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1) Úvod
Západočeské muzeum v Plzni předkládá výroční zprávu o své činnosti
za rok 2007 v souladu se zákonem č.122/2000 Sb. v platném znění, a ve
smyslu Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. v platném znění.
Západočeské muzeum v Plzni, jako příspěvková organizace Plzeňského
kraje, naplnila hlavní úkoly organizace ve smyslu zřizovací listiny i  
střednědobé koncepce rozvoje organizace. Lze konstatovat, že byl naplněn
a v řadě ukazatelů překročen rámcový plán činnosti stanovený na konci roku
2006. V řadě ukazatelů byl překročen. Mezi překročené ukazatele patří počet
uspořádaných výstav, rozsah výzkumné a sbírkotvorné činnosti a péče
o sbírky, která byla předchozí desetiletí zanedbávána.   Máme-li hovořit
konkrétněji o některých problémech v činnosti  muzea, je nutno se především
zmínit o stále přetrvávajícím problému vhodných depozitárních prostorů pro
uložení sbírek. Tato otázka byla po 130 let existence plzeňských muzeí soustavně zanedbávána.  
Krizová situace nastala po roce 1990, kdy řada objektů byla v rámci restitučních řízení vrácena
původním majitelům.   Systémově byla tato situace řešena od roku 1995, kdy se podařilo muzeu
získat dvě budovy do vlastnictví. V následujícím roce byly dlouhodobě pronajaty (vypůjčeny) další
objekty   pro muzejní pracoviště a depozitáře sbírek.   Jedním z takových vypůjčených objektů se
stala budova bývalé školy v Plzni - Doudlevcích, kde rekonstrukce v roce 2007 výrazným způsobem
pokročila. V roce 2007 byla do restaurovaných částí budovy přestěhována dvě odborná oddělení
muzea – odd. starších dějin a oddělení pravěku. Celková rekonstrukce, včetně fasády, bude
dokončena v 1.pololetí roku 2008, nákladem 12. mil. korun. Muzeum je v dnešní době umístěno
v jedenácti objektech v Plzni a širším okolí. Ve vlastnictví muzea, lépe řečeno Plzeňského kraje,  
jsou  pouze 3 budovy. Ostatní jsou zapůjčeny vlastníky na více jak 50 let, nebo dlouhodobě pronajaty.
V roce 2007 se podařilo  snížit počet objektů o depozitář nábytku na faře v Čížkově a na počátku
roku 2008 bude počet redukován o další dva pronajaté   klimaticky nevyhovující objekty. Uložení  
hmotného kulturního dědictví bude i v dalším období věnována prvořadá pozornost. Optimálním
řešením je moderní stavba depozitárních prostor po vzoru Národního muzea, či řady muzeí ve
světě. Je to však otázka politického rozhodnutí, zda investovat do moderních depozitářů, či vynakládat
daleko vyšší náklady na rekonstrukce a opravy nevyhovujících objektů jen proto, že pro tyto objekty
nemáme jiné využití. Je otázkou pohledu do budoucna, zda systémově chránit doklady naší identity
a místa v Evropě, či na tuto investici rezignovat s tím, že muzejní pracovníci vyřeší tento problém
sami. To lze jen do určité míry. Poté, co jsou vyčerpány vnitřní rezervy je nutné, aby organizaci
podpořil zřizovatel. Tuto povinnost mu nakonec ukládá zákon 122/2000 Sb. Věříme, že rozsah
veřejných prostředků v příštích letech umožní ochránit to, co vytvořily předchozí generace.
Mimořádnými dotacemi Plzeňského kraje   se daří realizovat závěrečné práce při celkové
rekonstrukci hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni – jedné z dominant centra Plzně. V roce
2008 by měla být dokončena vnitřní rekonstrukce a následně by měla být opravena i vnější fasáda
muzea. Bude dokončen a veřejnosti zpřístupněn   sál pro expozici užitého umění, který bude
dočasně využíván pro dílčí výstavy. Je nutno si však uvědomit, že rekonstrukce muzejní budovy
byla zahájena v roce 1985 za zcela jiných společenských a ekonomických podmínek. Ale také i za
jiných materiálových a právních požadavků na veřejnou budovu a muzejní sbírky. V současné době
je nutno již provádět průběžné opravy rekonstruovaných částí před 10ti a 20ti lety.  Stále řešíme
problémy s klimatizací výstavních   a expozičních prostor, modernizaci informačních systémů,
ochranu vystavených sbírek před negativními teplotními a světelnými vlivy v expozičních sálech.  
Dlouhá léta byla  opomíjena konzervace a restaurování sbírek. V loňském roce se opětovně
podařilo muzeu získat prostředky z projektu Ministerstva kultury ČR (projekt ISO – Integrovaný
systém ochrany sbírek) pro záchranu řady mimořádně významných sbírkových předmětů a vybavení
depozitárních prostor. Problémem je však u muzejní organizace zřizované krajem povinnost podílet
se na dotačním projektu MK podílem  50%  celkových nákladů vlastními zdroji. To mnohdy limituje
rozsah žádosti o projektovou dotaci. Významným počinem bylo rozhodnutí Plzeňského kraje
podat žádost na dotační fondy Pomoci EHP a Norska v oblasti Uchování evropského kulturního
dědictví s prioritou - zlepšení péče a ochrany movitého kulturního dědictví, který byl schválen Radou
Plzeňského kraje 12.10.2004. Vzhledem k rozsáhlé vnitřní i vnější byrokracii všech zúčastněných



