvuky 	
TISK	,	Datum:	15.10.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	12	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.10.2021	02:15	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Karlovarský	,	AVE:	285	799,85 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 14.10.2021	-	Kraj Plzeňský	N1		

Archeologové oslaví svůj den 	
TISK	,	Datum:	15.10.2021	,	Zdroj:	Lidové noviny	,	Strana:	18	,	Autor:	dom	, Vytištěno:	30	974	, Prodáno:	23	792	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.10.2021	03:27	, Čtenost: 152	666	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Poslední strana 	,	AVE:	28	218,15 Kč 	,	GRP:	1,70	

Kam v Plzni vyrazit o víkendu? URL		
WEB	,	Datum:	15.10.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.10.2021	12:54	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Domažlicko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Klatovsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Plzeňsko 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
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tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	4	280	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	14	091,41 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Domažlický deník	N1,	Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	280	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	700	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	7	408,17 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Loutkářství, krásné řezbářské a výtvarné práce v Rokycanech URL		
WEB	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.10.2021	06:32	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Na “Ruličkový Halloween” a další tvořivé dílny zve muzeum v Rokycanech URL		
WEB	,	Datum:	19.10.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.10.2021	12:37	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	
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tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie URL		
WEB	,	Datum:	17.10.2021	,	Zdroj:	tachovsky.denik.cz		+9	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.10.2021	00:35	, RU / měsíc: 17	730	,	RU	/	den:	2	397	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Tachovsko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1,	
Tachovský deník	N1	,	17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	
rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	4	280	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	14	091,41 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Domažlický deník	N1,	Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	280	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,14	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	700	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Rokycanský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Západočeské muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	1	050	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	7	408,17 Kč 	,	GRP:	0,13	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Tachovský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Muzeum nabídlo návrat do historie 	
TISK	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	Tachovský deník 		+9	,	Strana:	2	,	Autor:	VÁCLAV HAVRÁNEK	, Vytištěno:	740	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.10.2021	03:21	, Čtenost: 5	740	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	6	093,58 Kč 	,	GRP:	0,06	

Obsahové duplicity: 18.10.2021	-	Plzeňský deník	N1, Domažlický deník	N1, Klatovský deník	N1, Rokycanský deník	N1	,	
17.10.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL,	
tachovsky.denik.cz	N1	URL		

Loutkářství, krásné řezbářské a výtvarné práce v Rokycanech URL		
WEB	,	Datum:	18.10.2021	,	Zdroj:	plzenskyrozhled.cz	,	Autor:	Mgr Jana Mertová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	18.10.2021	06:32	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzenskyrozhled.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Na “Ruličkový Halloween” a další tvořivé dílny zve muzeum v Rokycanech URL		
WEB	,	Datum:	19.10.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	19.10.2021	12:37	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	
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Lidé odvedle. Interaktivní výstava v chomutovské knihovně nabídne neobvyklý výlet 
do světa lidí s hendikepem URL		
WEB	,	Datum:	19.10.2021	,	Zdroj:	e-chomutovsko.cz		+1	,	Autor:	(TZ)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.10.2021	12:54	, Celková návštěvnost: 244	120	, RU / měsíc: 275	930	,	RU	/	den:	20	784	,	Vydavatel:	Citytalk.cz	-	
Regionální on-line deníky	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Chomutov	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,23	

Obsahové duplicity: 19.10.2021	-	Chomutov	N1	URL		

Lidé odvedle: Interaktivní výstava v chomutovské knihovně nabídne neobvyklý výlet 
do světa lidí s hendikepem URL		
WEB	,	Datum:	19.10.2021	,	Zdroj:	e-chomutovsko.cz		+1	,	Autor:	(TZ)	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.10.2021	13:46	, Celková návštěvnost: 244	120	, RU / měsíc: 275	930	,	RU	/	den:	20	784	,	Vydavatel:	Citytalk.cz	-	
Regionální on-line deníky	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Chomutov	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,23	

Obsahové duplicity: 19.10.2021	-	Chomutov	N1	URL		

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	20.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
20.10.2021	09:50	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Jednou větou z Rokycan URL		
WEB	,	Datum:	21.10.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz	,	Autor:	Václav Havránek 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.10.2021	00:49	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Rokycansko	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Výstavy v ulici J. Knihy: do 31. října 	
TISK	,	Datum:	21.10.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	21.10.2021	01:51	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Region/zpravodajství 	,	AVE:	1	252,55 Kč 	,	GRP:	0,13	

Muzeum chystá Halloween 	
TISK	,	Datum:	21.10.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	(hav)	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.10.2021	01:51	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	895,14 Kč 	,	GRP:	0,13	

Tipy na víkend: Myslivecké slavnosti, klenoty na výstavě i unikátní hračky v 
purkrabství URL		
WEB	,	Datum:	21.10.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.10.2021	17:32	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Výstavy se blíží ke svému závěru 	
TISK	,	Datum:	26.10.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	1	,	Autor:	(qui)	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.10.2021	03:26	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Titulní strana 	,	AVE:	2	457,17 Kč 	,	GRP:	0,14	

Mezinárodním sympoziem Jiřího Trnky založila Sutnarka novou tradici URL		
WEB	,	Datum:	26.10.2021	,	Zdroj:	zcu.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.10.2021	05:57	, RU / měsíc: 
1	482	,	RU	/	den:	114	,	Vydavatel:	Západočeská univerzita v Plzni 	, Země: Česko 	,	AVE:	500,00 Kč 	,	GRP:	0,00	

Tipy na víkend: Halloween je tu! Obdivujte bouráky a poslední střelba v Josefově URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.10.2021	17:58	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Prodloužený víkend: Hurá na výlet URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	runwayonline.cz		+1	,	Autor:	Jiří Foltýn 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
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28.10.2021	20:12	, RU / měsíc: 12	864	,	RU	/	den:	762	,	Vydavatel:	Jana Fikotová 	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	runwayonline.cz	N1	URL		

Tradice v obrazech - projekt fotografa Václava Šilhy a jeho týmu mapuje bohatství 
českých krojů URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.10.2021	22:14	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	Folklór	N1	URL		

Tradice v obrazech - projekt fotografa Václava Šilhy a jeho týmu mapuje bohatství 
českých krojů URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.10.2021	22:41	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	Folklór	N1	URL		

Prodloužený víkend: Hurá na výlet URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	runwayonline.cz		+1	,	Autor:	Jiří Foltýn 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
29.10.2021	00:55	, RU / měsíc: 12	864	,	RU	/	den:	762	,	Vydavatel:	Jana Fikotová 	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	runwayonline.cz	N1	URL		

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
29.10.2021	15:10	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS 	, Země: Česko 	, Pořad: 9:25 Tipy pro volný čas	

Kuše, kuličkodráha, kuželky, chůdy anebo žaltář. To vše můžete vzít do ruky a hrát si 	
TISK	,	Datum:	29.10.2021	,	Zdroj:	Slovácké noviny -	regionální týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	Pavel	Princ	, Vytištěno:	980	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.10.2021	02:44	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	zprávy ze slovácka 	,	AVE:	11	715,91 Kč	

Výstava Trojí život středověké keramiky na půdě jihlavského muzea URL		
WEB	,	Datum:	29.10.2021	,	Zdroj:	regionalist.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.10.2021	11:26	,	RU	/	den:	
3	500	,	Vydavatel:	regionalist.cz	, Země: Česko	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