stran  při  schvalování a upřesňování projektu lze předpokládat vlastní zahájení programu až v roce
2008. V roce 2007 však intenzivní měrou probíhala ze strany muzea příprava věcně zpracovávaných  
podkladů, které musely řešit oblast zadání v polovině roku 2004 s věcnou realitou roku 2007.
Stále se zvyšující náklady na energie, revizní prohlídky a zákonné kontroly se nutně promítají
do zůstatkového objemu prostředků na vlastní muzejní práci. A to jak na možnosti nákupu sbírek,
tak na rozsah sbírkotvorné činnosti vlastním výzkumem, stejně jako na možnosti muzea  publikovat
výsledky své odborné a vědecké práce, včetně možností propagovat ve větší míře sbírky a činnosti
muzea. Základní provozní a mandatorní výdaje zabírají stále větší část prostředků přidělených
zřizovatelem na činnost muzea.
Západočeské muzeum v Plzni se proto snaží   realizovat   nové poznatky k vývoji přírody
a společnosti západních Čech prostřednictvím projektů realizovaných mimo rozpočet zřizovatele.
Především se jedná o základní terénní výzkumy a  výstupy vědecké a odborné práce za pomoci
projektů vědy a výzkumu a grantů. Zde je nutno vyzvednout, že Západočeské muzeum v Plzni
bylo nositelem nebo spolunositelem 10 grantových projektů poskytnutých Grantovou agenturou
České republiky, Grantovou agenturou Akademie věd České republiky a ve dvou případech
i světově vyhlášených grantů prostřednictvím USA a Kanady. Tato účast na výzkumných projektech
svědčí o tom, že Západočeské muzeum v Plzni patří nejen mezi přední muzejní, ale i odborné
instituce Plzeňského kraje.   Ve vědeckých výstupech je nutno   připomenout především vysoké
mezinárodní odborné renomé   J.Pšeničky v oblasti fytopaleontologie, který výsledky své práce
publikuje v renomovaných světových časopisech a svými příspěvky na významných mezinárodních
konferencí od Plzně, přes Buenos Aires až po Peking přispívá k prezentaci muzea a Plzeňského
kraje.  Stejně významné jsou práce P.Břicháčka, M.Metličky a  J.Orny v oblasti  archeologie pravěku
a středověku střední Evropy a její hmotné kultury. Vědecká činnost zoologického a botanického
oddělení (R.Vacík, J.Nesvadbová, J.Sofron, F.Němec,O.Peksa)  a jejich výstupy jsou přímo vázány
na ochranu přírody a krajiny západních Čech, především na dokumentaci proměn krajiny a jejích
biotopů v posledních letech. Každý z cílených výzkumných projektů muzea, se svými výstupy, je
významným vědeckým poznáním k určenému tématu a prošel, nebo prochází, přísným  oponentním
řízením od vyhlašovatele grantu.
Jedním ze standardů veřejných služeb muzea je podle zákona 483/2004 (novela zákona
122/2000 Sb.) i prezentace výsledků odborné muzejní práce a prezentace   movitého kulturního
dědictví.   Západočeské muzeum v Plzni v roce 2007 uspořádalo 19 výstav ve vlastních prostorách.
V zahraničí v minulém roce prezentovalo muzeum své sbírkové fondy  na dvou výstavách v Centru
BB v Schönsee   a vybranými exponáty   se podílelo i na Zemské bavorské výstavě ve Zwieslu.  
Spoluúčast muzea  na desítkách dalších výstav, včetně zahraničních, je detailně uvedena ve Výroční
zprávě za rok 2007.
Mezi standardy muzejní práce patří mimo výstav i přednášková činnost a otevření muzea
pro nejširší veřejnost. Zde vystupují do popředí doplňkové programy činnosti muzea.  Již po několik
let je v zimních měsících vůdčím přednáškovým programem  cyklus „Výpravy za poznáním“, který
se u veřejnosti setkal s mimořádným zájmem. Bohužel, počet návštěvníků je limitován kapacitou
přednáškového sálu. Mnohdy proto nelze vyhovět všem zájemcům. Dalším  tradičním programem
muzea jsou Návštěvní dny   Jana Buriana, které mají již svoji několikaletou tradici, a jsou bohatě
navštěvovány. Jan Burian na  své dny zve řadu zajímavých osobností. Tento komorní program má
již po léta své publikum.
Muzeum se prezentovalo veřejnosti i projektem Muzejní noc 2007, který proběhl v rámci
Festivalu Muzejních nocí  dne 25.května od 20. hodin do půlnoci. Součástí muzejní noci s bezplatným
vstupem byla prohlídka muzejní budovy, výstav, expozic a knihovny muzea. Muzejní noc byla
koncipována pod heslem „Do muzea přijede císař František Josef I.“ Program byl připraven na
každou celou hodinu a byl zahájen příjezdem císaře, císařovny Sisi a dvorní dámy v historickém
automobilu Praga. Před muzeem jej očekával ředitel Západočeského uměleckoprůmyslového
muzea a autor projektu muzejní budovy arch. Josef Škorpil, který císaře s doprovodem provázel  
s výkladem muzejní budovou i jednotlivými výstavami a expozicemi.  Císař a jeho doprovod byli před
muzejní budovou přivítáni slavnostní jednotkou 35. pěšího pluku a oslavnou salvou. Císaře přivítaly  
krojované děti chlebem a solí  a  přednesly dobové oslavné básně. V rámci komentovaných prohlídek
mohli návštěvníci se seznámit s ukázkami práce některých odborných oddělení, např. preparování
paleontologických zkamenělin, archeologickými nálezy zbraní z hradu Lopata a  ideálním modelem



tohoto hradu, preparaci pavouků, projít zajímavým světem lišejníků a ochutnat lišejníkový čaj,
sledovat práci uměleckých pozlacovačů a konzervátorů. V budově Národopisného muzea pak mohli
procházet jednotlivými expozicemi za doprovodu zakladatele muzea Ladislava Lábka a shlédnout
živý obraz dobové rodiny v lidové světnici z Plzeňska, nebo shlédnou expozice oživené plzeňskými
strašidly. Muzejní noc se setkala s mimořádným ohlasem a navštívilo ji  kolem tísíce  návštěvníků.
Mezi další akce pořádané v muzeu, a svým významem  možná ze všech výše jmenovaných
nejvýznamnější,   patří   Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž pořádaná Konzervatoří v Plzni
s rozsáhlou mezinárodní účastí a mezinárodní tradicí. Pro soutěž je využíván rekonstruovaný
přednáškový sál muzea vyznačující se mimořádnou akustikou. Sál byl v posledních letech vybaven
konferenční   audio/video technikou, která umožňuje pořádání odborných vědeckých konferencí
a přednášek na mimořádné úrovni. K důstojné podobě konferencí a sympozií přispívá i prostředí
historických interiérů muzejní budovy. Při jmenování významných kulturních akcí v Západočeském
muzeu nelze opominout   Bienále kresby v Plzni, které má ve výstavních sálech svoji základní
prezentaci. Mohli bychom  uvádět dále využívání prostor pro koncerty  jednotlivých umělců v rámci  
abonentních koncertů, představení lidových škol umění,   pořádání Letního hudebního kurzu –
International Music Academy (Konzervatoř v Plzni).  V rekonstruovaných prostorách muzea probíhá
tak velké množství kulturních programů, že je nelze uvádět v tomto úvodu. Čtenář si je musí vyhledat  
v předkládané zprávě.
Hospodaření muzea v roce 2007 bylo  vyvážené a příspěvek zřizovatele ve  výši 56 721 tis.
Kč. byl doplněn  získáním řady grantů a projektů v objemu 2 406 tis. Kč. Hospodaření organizace
bylo hodnoceno vnějším auditorem firmou HZ Plzeň, člen Panell Kerr Foerster International bez
závad. Souběžně s vnějším auditem probíhá průběžně vnitřní audit určeným pracovníkem organizace
a drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Hospodářský výsledek za rok 2007 činí +140
354.- Kč.
V roce 2008 si Západočeské muzeum   připomene 130. výročí vzniku muzeí v Plzni.  Pro
tento rok muzeum připravilo řadu velkých výstav ze svých sbírek. V tomto roce bude dokončena
i rekonstrukce vnitřních muzejních prostor. Muzeum by v tomto roce mělo zahájit i přípravu
historických expozic. Pro jubilejní rok je připravena řada náročných úkolů. Věříme, že se nám je za
podpory zřizovatele podaří úspěšně splnit.  
PhDr. František Frýda
ředitel



2) Sbírkotvorná činnost

Oddělení prehistorie
• Převeden z OZAV a laboratorně zpracován byl nálezový fond ze záchranného výzkumu P. Brauna

•

•

•

•
•
•

•

•

•

(OZAV) ve Vejprnicích –„U Studánek“ z let 1978-79. Bohaté kolekce nálezů čítající několik tisíc
kusů pochází ze čtyř sídlištních objektů milavečské kultury.  
Proběhl záchranný archeologický výzkum v Soběkurech (okr. Plzeň-jih) v poloze „Za Humny“, kde
bylo zjištěné orbou narušené žárové pohřebiště z pozdní doby halštatské. Kromě devíti žárových
hrobů byly prozkoumány také dva paralelně probíhající žlaby pocházející pravděpodobně ze
stejného období.   
Ve spolupráci s M. Sochorovou (OZAV) byl proveden záchranný výzkum na stavbě kanalizace
v Dobřanech před psychiatrickou léčebnou, kde bylo ve výkopu zachyceno 20 pravěkých objektů
z období neolitu a střední doby bronzové.
V průběhu září proběhl záchranný archeologický výzkum na stavbě haly firmy Dektrade v PlzniBručné. Zachyceno zde bylo 42 sídlištních objektů zejména sloupových a kůlových jamek z mladší
a pozdní doby bronzové.
Ve výkopu pro přípojku vodovodu a kanalizace v Křimicích, Tlumené ulici byly zachyceny 3 sídlištní
jámy z časné doby laténské a žárový hrob se dvěma nádobami z pozdní doby bronzové.
Záchranný výzkum orbou narušeného objektu 13. století v Horní Bříze, okr. Plzeň-sever v poloze
„Na Honech“.
Archeologický dozor byl proveden na 30 stavbách, zejména na liniových výkopech a při stavbách
RD. Z pozitivních zjištění např. Bdeněves, kat.č. 315/94,  Robičce, novostavba RD a Plzeň-Křimice,
Tlumená ulice.
Průzkumy a sběry na vytypovaných lokalitách ( předstihové  průzkumy) – sběr paleolitické štípané
industrie v Horšovském Týně u sv. Anny, na výšinném sídlišti u Sulislavi, na sídlišti Malesice
„U drátovny“, u Nynic a Dolan.   
Ve spolupráci s dobrovolnými spolupracovníky provedeny sběry u Horní Břízy v poloze „Na
Honech“, v okolí Předenic, v Křimicích  před el. rozvodnou, v Plzni-Letkově, Ostřeticích a Újezdci
u Měcholup.
Převzat byl materiál ze sběrů u Vejprnic a z Vochova z odd. ZAV (P. Břicháček)

Předstihové průzkumy a sběry v kulturní krajině jsou významné pro zpracování podkladů pro
území s archeologickými nálezy pro účely archeologické památkové péče i pro územní plánování
a stavební řízení. Mají svoji nezatupitelnou roli při ochraně archeologického kulturního dědictví.



Oddělení záchranných archeologických výzkumů
a) Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech
Plzeň (okres Plzeň – město)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plzeň – Borská pole, ubytovna, dozor, negativní.
Plzeň – Borská pole,výstavba Autosalonu Nissan, dozor, negativní.
Plzeň – Borská pole, autosalón VW – prodejna Porsche, dozor, negativní.
Plzeň – Borská pole, Vědecko – technický park, dozor, negativní.
Plzeň – Borská pole, 2 villa domy, dozor, negativní.
Plzeň – Božkov, kanalizační přípojka, dozor, negativní.
Plzeň – Božkov, rekonstrukce ulice Ve Višňovce – I. etapa,  dozor, negativní.
Plzeň – Doubravka, Zábělská ulice, přípojka k RD, dozor, negativní.
Plzeň – Doudlevce, ulice Předenická, Verdunská, Nebílovská, obnova veřejného osvětlení, dozor,
negativní.
Plzeň – Doudlevce, ulice Mělnická, Vinohradská, obnova veřejného osvětlení, dozor, negativní.
Plzeň – město, Petákova ulice, administrativní budova, dozor, negativní.
Plzeň – město, ulice Na Výsluní, ppč. 1000/3, výkop pro kabel NN, dozor, negativní.
Plzeň – město, Znojemská ulice, stavba bytových domů, dozor, negativní.
Plzeň – město, Veleslavínova ulice, předběžný archeologický průzkum severního čela bloku 16,
novověké situace.
Plzeň – Roudná, Bělohorská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, dozor, negativní.
Plzeň – Roudná, Lipová ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, dozor, negativní.
Plzeň – Slovany, ulice Na Celchu, Sladovnická, Barákova, obnova veřejného osvětlení, dozor,
negativní.
Plzeň – Slovany, Koterovská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, dozor, negativní.
Plzeň – Slovany, rekonstrukce Částkovy ulice – III. a IV. etapa, dozor, negativní.
Plzeň – Újezd, ulice Jitrocelová, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Plzeň – Újezd, základy pro RD, dozor, negativní.