MEDAILISTÉ 	
TISK	,	Datum:	02.11.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj	,	Strana:	3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.11.2021	
13:31	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	, Země: Česko	

Kdo vyšíval, nehřešil. V Plzni bude k vidění unikátní výstava URL		
WEB	,	Datum:	03.11.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.11.2021	13:57	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

VÝSTAVA LITURGICKÝCH ODĚVŮ 	
TISK	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	Týdeník Echo 	,	Strana:	52	, Vytištěno:	15	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.11.2021	00:37	,	Vydavatel:	Echo	Media	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kulturní tipy	,	AVE:	2	923,81 Kč	

REGIONPLZEN.CZ URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.11.2021	11:08	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Za Večerníčkem či Rumcajsem, jak žila Hana Hegerová, žena a její tělo URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	echoprime.cz	,	Autor:	Týdeník ECHO	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
04.11.2021	11:36	, RU / měsíc: 1	715	242	,	RU	/	den:	129	198	,	Vydavatel:	Echo	Media	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
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28.10.2021	20:12	, RU / měsíc: 12	864	,	RU	/	den:	762	,	Vydavatel:	Jana Fikotová 	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	runwayonline.cz	N1	URL		

Tradice v obrazech - projekt fotografa Václava Šilhy a jeho týmu mapuje bohatství 
českých krojů URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.10.2021	22:14	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	Folklór	N1	URL		

Tradice v obrazech - projekt fotografa Václava Šilhy a jeho týmu mapuje bohatství 
českých krojů URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.10.2021	22:41	,	RU	/	
měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Folklór	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	
GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	Folklór	N1	URL		

Prodloužený víkend: Hurá na výlet URL		
WEB	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	runwayonline.cz		+1	,	Autor:	Jiří Foltýn 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
29.10.2021	00:55	, RU / měsíc: 12	864	,	RU	/	den:	762	,	Vydavatel:	Jana Fikotová 	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,01	

Obsahové duplicity: 28.10.2021	-	runwayonline.cz	N1	URL		

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	28.10.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
29.10.2021	15:10	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS 	, Země: Česko 	, Pořad: 9:25 Tipy pro volný čas	

Kuše, kuličkodráha, kuželky, chůdy anebo žaltář. To vše můžete vzít do ruky a hrát si 	
TISK	,	Datum:	29.10.2021	,	Zdroj:	Slovácké noviny -	regionální týdeník 	,	Strana:	7	,	Autor:	Pavel	Princ	, Vytištěno:	980	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.10.2021	02:44	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	zprávy ze slovácka 	,	AVE:	11	715,91 Kč	

Výstava Trojí život středověké keramiky na půdě jihlavského muzea URL		
WEB	,	Datum:	29.10.2021	,	Zdroj:	regionalist.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	29.10.2021	11:26	,	RU	/	den:	
3	500	,	Vydavatel:	regionalist.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

MEDAILISTÉ 	
TISK	,	Datum:	02.11.2021	,	Zdroj:	Milevský zpravodaj	,	Strana:	3	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.11.2021	
13:31	,	Vydavatel:	DŮM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace 	, Země: Česko	

Kdo vyšíval, nehřešil. V Plzni bude k vidění unikátní výstava URL		
WEB	,	Datum:	03.11.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.11.2021	13:57	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

VÝSTAVA LITURGICKÝCH ODĚVŮ 	
TISK	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	Týdeník Echo 	,	Strana:	52	, Vytištěno:	15	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	04.11.2021	00:37	,	Vydavatel:	Echo	Media	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kulturní tipy	,	AVE:	2	923,81 Kč	

REGIONPLZEN.CZ URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.11.2021	11:08	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Za Večerníčkem či Rumcajsem, jak žila Hana Hegerová, žena a její tělo URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	echoprime.cz	,	Autor:	Týdeník ECHO	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
04.11.2021	11:36	, RU / měsíc: 1	715	242	,	RU	/	den:	129	198	,	Vydavatel:	Echo	Media	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
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Homepage, Umění a kritika 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,44	

Západočeské muzeum Plzeň ukazuje oděvy vyšívané českými šlechtičnami URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+1	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
04.11.2021	14:40	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 09.11.2021	-	Haló noviny	N1		

Zprávy 15:00 	
RÁDIO	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.11.2021	15:22	

, Poslechovost pořadu: 9	224	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 15:00 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	
GRP:	0,10	

Tipy na víkend: Hrady a zámky nespí! Obdivujte velocipedisty i "vytuněná" auta URL		
WEB	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	04.11.2021	17:38	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Zprávy 17:42 	
RÁDIO	,	Datum:	04.11.2021	,	Zdroj:	Rádio Blaník -	západ 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
04.11.2021	18:06	,	Poslechovost pořadu: 19	534	,	Provozovatel:	MEDIA	MARKETING	SERVICES	a.s.	, Země: Česko 	,	
Pořad: 17:42 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	GRP:	0,22	

Marie Terezie našla recept pro znuděné šlechtičny: vyšívání 	
TISK	,	Datum:	05.11.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.11.2021	00:57	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	33	554,24 Kč 	,	GRP:	2,13	

Kdo vyšíval, nehřešil 	
TISK	,	Datum:	05.11.2021	,	Zdroj:	Metro		+2	,	Strana:	2	,	Autor:	ČTK	, Vytištěno:	194	112	, Prodáno:	243	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.11.2021	02:01	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Domov	,	AVE:	27	597,40 Kč 	,	GRP:	3,78	

Obsahové duplicity: 05.11.2021	-	Domov	N1,	Domov	N1		

Kdo vyšíval, nehřešil 	
TISK	,	Datum:	05.11.2021	,	Zdroj:	Metro		+2	,	Strana:	2	,	Autor:	ČTK	, Vytištěno:	194	112	, Prodáno:	243	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.11.2021	02:01	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Domov	,	AVE:	27	597,40 Kč 	,	GRP:	3,78	

Obsahové duplicity: 05.11.2021	-	Domov	N1,	Domov	N1		

Kdo vyšíval, nehřešil 	
TISK	,	Datum:	05.11.2021	,	Zdroj:	Metro		+2	,	Strana:	2	,	Autor:	ČTK	, Vytištěno:	194	112	, Prodáno:	243	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	05.11.2021	02:01	, Čtenost: 340	232	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Domov	,	AVE:	27	597,40 Kč 	,	GRP:	3,78	

Obsahové duplicity: 05.11.2021	-	Domov	N1,	Domov	N1		

Kdo vyšíval, nehřešil: Církevní roucha vyšívala panovnice i dcera popravené královny 
URL		
WEB	,	Datum:	06.11.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	06.11.2021	11:24	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Plzeň 	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Ukazují liturgická roucha vyšívaná šlechtičnami 	
TISK	,	Datum:	08.11.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES		+1	,	Strana:	16	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	, Vytištěno:	100	360	,	
Prodáno:	86	559	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	08.11.2021	02:19	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	
a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	253	813,64 Kč 	,	GRP:	5,05	