Dobřany
• Dobřany (okres Plzeň – jih), výrobní hala GP Trade – 2.fáze, dozor, negativní nález.
• Dobřany (okres Plzeň – jih), přípojka kanalizace, dokumentace odvodňovacího systému.

Domažlice (okres Domažlice)
• při severní straně dvora domu čp. 108 ve Školní ulici v Domažlicích, proražení zdi a valu, dozor,

•
•
•
•
•
•
•
•

u zdi a valu se předpokládalo, že se jedná o parkánovou zeď a val městského opevnění, při dozoru
se zjistilo, že tomu tak není, val tvořily vrstvy novověkých navážek.
areál budované průmyslové zóny Za kasárny, stavba požární nádrže, dozor, negativní.
Maškova ulice, rekonstrukce vozovky, dozor, novověké vrstvy.
náměstí Míru, čp. 43, plynovodní přípojka, dozor, vrstvy od středověku po současnost.
při domu čp. 187 na pozemku stpč. 827 v Jiráskově ulici, dostavba proluky, dozor, negativní.
Tovární ulice, parcely č. 549 a 676/2, stavba domu, dozor, novověké navážky a destrukce po
předchozím domě.
Ladova ulice, stavba bytového domu, dozor, negativní.
areálu Agropodniku, přemístění čerpací stanice PHM, dozor, negativní.
roh křižovatky ulic Chodská a Havlíčkova, stavba veřejného osvětlení, dozor, novověké vrstvy.

Horšovský Týn (okres Domažlice)
• ulice Vrchlického, přípojka plynu, dozor, negativní.
• ulice Jindřicha Jindřicha a Sady Petra Bezruče, stavba vodovodu, dozor, negativní.
• ulice Vodní, stavba vodovodu, dozor, novověké vrstvy.



•
•
•
•
•
•
•

ulice Zlatá, rekonstrukce komunikace, dozor, negativní.
ulice E. Beneše, stavební úpravy s okružní křižovatkou, dozor, novověké vrstvy.
ulice Lidická, stavba nákupního střediska, dozor, negativní.
objekt SÚS Domažlice, divize Horšovský Týn, rekonstrukce dvora, dozor, negativní.
ulice Pionýrů 141, stavba dílny, dozor, negativní.
ulice Na Výhledech 188, přístavba verandy k rodinnému domu, dozor, negativní.
ulice A. P. Čechova, stavba rodinného domu, dozor, negativní.

Rokycany (okres Rokycany)
• Rokycany, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
• ulice Plzeňská, Sládkova, Arbesova, Litohlavská, rekonstrukce NTL a STL plynovodů a přípojek,

dozor, novověké vrstvy.

b) Další obce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bozdíš u Meclova (okres Domažlice), stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Božejovice (okres Písek), stavba RD v místech staršího (počátek 19. stol.), negativní.
Díly (okres Domažlice), dostavba vodovodu, dozor, negativní.
Drahoňův Újezd (okres Rokycany), ppč. 137/1, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Držkrajov (okres Písek), zbytky vrstvy s keramikou 13. století a pravěku v intravilánu obce.
Hájek u Všerub (okres Domažlice), stavba malé vodní nádrže, dozor, negativní.
Hájek u Všerub (okres Domažlice), Tannaberg, rekonstrukce cest, dozor, negativní.
Havlovice (okres Domažlice), stavba veřejného osvětlení, dozor, negativní situace nebo novověké
navážky.
Hluboká u Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce vedení NN, dozor, novověké vrstvy, místy
s keramikou 17. – 18. století.
Holýšov (okres Domažlice), ulice U Nádraží, stavba plynovodu, dozor, negativní situace nebo
novověké navážky.
Horšov (okres Domažlice), Annaburg (Školní statek Horšov), vyklízení sutě, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), školní statek Horšov, přístavba dílen – II. etapa dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), školní statek – výstavba ČOV, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), výstavba vodovodu, záchranný archeologický výzkum, probíhá.
Horšov (okres Domažlice), ppč.1586/4, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), ppč. 1628/4, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), ppč. 1650, u čp. 5, stavba hospodářského objektu u čp. 5, dozor,
negativní.
Horšov (okres Domažlice), výstavba dvou hal pro chov drůbeže, dozor, negativní.
Hostouň (okres Domažlice), stavba kanalizace, dozor, negativní.
Hrejkovice (okres Písek), vodovod k RD, vrstva se středověkou keramikou.
Chlumčany (okres Plzeň – jih), nový kaolinový lom, dozor, negativní.
Chodov (okres Domažlice), jihozápadně od obce, stavba vodojemu, dozor, negativní.
Chodov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba kanalizace, dozor, negativní.
Chotíkov (okres Plzeň – sever), parcela číslo 598/48 v poloze Za ovčínem, stavba rodinného
domu, dozor, negativní.
Chotíkov (okres Plzeň – sever), ppč. 525/1, přípojky k rodinnému domu, dozor, negativní.
Kařízek (okres Rokycany), stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Kdyně (okres Domažlice), u ZŠ v Komenského ulici, stavba tělocvičny, dozor, novověké vrstvy.
Kdyně (okres Domažlice), Herštýnská ulice, pokládka kabelů NN, dozor, negativní.
Klabava (okres Rokycany), Chaloupky, ppč. 187/9, 239/5, 426/1, 430/1, 431, 433, 436 a 449,
rekonstrukce vodovodu a kanalizace – 2. etapa, dozor, negativní.
Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán obce, stavba kanalizace a ČOV, dozor, negativní
situace nebo novověké navážky.
Liblín (okres Rokycany), ppč. 116, 120, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/6, 3/3 a 9, demolice skleníků
a příprava pozemku na hřiště, plošná skrývka, dozor, negativní.
Líně (okres Plzeň – sever) výstavba 30 rodinných domů, plošný výzkum, pravěké objekty.
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Líšťany (okres Plzeň – sever), stavba rodinných domů, dozor, negativní.
Luženice (okres Domažlice), rozšíření silnice III/19363, dozor, negativní.
Luženičky (okres Domažlice), skrývka pro rozšíření lomu, dozor, negativní.
Meclov (okres Domažlice), jižně od obce, stavba plynovodu, dozor, negativní.
Milavče (okres Domažlice), intravilán obce, stavba kanalizace a ČOV, dozor, negativní situace
nebo novověké nebo blíže nedatovatelné vrstvy.
Milavče (okres Domažlice), u čp. 84 severně od obce, obnova náhonu, dozor, negativní.
Milavče (okres Domažlice), parcela číslo 29 na západním okraji obce, stavba rodinného domu,
dozor, negativní.
Milevsko (okres Písek), Husovo náměstí, havárie vodovodu před obj. Komerční banky, negativní.
Milevsko (okres Písek), Nádražní ul., stavba kanalizace RD, negativní.
Milevsko (okres Písek), Jeřábkova ul. 1211, přístavba RD, negativní.
Milevsko (okres Písek),Týnská ul., ppč. 129/1, stavba RD na okraji hliníku hrnčíren, jámy a spálené
vrstvy s keramikou 16. století.
Mirošov (okres Rokycany), kanalizace – 4. etapa a intenzifikace ČOV, dozor, pokračuje až do
dubna 2008.
Mrákov (okres Domažlice), lokalita Pod hřbitovem, stavba kanalizace, dozor, novověké navážky.
Mrákov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba vodovodu, dozor, novověké navážky a původní
štětování komunikace.
Mýto (okres Rokycany), ppč. 3912/1 a 3918/1, stavba přípojky nízkého napětí, dozor, novověké
vrstvy.
Nevolice (okres Domažlice), ppč. 219/6, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Poběžovicíe (okres Domažlice), náměstí Míru, kanalizační přípojka do fary, dozor, novověké
navážky s nálezy keramiky a kachlů.
Pocinovice (okres Domažlice), přestavba stodoly u čp. 3, dozor, negativní.
Radonice (okres Domažlice), opravy stodoly v areálu statku čp. 24, dozor, negativní.
Senec (okres Plzeň – sever), ppč. 948, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Senec (okres Plzeň – sever), ppč. 1142/5, stavba rodinného domu – 2. etapa, záchranný
archeologický výzkum, zaniklá středověká vesnice Roudná, objekty ze 13. století až novověku.
Srbice (okres Domažlice), ZD Srbice – farma Poděvousy, výstavba jímek a hnojiště, dozor,
negativní.
Stráž (okres Domažlice), stavba kanalizace, dozor, negativní.
Trnová (okres Plzeň – sever), geologické vrty, dozor, negativní.
Tymákov-Mokrouše (okres Plzeň-jih), stavba inž. sítí pro sídliště RD, negativní
Týnice (okres Písek), čp. 12, stavba kůlny, negativní
Újezd (okres Domažlice), ppč. 1156/6, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Vidice (okres Domažlice), stavba vodovodu, dozor, negativní.
Všeruby (okres Domažlice), u základní školy, stavba hřiště, dozor, pozůstatky domu z 19. století
se studnou.
Zbelítov (okres Písek), čp. 112, stavba RD, negativní.
Zruč – Senec (okres Plzeň – sever), stavba haly a parkoviště firmy Apetito, dozor, negativní.

c) Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší liniové stavby
plynovody a kanalizace
• Stavba kanalizace v rámci akce Čistá Radbuza.
• Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), intravilán města, dozor, novověké navážky, případně

původní úrovně komunikace.

• Dobřany (okres Plzeň – jih), intravilán obce, dozor a výzkum, situace jednak negativní, jednak pod

psychiatrickou léčebnou nalezeny objekty z období neolitu a halštatu.
• Holýšov (okres Domažlice), intravilán města, dozor, novověké navážky.
• Horšovský Týn (okres Domažlice), intravilán obce, dozor, vrstvy z pozdního středověku až
novověku.
• Chotěšov (okres Plzeň – jih), intravilán obce, dozor, novověké vrstvy.



• Líně (okres Plzeň – sever), intravilán obce, dozor, negativní.
• Poběžovice (okres Domažlice), intravilán města, novověké navážky a části zdí jižní a západní

brány městského opevnění ze začátku 16. století.
• Stod (okres Plzeň – jih), intravilán města, dozor, negativní.
• Zbůch (okres Plzeň – sever), intravilán obce, dozor, negativní.

výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbami průmyslových zón
• Nýřany (okres Plzeň – sever) „U Mexika“, stavba komunikace, archeologický výzkum, sídliště
•
•
•
•
•

z mladší a pozdní doby bronzové, žárové pohřebiště z mladší doby bronzové.
Nýřany (okres Plzeň – sever) „U Mexika“, areál DAF, archeologický výzkum, sídliště z mladší
a pozdní doby bronzové.
Nýřany (okres Plzeň – sever) „U Mexika“, areál VOLVO, archeologický výzkum, sídliště z mladší
a pozdní doby bronzové.
Nýřany (okres Plzeň – sever) „U Mexika“, areál VGP, archeologický výzkum, sídliště a kulturní
vrstva z mladší a pozdní doby bronzové a raného středověku.
Stod (okres Plzeň – jih), těžební areál TONDACH, archeologický výzkum, halštatské sídliště.
Štěnovice (okres Plzeň – jih), areál ProLogis, archeologický výzkum, sídliště z období neolitu
(kultura s lineární keramikou, kultura s vypíchanou keramikou), eneolitu, mladší a pozdní doby
bronzové.

d) Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb
• Dobřany (okres Plzeň – jih), kostel sv. Mikuláše, dokumentace novověkého pohřebiště.
• Dolní Jamné (okres Plzeň – sever), kostel sv. Petra a Pavla, dílčí průzkum, dokumentace tesaných
•
•
•
•

•
•
•

článků.
Krašov (okres Plzeň – sever), kostel sv. Ondřeje, zaměření a stavebně historický průzkum.
Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, záchranný výzkum při stavbě vodovodu přes I.
a II. nádvoří kláštera, zachyceny zbytky zaniklé středověké zástavby.
Ostrovec (okres Plzeň-sever), kostel sv. Jana Křtitele, přípojka elektřiny, negativní.
Pivoň (okres Domažlice), augustiniánský klášter, záchranný výzkum severního křídla konventní
budovy a klenebních zásypů v prvním patře jižní konventní budovy, ojediněle stopy středověké
architektury.
Plzeň – Doubravka (okres Plzeň – město), kostel sv. Jiří, slavnostní osvětlení, záchranný
archeologický výzkum, novověké vrstvy.
Svojšín (okres Tachov), kostel sv. Petra a Pavla, stavebně-historický průzkum.
Všeruby (okres Plzeň – sever), kostel sv. Ducha, výzkum středověkého a novověkého
pohřebiště.