Obsahové duplicity: 12.11.2021	-	5plus2	N1		
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Za liturgickými oděvy vyšívanými českými šlechtičnami 	
TISK	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	Haló noviny		+1	,	Strana:	12	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.11.2021	02:15	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Mozaika zajímavostí 	,	AVE:	30	097,40 Kč	

Obsahové duplicity: 04.11.2021	-	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen představuje 
Západočeské muzeum URL		
WEB	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.11.2021	13:42	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 09.11.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen představuje 
Západočeské muzeum URL		
WEB	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
09.11.2021	15:21	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 09.11.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	10.11.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.11.2021	02:45	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	130,58 Kč 	,	GRP:	0,13	

Výšivky přímo od Marie Terezie 	
TISK	,	Datum:	12.11.2021	,	Zdroj:	5plus2		+1	,	Strana:	3	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	487	696	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.11.2021	00:31	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
104	476,81 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 08.11.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	12.11.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	12.11.2021	02:54	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	/	
Zpravodajství 	,	AVE:	5	773,60 Kč 	,	GRP:	0,14	

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	15.11.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.11.2021	02:11	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	230,85 Kč 	,	GRP:	0,13	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	15.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy	vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
15.11.2021	10:01	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	1	060,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
16.11.2021	09:57	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	920,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

„Kdo vyšívá, nehřeší“ URL		
WEB	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	katyd.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.11.2021	10:11	,	RU	/	den:	
1	500	,	Vydavatel:	katyd.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	8	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 16.11.2021	-	Katolický týdeník	N1		

„Kdo vyšívá, nehřeší“ 	
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Za liturgickými oděvy vyšívanými českými šlechtičnami 	
TISK	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	Haló noviny		+1	,	Strana:	12	, Vytištěno:	43	000	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.11.2021	02:15	,	Vydavatel:	Futura	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Mozaika zajímavostí 	,	AVE:	30	097,40 Kč	

Obsahové duplicity: 04.11.2021	-	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen představuje 
Západočeské muzeum URL		
WEB	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	09.11.2021	13:42	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko 	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 09.11.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen představuje 
Západočeské muzeum URL		
WEB	,	Datum:	09.11.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
09.11.2021	15:21	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 09.11.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	10.11.2021	,	Zdroj:	Rokycanský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	050	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	10.11.2021	02:45	, Čtenost: 11	344	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	130,58 Kč 	,	GRP:	0,13	

Výšivky přímo od Marie Terezie 	
TISK	,	Datum:	12.11.2021	,	Zdroj:	5plus2		+1	,	Strana:	3	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	, Vytištěno:	487	696	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	12.11.2021	00:31	, Čtenost: 649	114	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	AVE:	
104	476,81 Kč 	,	GRP:	7,21	

Obsahové duplicity: 08.11.2021	-	Mladá fronta DNES	N1		

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	12.11.2021	,	Zdroj:	Plzeňský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	4	280	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	12.11.2021	02:54	, Čtenost: 12	871	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	/	
Zpravodajství 	,	AVE:	5	773,60 Kč 	,	GRP:	0,14	

Tipy deníku 	
TISK	,	Datum:	15.11.2021	,	Zdroj:	Klatovský deník 	,	Strana:	2	, Vytištěno:	1	700	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	15.11.2021	02:11	, Čtenost: 12	008	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Region	,	
AVE:	3	230,85 Kč 	,	GRP:	0,13	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	15.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy	vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
15.11.2021	10:01	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	1	060,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
16.11.2021	09:57	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	920,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

„Kdo vyšívá, nehřeší“ URL		
WEB	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	katyd.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.11.2021	10:11	,	RU	/	den:	
1	500	,	Vydavatel:	katyd.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	8	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 16.11.2021	-	Katolický týdeník	N1		

„Kdo vyšívá, nehřeší“ 	
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TISK	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	Katolický týdeník 		+1	,	Strana:	7	,	Autor:	ALENA OUŘEDNÍKOVÁ	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.11.2021	10:59	,	Vydavatel:	Katolický týdeník, s.r.o. 	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Příloha 
-	Diecézní zpravodajství -	Plzeňská diecéze 	,	AVE:	15	301,02 Kč	

Obsahové duplicity: 16.11.2021	-	katyd.cz	N1	URL		

Legendární dvojce Spejbl s Hurvínkem má svůj zážitkový okruh, lidi poučí i přiměje k 
pohybu URL		
WEB	,	Datum:	16.11.2021	,	Zdroj:	plzenskadrbna.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	16.11.2021	19:29	,	
Celková návštěvnost: 635	940	, RU / měsíc: 335	935	,	RU	/	den:	11	198	,	Vydavatel:	TRIMA	CB,	s.r.o.	, Země: Česko	,	
Rubrika:	Společnost	,	AVE:	10	000,00	Kč 	,	GRP:	0,12	

Výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 doputovala do Železné Rudy URL		
WEB	,	Datum:	17.11.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	17.11.2021	09:16	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Tipy na víkend: Začíná se lyžovat! Vánoce se blíží, zajděte na výstavy URL		
WEB	,	Datum:	18.11.2021	,	Zdroj:	blesk.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	18.11.2021	17:45	, Celková 
návštěvnost: 38	893	614	, RU / měsíc: 4	313	172	,	RU	/	den:	787	042	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Cestujeme po ČR	,	AVE:	59	000,00 Kč 	,	GRP:	8,74	

Plzeňský kraj postaví depozitář uměleckých děl z muzeí a galerií URL		
WEB	,	Datum:	19.11.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz		+1	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
19.11.2021	10:46	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	
Seznam.cz,	a.s.	, Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

Obsahové duplicity: 20.11.2021	-	plzen.cz	N1	URL		

Plzeňský kraj postaví za 100 milionů depozitář uměleckých děl z muzeí a galerií URL		
WEB	,	Datum:	20.11.2021	,	Zdroj:	plzen.cz		+1	,	Autor:	Marie Osvaldová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.11.2021	07:26	, Celková návštěvnost: 94	380	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	plzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Obsahové duplicity: 19.11.2021	-	seznamzpravy.cz	N1	URL		

Roucho, které zdobila Marie Terezie, je k vidění v Západočeském muzeu URL		
WEB	,	Datum:	20.11.2021	,	Zdroj:	plzen.iDNES.cz	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.11.2021	09:35	, RU / měsíc: 150	087	,	RU	/	den:	17	206	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeň -	
zprávy	,	AVE:	19	000,00 Kč 	,	GRP:	0,19	

Roucho, které zdobila Marie Terezie, je k vidění v Západočeském muzeu URL		
WEB	,	Datum:	20.11.2021	,	Zdroj:	impuls.cz	,	Autor:	Ladislav	Vaindl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
20.11.2021	10:44	, Celková návštěvnost: 248	780	,	RU	/	den:	18	510	,	Vydavatel:	impuls.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	
25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,21	

Kdy zavolat 150? Odpoví obrázky žáků základních škol URL		
WEB	,	Datum:	22.11.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	22.11.2021	10:46	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

POKLAD JMÉNEM NÁRODOPISNÁ OBLAST CHODSKO 	
TISK	,	Datum:	23.11.2021	,	Zdroj:	Blesk	,	Strana:	41	, Vytištěno:	170	147	, Prodáno:	131	315	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	23.11.2021	03:31	, Čtenost: 686	198	,	Vydavatel:	CZECH	NEWS	CENTER,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Příloha -	Krásné Plzeňsko -	Zábava 	,	AVE:	438	903,99 Kč 	,	GRP:	7,62	