e) Letecká prospekce a fotodokumentace
V roce 2007 byla prováděna letecká fotodokumentace archeologických výzkumů v těchto
lokalitách:
• nově zjištěné lokality s porostovými příznaky: okres Plzeň – město: Plzeň – Vlacha, Plzeň –

Skvrňany; okres Rokycany: Bujesily, Kříše; okres Domažlice: Horní a Dolní Metelsko, Horšov,
Horšovský Týn, Křenovy, Kvíčovice, Mířkov, Nemněnice, Polžice, Smolov, Srbice, Srby, Výrov;
okres Plzeň – sever: Čemíny, Dolní Hradiště, Druztová, Horní Bříza, Chotiná, Jarov, Ledce,
Libštejn, Líně, Nadryby, Nevřeň, Nýřany, Obora, Přehýšov, Radčice, Senec, Město Touškov,
Tlučná, Třebobuz, Úherce, Útušice, Vochov, Všeruby, Zruč, Žilov; okres Plzeň – jih: Čečovice,
Hradec u Stoda, Chlumčany, Chotěšov, Lisov, Merklín, Stod, Vodní Újezd; okres Rakovník: Skryje,
Zbečno a okres Beroun: Obora.
• prospekce v prostoru nově připravované obytné a průmyslové zóny Litice – Radobyčice



a Losiná.

• prospekce na velkoplošných skrývkách a fotodokumentace záchranných výzkumů: Štěnovice,
•
•
•
•
•

Nýřany, Chlumčany, Zruč – Senec.
prospekce a fotodokumentace hradu Libštejna a jeho zázemí.
fotodokumentace forifikace hradiště Kozel u Nadryb.
letecká fotodokumentace západočeských poutních kostelů pro potřeby oddělení dějin novověku
ZČM.
letecká fotodokumentace západočeských židovských památek s doprovodným textem pro Muzeum
exilu v Brně.
letecká fotodokumentace měst Nýrsko a Strážov pro potřeby Muzea Královského hvozdu
v Nýrsku.

Oddělení starších dějin
Záchranný archeologický výzkum v areálu PHP a území MPR z katastru města Plzně
v závislosti na využití kapacity ostatních pracovišť a na ohlašovací praxi stavebních firem, rsp.
MmP
• Plzeň, Sedláčkova / Riegrova, horkovod, vrstvy z 14. – 19. stol. (jaro-léto, Orna)

Plzeň (okres Plzeň – město)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plzeň - Barrandova – Božkovská, kabel NN, negativní (březen)
Plzeň - Bendova,/Kardinála Berana, Plachého, horkovod, negativní (říjen-prosinec)
Plzeň – Bukovec, MVE - mlýn, 18. – 20. století (březen)
Plzeň – Bukovec, MVE – mlýn, kabelová přípojka 22 kV, negativní (říjen - listopad)
Plzeň – Černice, ul. Do Zámostí, výtlačný řad ČS, negativní (září - listopad)
Plzeň – Denisovo nábřeží, stavební úprava, negativní (duben – říjen)
Plzeň – Divadelní, horkovodní přípojka, negativní (srpen - září)
Plzeň – Jablonského, horkovodní přípojka, negativní (říjen)
Plzeň – Kollárova, výstavba obytných domů, novověké situace (březen - duben)
Plzeň – Kollárova, oprava vodovodu, novověké situace (srpen - září)
Plzeň – Kollárova - Karlova, horkovodní přípojky, novověké situace (březen - duben)
Plzeň – Koterov, vodovodní přípojka pro sokolovnu, negativní (duben)
Plzeň – Koterovská, výstavba haly úprav povrchů a haly montáže, negativní (srpen)
Plzeň – Májová, rekonstrukce kanalizace, negativní (září – říjen)
Plzeň – Mohylová ulice, výstavba 3 BD, negativní (únor)
Plzeň – Plaza Centers, parkovací dům, 15. – 20. stol., řadové pohřebiště (jaro-léto)
Plzeň – Průmyslová, rekonstrukce, negativní (listopad - prosinec)
Plzeň – Sedláčkova – Riegrova, horkovodní přípojky, 14. – 19. stol., (jaro-léto)
Plzeň – U domažlické trati, obnova vodovodu, negativní (srpen)
Plzeň – U Prazdroje, hotel Angelo, negativní (červen – červenec)
Plzeň, Zborovská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, negativní (únor)
Plzeň, Zborovská ulice, rekonstrukce v úseku Předenická – Útušická, negativní  (leden - duben)

Další obce
• Horšov (okres Domažlice) – stavba RD na ppč. 1628/4, k. ú. Horšov, negativní (srpen), s OZAV
• Horšov (okres Domažlice) – stavba ČOV v areálu Školního statku Horšov, negativní (srpen),

s OZAV
• Horšov (okres Domažlice) – výstavba 2 hal, negativní (srpen), s OZAV
• Horšov (okres Domažlice) – vodovod I. etapa, negativní (listopad - prosinec), s OZAV
• Horšovský Týn (okres Domažlice) – stavební úpravy ulice Dr. E. Beneše s kruhovou křižovatkou,



negativní (srpen - září), s OZAV
Horšovský Týn (okres Domažlice) – rozšíření LPG stanice, negativní (červenec - září), s OZAV
Horšovský Týn (okres Domažlice) – nákupní středisko, negativní (září), s OZAV
Horšovský Týn (okres Domažlice) – Vodní, výstavba vodovodu, negativní (listopad), s OZAV
Horšovský Týn (okres Domažlice) – Plzeňská, prodloužení vodovodu, negativní (prosinec),
s OZAV
• Senec (okres Plzeň – sever) – stavba rodinného domu, ZSO Roudná (červenec – prosinec),
s OZAV
• Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 57 – podpovrchové odvodnění zdiva, negativní
• Vidice (okres Domažlice) – vodovod, negativní (září), s OZAV
•
•
•
•