Tipy pro volný čas 09:25 	
RÁDIO	,	Datum:	24.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
24.11.2021	09:58	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	980,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy pro volný čas 09:25 	
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RÁDIO	,	Datum:	25.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
25.11.2021	09:54	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	770,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy na nevšední dárky 	
TISK	,	Datum:	26.11.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	20	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.11.2021	00:24	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 26.11.2021	-	Speciál DNES	N1		

Tipy na nevšední dárky 	
TISK	,	Datum:	26.11.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	20	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.11.2021	00:24	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 26.11.2021	-	Speciál DNES	N1		

Muzeum plzeňských panenek mapuje bohatou historii české loutkářské tradice URL		
WEB	,	Datum:	27.11.2021	,	Zdroj:	applerecenze.cz	,	Autor:	Jan Hanzlík 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
27.11.2021	13:13	, RU / měsíc: 2	460	,	RU	/	den:	168	,	Vydavatel:	Jana Kunovská 	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00	Kč 	,	
GRP:	0,00	

Zasedání nejvyššího orgánu Asociace muzeí a galerií České republiky se uskutečnilo 
24.–25. 11. 2021 v Brně URL		
WEB	,	Datum:	27.11.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz	,	Autor:	Xii Sněmu Amg 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
27.11.2021	13:36	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

FALZA? FALZA! Výstava Národní Galerie Praha URL		
WEB	,	Datum:	29.11.2021	,	Zdroj:	prazsky-magazin.cz		+1	,	Autor:	Redaktor	J.Hampl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	29.11.2021	15:32	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	prazsky-magazin.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 30.11.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL		

Plzeňský letní divadelní festival uvede hru Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	
16:56	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

FALZA? FALZA! Výstava Národní Galerie Praha URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	
17:46	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 29.11.2021	-	prazsky-magazin.cz	N1	URL		

Muzeum loutek v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	radio.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	18:07	, Celková 
návštěvnost: 837	010	,	Vydavatel:	radio.cz	, Země: Česko	

Zprávy 19:00 	
RÁDIO	,	Datum:	02.12.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.12.2021	19:37	

, Poslechovost pořadu: 3	319	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 19:00 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	
GRP:	0,04	

Klatovy hostí putovní výstavu Stavba roku URL		
WEB	,	Datum:	03.12.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.12.2021	11:00	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Kam vyrazit v Plzni za zábavou? Přinášíme tradiční tipy na víkend! URL		
WEB	,	Datum:	03.12.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.12.2021	11:24	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
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RÁDIO	,	Datum:	25.11.2021	,	Zdroj:	ČRo Karlovy vary	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno	,	Datum	importu:	
25.11.2021	09:54	, Poslechovost pořadu: 3	726	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 09:25	Tipy	pro	
volný čas 	,	AVE:	770,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Tipy na nevšední dárky 	
TISK	,	Datum:	26.11.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	20	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.11.2021	00:24	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 26.11.2021	-	Speciál DNES	N1		

Tipy na nevšední dárky 	
TISK	,	Datum:	26.11.2021	,	Zdroj:	Speciál DNES		+1	,	Strana:	20	,	Autor:	LADISLAV	VAINDL	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	
Datum	importu:	26.11.2021	00:24	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko	

Obsahové duplicity: 26.11.2021	-	Speciál DNES	N1		

Muzeum plzeňských panenek mapuje bohatou historii české loutkářské tradice URL		
WEB	,	Datum:	27.11.2021	,	Zdroj:	applerecenze.cz	,	Autor:	Jan Hanzlík 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
27.11.2021	13:13	, RU / měsíc: 2	460	,	RU	/	den:	168	,	Vydavatel:	Jana Kunovská 	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00	Kč 	,	
GRP:	0,00	

Zasedání nejvyššího orgánu Asociace muzeí a galerií České republiky se uskutečnilo 
24.–25. 11. 2021 v Brně URL		
WEB	,	Datum:	27.11.2021	,	Zdroj:	e-vsudybyl.cz	,	Autor:	Xii Sněmu Amg 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
27.11.2021	13:36	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	e-vsudybyl.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,11	

FALZA? FALZA! Výstava Národní Galerie Praha URL		
WEB	,	Datum:	29.11.2021	,	Zdroj:	prazsky-magazin.cz		+1	,	Autor:	Redaktor	J.Hampl	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	29.11.2021	15:32	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	prazsky-magazin.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	
0,11	

Obsahové duplicity: 30.11.2021	-	casopisczechindustry.cz	N1	URL		

Plzeňský letní divadelní festival uvede hru Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	seznamzpravy.cz	,	Autor:	ČTK	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	
16:56	, Celková návštěvnost: 70	570	000	, RU / měsíc: 4	892	293	,	RU	/	den:	1	813	436	,	Vydavatel:	Seznam.cz,	a.s.	,	
Země: Česko 	,	Rubrika:	Plzeňský kraj, Regiony 	,	AVE:	99	000,00 Kč 	,	GRP:	20,15	

FALZA? FALZA! Výstava Národní Galerie Praha URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	casopisczechindustry.cz		+1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	
17:46	, RU / měsíc: 34	710	,	RU	/	den:	2	314	,	Vydavatel:	casopisczechindustry.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	
GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 29.11.2021	-	prazsky-magazin.cz	N1	URL		

Muzeum loutek v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	30.11.2021	,	Zdroj:	radio.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	30.11.2021	18:07	, Celková 
návštěvnost: 837	010	,	Vydavatel:	radio.cz	, Země: Česko	

Zprávy 19:00 	
RÁDIO	,	Datum:	02.12.2021	,	Zdroj:	ČRo Plzeň 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	02.12.2021	19:37	

, Poslechovost pořadu: 3	319	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 19:00 Zprávy	,	AVE:	0,00 Kč 	,	
GRP:	0,04	

Klatovy hostí putovní výstavu Stavba roku URL		
WEB	,	Datum:	03.12.2021	,	Zdroj:	regionplzen.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.12.2021	11:00	,	RU	/	
měsíc: 112	000	,	RU	/	den:	8	000	,	Vydavatel:	regionplzen.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	2	500,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Kam vyrazit v Plzni za zábavou? Přinášíme tradiční tipy na víkend! URL		
WEB	,	Datum:	03.12.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	03.12.2021	11:24	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
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AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

Výstava v plzeňském muzeu oslavuje české egyptology 	
TISK	,	Datum:	07.12.2021	,	Zdroj:	Právo 	,	Strana:	10	,	Autor:	Ivan Blažek 	, Vytištěno:	86	209	, Prodáno:	54	083	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.12.2021	02:16	, Čtenost: 192	009	,	Vydavatel:	Borgis,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Jihozápadní Čechy	,	AVE:	35	461,44 Kč 	,	GRP:	2,13	

Adventní dílny budou letos v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze URL		
WEB	,	Datum:	07.12.2021	,	Zdroj:	ceskypohled.eu	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	07.12.2021	12:03	,	
Vydavatel:	ceskypohled.eu	, Země: Česko	

Novináři z největších evropských deníků navštívili Plzeň URL		
WEB	,	Datum:	08.12.2021	,	Zdroj:	plzen.eu		+1	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	08.12.2021	11:01	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 08.12.2021	-	kurzy.cz	N1	URL		