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel
• Rýzmberk (okres Domažlice) – rekonstrukce druhé hradní brány, vrcholný středověk (červenec),

společně s OM v Domažlicích

Převzetí archeologického materiálu od jiných organizací
    Od jiných subjektů předán střv. keramický aj. materiál od odd. prehistorie ZČM :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Němčice u Klatov, okr. KT
Petrovičky u Předslavi, okr. KT
hrad Věžka, k.ú. Druztová, okr. PS
hrad Krasíkov, k.ú. Kokašice, okr. TC
k.ú. Žákava, okr. PJ
hrad Věžka, k.ú. Druztová, okr. PS
k.ú. Bukovec, okr. PM
k.ú. Chrást u Plzně. okr. PS
Rokycany, Malé a Masarykovo nám.
Prusíny, k.ú. Nebílovy, okr. PJ
Plzeň-Roudná, stavba Kaufland, okr. PM
ZSO Sedlec, k.ú. Chotěšov, okr. PJ
Březín, k.ú. Nečtiny, okr. PS

Doplňování sbírkového fondu oddělení ve fondech N, M, F, DP, Z, ZU a AC nákupem
dle koncepce oddělení a vlastním sběrem, dary a převody ve všech fondech oddělení
(maximální důraz na mimorozpočtové prostředky, tj. dary, převody, sběry)
• Získávány sbírkové předměty především u fondů AN medaile a vyznamenání, u fondů AZ

především uniformy a zbraně (zejména doplňovány krátké ruční palné zbraně). Převážně vše
formou vlastního sběru, dary apod.  Méně pak nákupy. Celkem koupeno 20 přír. čísel ( = 39 ks) za
celkem 123 480,- Kč,
• Mimorozpočtovými prostředky bylo získáno za celé oddělení 55 % čísel a dokonce 99 % materiálu.
Výlučně mimorozpočtovými prostředky byly získány přírůstky fondu HA, u fondů AZ a AN se
podílely významně i nákupy. Některé z darů soukromíků byly velmi hodnotné (pistole od Ing. J.
Balcara) .
• Za  pomoci dotace Ministerstva kultury ČR - program ISO (výkup sbírek) byla  získána do sbírek
muzea pistole ČZ vz. 38.
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Oddělení novějších dějin
• V rámci sbírkotvorného programu bylo v roce 2007 zapsáno 77 přírůstkových čísel. Rozšiřování

sbírkového fondu zvláště o předměty technické povahy (např. mechanická kopírka z poč. 20. stol.,
výpočetní technika, fotoaparáty s příslušenstvím, kalkulačky, apod.) a předmětů běžného denního
použití (např. kuchyňský robot, elektrospotřebiče, čistič paket).
• Sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významným plzeňským osobnostem a událostem
kulturního (např. reklamní plakáty a letáky ze 40. a 50. let 20. století, politické letáky z období 1.
republiky, apod.) či průmyslového života.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Ve sledovaném období jsme získali pro naše fondy 114 sbírkových předmětů, které
v budoucnosti obohatí stálou expozici „Užité umění ve sbírkách ZČM“, z nichž uvádíme jen ty
nejvýznamnější:
• Kávový mocca servis ve stylu art déco autora Huberta Kovaříka, akad. sochaře, malovaná pórovina,

zn. Kunštát, konec 20. let 20. století.

• Přínosem pro japonskou partii užitého umění jsou mistrovská díla, provedená technikou lakových

dřevořezeb Kjósa  –  bori autora Kjósy Suguriho, které naše oddělení získalo darem. U těchto více
než sta kusů lakových dřevořezeb se jedná převážně o styl kamakura – bori.   

Oddělení národopisné
• Akviziční činnost vychází z dlouhodobé koncepce tohoto oddělení a je zaměřena na dokumentaci

způsobu každodenního způsobu života a práce, duchovní a kulturní vyžití všech sociálních vrstev
a věkových kategorií obyvatel města Plzně i příměstských oblastí, které v minulosti tvořily vesnické
lokality plzeňského dominia.
• V roce 2007 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce nově zapsáno 60 (tj. 78 ks) přírůstkových čísel,
zapsaných do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2007 – ANAR 60/2007.

Oddělení paleontologie
Záchranné sběry na lokalitě Újez u sv. Kříže (Radnická pánev) (1/07)
Sběry v karbonských pánvích ve Velké Británii (2/07)
Sběry v okolí Manebachu (Německo) (3/07)
Sběry  přibližně 200 ks zkřemenělých dřev (jedná se o vzácné středy kmenů) z Plzeňské pánve
(4/07)
• Sběry z karbonských lokalit v Číně (5/07)
• Sběry z karbonských lokalit v USA (Západní Virginie) (6/07)
• Sběry z Kanady, Cape Breton (karbon) (7/07)
•
•
•
•

Oddělení botanické
• Terénní sběry dokladového materiálu k výzkumným úkolům i ze soukromých terénních cest (J.

Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa, J. Sofron).

• Posouzení a utřídění nabízených sbírek a jejich následné odkoupení na základě projednání
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a doporučení Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost pro oddělení botaniky sbírka H. Markové
se 456 herbářovými položkami, přír. číslo B2–B5) a sbírka I. Matějkové (se 387 herbářovými
položkami, přír. číslo B6–B8)] (S. Pecháčková, J. Nesvadbová, O. Peksa).
• Získání pozůstalosti Ing. A. Kriesla – cca 6 beden nezpracovaného materiálu (epifytické lišejníky)
– materiál vyplynován, v budoucnu bude zpracován (O. Peksa).
• Roční přiřazení 1.242 zainventovaných sb. předmětů za r. 2006 do depozitáře (R. Bláhová).

Oddělení zoologické
• Dokladový materiál. Ke zpracování byly přijaty 3 kadavery.
• Byly zakoupeny dvě regionální entomologické sbírky z pozůstalosti pana Pičmana (7356 ks.  

brouků) a pana Stuchlíka (378 ks motýlů, vážek a brouků).
• Vlastními sběry na různých lokalitách v rámci řešených výzkumných úkolů bylo získáno 1977
bezobratlých živočichů. Z větší části byl materiál vytříděn, preparován a determinován.

Knihovna Západočeského muzea
• Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 214 svazků. Z toho bylo 40 sv. získáno

koupí, 48 sv. převedeno z fondu tzv. školské knihovny a zbytek, tedy 126 sv. získáno darem či
výměnou. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2007 celkem 6.763 svazků.
Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze KP-Win.
• Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 26 svazků. Podle druhu akvizice bylo 17 svazků získáno
koupí, jeden darem a 8 svazků převedeno z nezpracovaného fondu. Všechny získané svazky
byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 2007 celkem 1.656 sv. Sbírkový fond ST
nebyl prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům knihovny a je zpracován pouze na
evidenční karty.
• Za rok 2005 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 240 svazků. Celkový stav sbírek
knihovny je 8.419 svazků.
• Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení umprum nebyl z důvodů dlouhodobé a časté
pracovní neschopnosti odpovědného pracovníka realizován.