Novináři z největších evropských deníků navštívili Plzeň URL		
WEB	,	Datum:	08.12.2021	,	Zdroj:	kurzy.cz		+1	,	Autor:	plzen.eu (Plzeň) 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
08.12.2021	12:56	, Celková návštěvnost: 7	050	000	, RU / měsíc: 1	995	572	,	RU	/	den:	151	154	,	Vydavatel:	AliaWeb,	
spol.	s	r.	o.	, Země: Česko 	,	AVE:	30	000,00 Kč 	,	GRP:	1,68	

Obsahové duplicity: 08.12.2021	-	plzen.eu	N1	URL		

Úspěchy českých egyptologů ukáže výstava 	
TISK	,	Datum:	09.12.2021	,	Zdroj:	Mladá fronta DNES	,	Strana:	17	,	Autor:	(lad)	, Vytištěno:	100	360	, Prodáno:	86	559	,	
Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	09.12.2021	02:13	, Čtenost: 454	857	,	Vydavatel:	Mafra,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Kraj Plzeňský	,	AVE:	181	338,78 Kč 	,	GRP:	5,05	

Kam vyrazit načerpat vánoční atmosféru? Přinášíme tradiční tipy na víkend! URL		
WEB	,	Datum:	10.12.2021	,	Zdroj:	qap.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	10.12.2021	14:14	, Celková 
návštěvnost: 136	900	, RU / měsíc: 108	134	,	RU	/	den:	8	145	,	Vydavatel:	QAP	PRODUCTION	s.r.o.	, Země: Česko 	,	
AVE:	3	000,00 Kč 	,	GRP:	0,09	

FALZA A SPOL. 	
TISK	,	Datum:	10.12.2021	,	Zdroj:	Art	+	antiques	,	Strana:	33	,	Autor:	Tomáš Klička 	, Vytištěno:	10	000	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	11.12.2021	03:13	,	Vydavatel:	Premium	Media	Group	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Výstava 	,	AVE:	1	084	868,20 Kč 	

Radost, která nikdy neomrzí 	
TISK	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	Dobrý den s kurýrem 	,	Strana:	22	,	Autor:	PAVEL	PRINC	, Vytištěno:	7	500	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.12.2021	01:02	,	Vydavatel:	DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. 	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	kultura na slovácku 	,	AVE:	4	693,39 Kč	

Kultura v kraji žije i o adventu URL		
WEB	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	pr.denik.cz	,	Autor:	Komerční sdělení 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
13.12.2021	01:02	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Doporučujeme	

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 22. 9. a 6. 10. 2021 	
TISK	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	Zpravodaj města Horšovský Týn 	,	Strana:	2	,	Autor:	Ing. Eva Princlová 	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	13.12.2021	19:47	,	Vydavatel:	Městské kulturní zařízení Horšovský Týn 	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Informace	z	radnice	

Tradiční Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň je tady URL		
WEB	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
13.12.2021	20:59	, RU / měsíc:	980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Hudba	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 13.12.2021	-	Hudba	N1	URL		
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Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň je tady URL		
WEB	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
13.12.2021	21:46	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Hudba	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 13.12.2021	-	Hudba	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.12.2021	06:25	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.12.2021	06:25	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.12.2021	06:42	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.12.2021	06:42	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL		

Žáci ZUŠ Staňkov zářili na koncertě v Plzni 	
TISK	,	Datum:	15.12.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	Martina Matějková 	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.12.2021	01:42	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	2	857,90 Kč 	,	GRP:	0,14	

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	16.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.12.2021	17:08	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL,	Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	16.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.12.2021	23:38	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na	výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL, Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	17.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.12.2021	09:56	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL,	Tipy na výlet	N1	URL		
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Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň je tady URL		
WEB	,	Datum:	13.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+1	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
13.12.2021	21:46	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	
Hudba	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 13.12.2021	-	Hudba	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	domazlicky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.12.2021	06:25	, RU / měsíc: 20	465	,	RU	/	den:	2	767	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,03	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	klatovsky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.12.2021	06:25	, RU / měsíc: 29	276	,	RU	/	den:	3	958	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,04	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	plzensky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
14.12.2021	06:42	, RU / měsíc: 110	760	,	RU	/	den:	14	975	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	,	
Rubrika:	Čtenář reportér	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,17	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	rokycansky.denik.cz	N1	URL		

Malí umělci s velkým talentem vystoupili v Západočeském muzeu v Plzni URL		
WEB	,	Datum:	14.12.2021	,	Zdroj:	rokycansky.denik.cz		+3	,	Autor:	autor externí 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	14.12.2021	06:42	, RU / měsíc: 16	207	,	RU	/	den:	2	191	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: Česko 	

,	Rubrika:	Čtenář reportér 	,	AVE:	5	990,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Obsahové duplicity: 14.12.2021	-	domazlicky.denik.cz	N1	URL,	klatovsky.denik.cz	N1	URL,	plzensky.denik.cz	N1	URL		

Žáci ZUŠ Staňkov zářili na koncertě v Plzni 	
TISK	,	Datum:	15.12.2021	,	Zdroj:	Domažlický deník 	,	Strana:	2	,	Autor:	Martina Matějková 	, Vytištěno:	1	280	,	Infotype:	
Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	15.12.2021	01:42	, Čtenost: 12	654	,	Vydavatel:	VLTAVA	LABE	MEDIA,	a.s.	, Země: 
Česko 	,	Rubrika:	Region/zpravodajství 	,	AVE:	2	857,90 Kč 	,	GRP:	0,14	

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	16.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.12.2021	17:08	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL,	Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	16.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
16.12.2021	23:38	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na	výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL, Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL		

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	17.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.12.2021	09:56	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL,	Tipy na výlet	N1	URL		
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Zvyky a tradice se stále vyvíjejí URL		
WEB	,	Datum:	17.12.2021	,	Zdroj:	plzen.eu	,	Autor:	Plzně Dominikánská Plzeň 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	
importu:	17.12.2021	14:56	, RU / měsíc: 24	374	,	RU	/	den:	1	741	,	Vydavatel:	Statutární město Plzeň 	, Země: Česko	,	
AVE:	1	500,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Tipy na víkend v Plzeňském kraji: vánoční koncerty, živý betlém nebo vzpomínka na 
Václava Havla URL		
WEB	,	Datum:	17.12.2021	,	Zdroj:	ČRo -	plzen.cz		+3	,	Autor:	Iva Kokešová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
17.12.2021	21:41	, RU / měsíc: 980	531	,	RU	/	den:	73	857	,	Vydavatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	,	Rubrika:	Tipy	
na výlet 	,	AVE:	10	000,00 Kč 	,	GRP:	0,82	

Obsahové duplicity: 17.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL	,	16.12.2021	-	Tipy na výlet	N1	URL, Tipy na výlet	N1	URL		

Radost, která neomrzí URL		
WEB	,	Datum:	21.12.2021	,	Zdroj:	idobryden.cz	,	Autor:	pri	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	21.12.2021	00:45	,	
Celková návštěvnost: 64	970	, RU / měsíc: 275	930	,	RU	/	den:	20	784	,	Vydavatel:	DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. 	,	
Země: Česko	,	Rubrika:	Zajímavosti 	,	AVE:	3	500,00 Kč 	,	GRP:	0,23	

Archeolog Pavel Břicháček sní o unikátní klášterní expozici, která by přinášela hrdost 
na dějiny Milevska URL		
WEB	,	Datum:	23.12.2021	,	Zdroj:	jcted.cz	,	Autor:	Libuše Kolářová 	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	
23.12.2021	09:36	, Celková návštěvnost: 136	250	,	RU	/	den:	10	000	,	Vydavatel:	jcted.cz	, Země: Česko 	,	AVE:	3	000,00	
Kč 	,	GRP:	0,11	

Výlety 13:04 	
RÁDIO	,	Datum:	26.12.2021	,	Zdroj:	ČRo Liberec 	, Zpráva:	1	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	26.12.2021	
14:22	, Poslechovost pořadu: 2	046	,	Provozovatel:	ČESKÝ ROZHLAS	, Země: Česko 	, Pořad: 13:04 Výlety	,	AVE:	
45	066,00 Kč 	,	GRP:	0,02	

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie - Západočeské muzeum v Plzni 
URL		
WEB	,	Datum:	27.12.2021	,	Zdroj:	kdykde.cz	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	27.12.2021	02:58	, RU / měsíc: 
74	335	,	RU	/	den:	7	519	,	Vydavatel:	Paseo	s.r.o.	, Země: Česko 	,	AVE:	25	000,00 Kč 	,	GRP:	0,08	

Plzeň: Zvyky a tradice se stále vyvíjejí URL		
WEB	,	Datum:	28.12.2021	,	Zdroj:	parlamentnilisty.cz	,	Autor:	PV	,	Infotype:	Nepojmenováno 	,	Datum	importu:	28.12.2021	
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Ekonomika organizace

NÁKLADY  v  Kč 
Spotřeba materiálu 2 886 150,96
Spotřeba energie 10 641 544,58
Prodané zboží 397 497,15
Opravy a udržování 1 799 992,64
Cestovné 399 495,38
Náklady na reprezentaci 636,00
Ostatní služby 8 791 234,52
Mzdové náklady 57 555 345
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 18 505 351
Jiné sociální pojištění 156 062,58
Zákonné sociální náklady 1 774 825,48
Daň silniční 3000,00
Jiné daně a poplatky 37 943,86
Zmařené investice 0
Ostatní náklady z činnosti 547 683,88
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 736 119,00
Náklady z vyřazených pohledávek 21 700,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 711 043,04
Kurzové ztráty 1 171,23
Náklady celkem 111 966 796,30

VÝNOSY  v Kč 
Výnosy z prodeje služeb 3 239 990,17
Výnosy z pronájmů 30 726,45
Výnosy z prodaného zboží 525 634,35
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 13 223,14
Čerpání fondu - reprodukční fond 35 667,00
Ostatní výnosy z činnosti 2 926 330,78
Úroky 1 339,35
Kurzové zisky 0
Výnosy vybraných místních institucí z transferů - ÚSC 105 454 379,74
Výnosy celkem 112 227 290,98

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 260 494,68

Přepočtený stav pracovníků 131
Fyzický stav pracovníků 146
Průměrný plat 31.681,77 Kč
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Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem
Finanční vypořádání ostatních vztahů s jiným poskytovatelem

Ukazatel Poskytnuto 
k 31. 12. 2021

A. Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele celkem 101 360 154,00
v tom: - příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 101 059 000
           - ostatní příspěvky od zřizovatele  
Podpora vědy a výzkumu 100 000
navýšení závazného ukazatele - pořízení SW 121 154
navýšení závazného ukazatele-průvodcovské systémy 80 000
          - ostatní dotace celkem (s ÚZ)  
          v tom: - jednotlivé tituly (dle ÚZ)  
B. Investiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele  celkem 12 485 848,75
v tom:- příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel)  
          - ostatní příspěvky od zřizovatele  
Nákup sbírkových předmětů  
IROP-Revitalizace NKP hamr Dobřív 5 454 359,56
IROP-Revitalizace NKP hamr Dobřív podíl SR 304 095,19
IROP-Revitalizace NKP hamr Dobřív podíl EU 5 169 618,22
Vybudování přípojky Paleodiverzita Rokycany 1 128 930
Investice VaV a DKRVO 428 845,78
          - ostatní dotace  celkem (s ÚZ)  
          v tom: - jednotlivé tituly (dle ÚZ)  
C. Příspěvky a dotace  od zřizovatele celkem (A + B) 113 846 002,75

D. Neinvestiční dotace  od jiného poskytovatele celkem vč.programů (ISPROFIN) 2 704 987

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele + úz)  
MKČR - Informační centra veřejných knihoven ICEKNI VISK 3 UZ 34 053 20 000

MK ČR - Zpracování analýzy rizik Zpč. muzea 200 000
MK ČR - Tvorba bezpečnostního plánu 200 000
Státní fond kultury ČR - Diorama Jiřího trnky Svatba u Broučků 40 000
GAČR - Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický prales č. 19-06728S P210  509 000
GAČR Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev  č.21-10799S P210 496 000
Statutární město Plzeň - Pravěké šperky - krása,magie,moc č. P/II/13 24 000
Nadace 700 let města Plzně - projekt „Dvorek Muzea loutek-instalace herních prvků“ 10 000
Statutární město Plzeň - Dioráma Svatba u Broučků od J.Trnky - č.8/21 65 000
Statutární město Plzeň - Vystavení dioramatu Jiřího Trnky Svatba u Broučků - P/III/26 64 000
MKČR - Edukační hra muzea církevního umění plzeňské diecéze  MK-S 268/2021 SOM ÚZ 34019 63 000
Město Rokycany- Pořádání autorských výstav 10 000
MKČR- ISO/II D Obalový materiál-krabice UZ 34031 151 000
MKČR-Vzdělávací program Po stopách osudů 20.století MK-S 345/2021 SOM UZ 34019 35 000
MK ČR - Edukační program k nové expozici Jiřího Trnky ÚZ-34019 57 000
Statutární město Plzeň - Překlad a modifikace interakt.ekuk.hry a aplikace Hedvábná stezka 
č.7/21 40 000

Nadační fond Kde domov můj-program „Všední i sváteční dny středověkého člověka“  
MK ČR - Program udržitelnosti pro muzea II UZ 34070 720 987

             - příspěvek/dotace na výzkum a vývoj  

E. Investiční dotace od jiného poskytovatele celkem vč. programů (ISPROFIN) 79 000

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele + úz)  
MKČR- ISO/II C- Pořízení předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 29 000
MKČR - ISO II/A Dodávka a instalace elektronického trezorového zámku 50 000
          - na výzkum a vývoj  
F. Dotace od jiného poskytovatele celkem (D + E) 2 783 987
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Dodatek č.1
k příloze účetní závěrky sestavené za rok 2021 k datu 31. 12. 2021

Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace

Účel, ke kterému byla organizace zřízena:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 
Sb., o  ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Organizace je zřízena za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, vědecky a odborně 
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně poskytování doplňkových služeb 
odborné i široké veřejnosti.

V současné době je veškerá činnost organizace realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle Zřizovací 
listiny z 11. 12. 2001 včetně jejích dodatků.

1. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, postupovalo při sestavování roční 
závěrky důsledně podle zákona č.  563/91 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Uzávěrkovým dnem byl 31. prosinec 2021. Účtování respektovalo směrnou účtovou osnovu platnou 
pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen v dokumentaci k účetní 
závěrce Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace. Účetnictví věrně a poctivě zobrazuje 
skutečnosti účtovaných operací i finanční situaci organizace. 
Sestavení rozvahy a výsledovky zcela odpovídá obsahu § 7 bod 4) zákona o účetnictví, tzn., že 
v průběhu roku 2021 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. 

2. Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 odst. 1) zákona o účetnictví, 
tj. pořizovacími cenami. 
Oceňování zásob: 
a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma, 
b) pořizovací cenou. 
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami. 

3. Odpisování majetku bylo prováděno na základě sestaveného odpisového plánu.  Byla použita 
metoda lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje 
a do správy Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, byl svěřen zřizovací listinou.
Kromě toho má ZČM vypůjčené od Statutárního města Plzeň tyto budovy:
Hlavní budova ZČM, Kopeckého sady 2 – výpůjčka na 99 let.
Budova Muzea loutek, nám. Republiky 23 – výpůjčka na 84 let.
U budovy Kopeckého sady je s Magistrátem města Plzně uzavřena dohoda o odpisování.

4. Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo 
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. 
Stejně bylo postupováno při převodu finančních prostředků do a ze zahraničí.

5. Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady ve výši 189.359,86 Kč) postupovalo Západočeské 
muzeum v Plzni, příspěvková organizace, dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, která v  § 25 písm. k) zákona upravila oceňování kulturních památek a sbírek 
muzejní povahy. 

6. V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu.

7. Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, není 
zatížena zástavním právem, věcná břemena jsou uvedena na příslušných LV.
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8. Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k 31. 12. 2021 činí 194.306,75 Kč. Pohledávky po lhůtě 
splatnosti byly obeslány upomínkami.

9. Západočeské muzeum v Plzni eviduje k 31. 12. 2021 závazky v celkové výši 2.230.778,66 Kč. Veškeré 
závazky jsou průběžně hrazeny dle splatnosti uvedené na fakturách, po splatnosti není žádný 
závazek.

 Sestavil: Ing. Trefná Kryštofová                   Mgr. Jiří Orna
         V Plzni dne 18. 2. 2021                                                          ředitel Západočeského muzea v Plzni, 
                  příspěvkové organizace   
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Kontrolní činnost
Interní auditor

Lenka Zemanová

Interní audit je, ve smyslu § 28 zákona č. 320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů nezávislá a poradenská činnost, 
zaměřená na zdokonalování procesů uvnitř 
organizace. Na základě svých zjištění předložil interní 
audit své auditní zprávy dle rozhodnutí ředitele 
č. 6/2021 ze dne 15. 4. 2021.
•	 Provedení kontroly obsahu a namátkově 

vybraných cestovních příkazů
•	 Provedení kontroly tvorby a čerpání FKSP
•	 Provedení kontroly náležitostí účetních dokladů 

zúčtovaných v I. pololetí roku 2021
•	 Provedení kontroly obsahu namátkově vybraných 

zahraničních cestovních účtů
•	 Kontrola úplnosti a správnosti vedení operativní 

evidence osobních ochranných prostředků
•	 Kontrola průběhu čerpání dovolené a dodržování 

souvisejících ustanovení zákoníku práce 
s uvedením stavu nevyčerpané dovolené 

•	 Provedení kontroly obsahu a správnosti 
záznamů výkonů u všech dopravních prostředků 
zařazených v majetku ZČM

Základním úkolem vnitřního kontrolního systému 
je zajištění hospodárného, účelného a efektivního 
postupu při výkonu všech prováděných činností. Pro 
správnou funkci kontrolního systému je vypracován 
a pravidelně aktualizován soubor vnitřních směrnic. 
Seznámení s  organizační strukturou, souborem 
vnitřních směrnic byl první úkol při nástupu 
do funkce interního auditora v lednu 2021.

Bylo mi umožněno navštívit jednotlivá pracoviště 
v  Plzni i v  Rokycanech, seznámit se osobně 
s  vedoucími oddělení i samotnými pracovníky, 
kteří mě ochotně zasvětili do chodu pracoviště, 
odpověděli na dotazy a poskytli podněty. 

Při realizaci jednotlivých nařízených auditů nebyl 
zaznamenán výskyt vážných nedostatků, které by 
nepříznivě ovlivnily činnost organizace. V roce 2021 
neproběhla v  organizaci veřejnosprávní kontrola, 
která by prověřila činnost vnitřního auditního 
systému.

Činnost a způsob provádění jednotlivých 
auditovaných oblastí je zdokumentován ve  složce 
„Auditní spisy za rok 2021, který je uložen 
v sekretariátu ZČM.

Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole nebyl 
v  průběhu roku 2021 novelizován a proto cíle 
finanční kontroly nebyly upraveny, doplněny nebo 
změněny, takže je dále postupováno podle interní 
směrnice č. 12, která upravuje realizaci finanční 
kontroly na podmínky ZČM.

Opravy a udržování budov 
muzea
Kopeckého sady 2 
•	 Ve výstavních sálech Archeologie a Historie byly 

vyměněny jednotky osvětlení PER 610
•	 V  expozici UMPRUM došlo k  výměně zbývající 

části osvětlení za ledkové
•	 Ve výstavním sále Přírodověda byla provedena 

výměna koberce
•	 V  části bývalé kavárny byla provedena 

rekonstrukce a příprava na zřízení nové recepce – 
plánované otevření v únoru 2022

•	 Došlo k výměně stávající UPS za novou
•	 Revize

 » Klima jednotka – knihovna
 » Klima jednotky v expozicích
 » PHP+hydranty
 » Trezor ve sklepě (oddělení Umprum)
 » UPS záložní zdroj
 » Požární klapky

Národpisné muzeum Plzeňska 
•	 Revitalizace Západočeského muzea v  Plzni - 

Národopisného muzea Plzeňska, realizovaná 
v rámci projektu IROP – počátek stavebních prací 
září 2021

Tylova 22 
•	 Instalatérské, malířské, zednické práce 

v  rekonstruované místnosti odd. botaniky, 
paleontologie

•	 Vyřešení problému nefunkčního přívodu vody 
a vodovodního potrubí k spec. digestoři pro práci 
s chemickými látkami odd. paleontologie

•	 El. instalační práce pro přívod k rekonstruované 
místnosti odd. botaniky

Zborovská 40
•	 Vybudování nového výtahu – dodavatelsky
•	 Úprava příjezdové cesty – dodavatelsky

Harantova 3
•	 Výměna střechy a světlíků - dodavatelsky
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Seznam pracovníků muzea 
a dislokace k 31. 12. 2021
Západočeské muzeum v Plzni

Ředitelství:
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
Ředitel muzea: Mgr. Jiří Orna
ENáměstek ředitele pro věci ekonomické 
a správní: Ing. Linda Trefná Kryštofová
Náměstek ředitele pro odbornou činnost: 

PhDr. František Frýda
Asistentka ředitele: Mgr. Petra Dočkalová
Vnitřní audit: Lenka Zemanová (část.úvazek)
Koordinační, projektový a programový 
pracovník: PhDr. Anna Matoušková
Agenda ISO, OBP, PO: Jana Radová
SIKT: Ing. Stanislav Novák, Ing. Michal Král
Vnitřní audit: Ing. Václav Pošta (část.úvazek)
Fotodokumentace: MgA. Václav Marian
Muzejní pedagog: Mgr. Denisa Brejchová
Vedoucí spisové služby: Bc. Markéta Šinknerová
Vedoucí Muzea církevního umění plzeňské 
diecéze: Mgr. David Csukás

Oddělení vnějších vztahů:
Vedoucí: Romana Němečková
Pracovníci: 
Mgr. Jakub Šmíd
Martina Burešová

Ekonomické oddělení:
Hlavní účetní: Vojtěch Kristýn
Pokladna, komisní prodej, mzdy, výplaty: 
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 : Jan Matějka

Oddělení prehistorie
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: Mgr. Milan Metlička
Zástupce vedoucího: Mgr. Antonín Zelenka
Pracovníci: 
Mgr. Andrea Junková
Mgr. Alena Trčková 
Jarmila Metličková
Mgr. Renata Rejchová (část. úvazek)
Bc. Lenka Ornová
Petra Peterková (část. úvazek)

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

Oddělení starších dějin
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: Ing. Jan Balcar
Zástupce vedoucího: Monika Zemánková
Pracovníci: 
PhDr. Miroslav Hus (část. úvazek)
Marie Beránková
Magdalena Kuldová
Mgr. Veronika Dudková (část. úvazek)
Mgr. Jiří Šneberger
Mgr. Veronika Lungová

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: PhDr. Pavel Břicháček
Zástupce vedoucího: Bc. Petr Hereit
Pracovníci: 
Mgr. Alena Kordíková
PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
Mgr. Marketa Sochorová
Mgr. Jiři Smetana
Mgr. Martina Šmejdová
Mgr. Pavlína Schneiderwinklová

Oddělení novějších dějin
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: Mgr. Luděk Krčmář
Zástupce vedoucího: Iva Tománková
Pracovník: Lucie Kuníková

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí: Mgr. Jindřich Mleziva
Zástupce vedoucího: Mgr. Ludmila Kotorová
Pracovník: Mgr. Lenka Merglová Pánková

Oddělení národopisné
Adresa: Plzeň, nám. Republiky 13
Vedoucí: Mgr. Michal Chmelenský
Zástupce vedoucího: Mgr. Marie Mušková
Pracovníci: 
Bc. Adéla Šmausová
Michaela Oliberiusová 
Mgr. Tomáš Bernhardt
Bc. Eva Figurová
Alena Potůčková

Oddělení botaniky
Adresa: Plzeň, Tylova 22
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Vedoucí: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Zástupce vedoucího: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
Pracovníci: 
Renata Bláhová
Alena Čížková
Mgr. Ivona Matějková

Oddělení zoologie
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: RNDr. Roman Vacík
Zástupce vedoucího: Mgr. Ivana Hradská
Pracovníci: 
Ing. Šarka Vančurová
Mgr. Michaela Říšová
Mgr. et Mgr. Jan Walter (část. úvazek)
Kateřina Kollárová (část. úvazek)

Centrum paleobiodiverzity
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Jana Mlnaříková
Pracovnici: 
Ing. Jan Bureš
Marie Spáčilová,
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Lucie Pšeničková

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí: Mgr. Lenka Bendová
Zástupce vedoucího: Jitka Martincová
Pracovníci: 
Lenka Šimicová
PhDr. Ila Šedo

Oddělení konzervace
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: Bc. Eva Podzemná
Zástupce vedoucího: Bc. Martin Nauš, DiS
Pracovníci: 
Tomáš Sýkora
BcA. Jitka Kottová
Václav Vondrovský
Elen Kudrová
Gabriela Zlámalová

Oddělení výstavnictví
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí: BcA. Ludmila Kristová
Zástupce vedoucího: Bc. Miroslav Tříska
Pracovníci: 
David Lang
Ing. Miroslav Hakr

Muzeum loutek
Adresa: nám. Republiky 23, Plzeň
Vedoucí: Mgr. Markéta Formanová
Zástupce vedoucího: Mgr. Jana Košová
Pracovníci: 
Mgr. Veronika Plachá
Ivana Švecová (část. úvazek) - pokladní
Hana Beková (část. úvazek) - pokladní

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí: Oldřich Krejbich
Zástupce vedoucího: Antonín Povondra
Pracovníci: 
Radek Hrdina
Robert Valeš
Stanislav Smolík
Karel Typlt

Uklízečky
Muzeum loutek: Petra Šimková
Odd. národopisné: Alena Potůčková
Kopeckého sady 2: 
Ivana Hammerová
Drahuše Hegnerová
Drahomira Čonková
Tylova 22: Alena Hájková

Průvodci
Muzeum loutek: 
Blanka Kováříková (část. uvazek)
Marie Divišová (část. uvazek)
Petr Bauer (část. uvazek)
Bc. Jana Davidov (část. uvazek)
Výstavni sál a expozice nám. Republiky 13: 
Jana Pistoriusová
Mgr. Eliška Kutná
Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: 
Zlata Tušková

Průvodkyně expozice HB:
Ludmila Drhovská (část. úvazek)
Monika Kalná Vilingrová (část. úvazek)
Anna Ivanová (část. úvazek)
Alena Bláhová (část. úvazek)
Václav Froněk (část. úvazek)
Květa Jíchová (část. úvazek)
Marie Štoková (část. úvazek)
Miroslava Kalná (část. úvazek)

Šatnářky
Kopeckého sady 2: 
Luďka Brožová (část. úvazek)
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Irena Svejkovská (část. úvazek)
Jaroslava Štolbová (část. úvazek)

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: Eva Minhová

Centrální depozitáře Zbiroh
správce objektu: Pavel Jílek

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
Adresa: nám. J. Urbana 141, Rokycany
Vedoucí pobočky: Mgr. et Bc. Hana Wenigová

Provozní oddělení:
Účetní, ekonom: Eva Slatkovská
Průvodkyně: Lenka Janoušková
Úklid: Jiřina Šístková
Údržba: Miroslav Kozák 

Oddělení historie a společenských věd 
Adresa: Josefa Knihy 146, Rokycany 
Vedoucí: Mgr. Jan Lehner
Pracovníci:
Mgr. Petr Brož 
Helena Husová
Mgr. Michal Kotýnek 
Mgr. Martina Skalová
Martin Sýkora 

Oddělení přírodních věd
Adresa: Masarykovo nám 135/I, Rokycany
Vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
Pracovníci:
Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D.
Mgr. Marie Süssová 
Stanislava Volková 

Oddělení informací a knihovna
Adresa: Malé nám. 123/I, Rokycany
Vedoucí: Ing. Pavel Parlásek
Pracovníci:
Mgr. Václav Zdráhal
Bc. Karel Matějovic 

NKP Vodní hamr Dobřív
Správce hamru: Ing. Petr Koldušek 
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Výběr z výstav zahájených v roce 2021
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Výběr z doprovodných akcí v roce 2021
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Poskytování informací č. 106/1999 Sb.
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Výkaz o muzeu za rok 2020
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Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky 
příspěvkové organizace Západošeské muzeum v Plzni, příspěvková 
organizace sestavené k  31. 12. 2019
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