3) Vědeckovýzkumná činnost

Oddělení prehistorie
• Vypracovány byly antropologické zprávy z 59 žárových hrobů z mladší doby bronzové, doby

halštatské a časné doby laténské v Plzni-Radčicích - stavba areálu f. HP Pelzer. Napsána byla
nálezová zpráva ze záchranného výzkumu při výkopech přípojky na hrad Krasíkov u Kokašic, okr.
Tachov, výzkum 2007.
• Pro příspěvek o dokladech osídlení kulturou se šňůrovou keramikou a zvoncovitými poháry byly
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•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

zdokumentovány a nakresleny kamenné broušené nástroje z Hlohovic, Stupna, Losiné, Opálky,
Nynic, Močidlce, Kralovic, Radnic a Plzně-Hradiště.
Byla vyhotovena antropologická zpráva z neolitického hrobu v Křimicích (objekt 550) nalezeného
při výzkumu v areálu Keramika Soukup v roce 2006.
Byly vypracovány antropologické zprávy ze 16-ti již dříve rozebraných hrobů.  
Do PC byl přepsán deník z výzkumu v Plzni-Křimicích, Keramika Soukup 2006, s popisy objektů
a k nim náležejícím souborům nálezů jako příprava pro nálezovou zprávu z výzkumu.
Pro publikaci o osídlení jihozápadních Čech v časném a starém eneolitu byly vytříděny, zhodnoceny
a zdokumentovány nálezy keramiky a kamenné broušené industrie z Bdeněvsi, Chrástu u Plzně,
Křížence, Dobřan-náměstí, Vochova, Pňovan, Lhovic, Kokašic, Přehýšova, Plzně-Doubravky,
Těňovic, Butova, Stoda a Netunic.
Sestaven a nakreslen byl celkový plán z výzkumu v Plzni-Křimicích na stavbě logistického centra
(výzkum v letech 2005-2006), sepsán soupis nálezů a bylo provedeno datování jednotlivých
objektů.
Sestaven a nakreslen byl celkový plán ze záchranného výzkumu v Plzni-Křimicích před stavbou
haly Keramika Soukup II z roku 2006.  
Pro chystaný článek o železných sekerách s obdélnou tulejí z doby halštatské byly zdokumentovány
a zhodnoceny nálezy seker z Čech včetně rentgenových snímků (lokality Droužkovice, Hradenín,
Starý Herštejn, Pavlovsko, Vráž, Nýřany, Žákava a další).
Bylo provedeno roztřídění a výběr keramického materiálu ze slovanského hradiště Tasnovice - sv.
Vavřinec (sondáže 1986-88) určeného ke kresebné dokumentaci.
Vyhotovena byla nálezová zpráva z výzkumů na náměstí T.G.Masaryka a v přilehlých ulicích
v Dobřanech z let 1993-1995. Středověký materiál z tohoto výzkumu byl společně se zprávou
předán na oddělení starších dějin.
Zaměřena byla dvě mohylová pohřebiště: slovanský mohylník poblíž Lhoty u Černošína
a nedatované mohylové pohřebiště v poloze „U Trati“ na rozhraní katastrů Erpužice a Malovice,
okr. Tachov. Zaměřena byla poloha nově objevených mohyl  u Pňovan a Nýřan.  
Geodeticky bylo zaměřeno opevněné výšinné sídliště chamské kultury v poloze „Prcek“ u Sulislavi,
okr. Tachov.
Zpracován byl antropologický materiál z žárových milavečských hrobů   zkoumaných  v poloze „Na
Drahách“ u Líní, okr. Plzeň-sever.

Hlášení, nálezové a investorské zprávy:
(Čísla jednací oddělení prehistorie)
• 1/2007 - Vejprnice (okres Plzeň – sever), výzkum ARÚ exp.1978-79 při stavbě vodovodu, předáno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OZAV
2/2007 - Vejprnice (okres Plzeň – sever), lesní školka, předáno OZAV
3/2007 - Přehýšov (okres Plzeň – sever), nález J. Monharta, hlášení, BZO (M.Metlička)
4/2007 - Starý Plzenec (okres Plzeň – jih), nález vlastní, hlášení, BZO (M.Metlička)
5/2007 - Vochov (okres Plzeň – sever), sběr OZAV, hlášení, BZO (M.Metlička)
6/2007 - Letkov (okres Plzeň – město), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
7/2007 - Starý Plzenec (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
8/2007 - Ostřetice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – J.Král)
9/2007 - Újezdec u Měcholup (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – J.Král)
10/2007 - Robčice (okres Plzeň – jih), přípojka k RD, hlášení, BZO (M.Metlička)
11/2007 - Nynice (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička)
12/2007 - Malesice (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
13/2007 - Lochousice (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
14/2007 - Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
15/2007 - Petrovice (okres Klatovy), nález narušeného hrobu, hlášení, BZO (M.Metlička – J.Král)
16/2007 - Radobyčice (okres Plzeň – město), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč – Král)
17/2007- Plzeň – Křimice (okres Plzeň – město), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička–M.Řezáč–
J.Král)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18/2007 - Dolní Lukavice (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
19/2007 - Nebílovy (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
20/2007 - Snopoušovy (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
21/2007 - Krasavce (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
22/2007 - Předenice (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R.Trnka)
23/2007 - Předenice (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R.Trnka)
24/2007 - Předenice (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R.Trnka – J.Hajšman)
25/2007 - Čemíny (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – M.Řezáč)
26/2007 - Bdeněves (okres Plzeň – sever), výzkum na k.č. 315/94, hlášení, BZO (M.Metlička)
27/2007 - Soběkury (okres Plzeň – jih), výzkum poloha Za Humny, hlášení, BZO (M.Metlička)
28/2007 - Netunice (okres Plzeň – jih), nález p. Kostnera, hlášení, BZO (M.Metlička)
29/2007 - Plzeň – Bručná (okres Plzeň – sever), výzkum při stavbě f. Dektrade, hlášení, BZO
(M.Metlička)
30/2007 - Butov (okres Tachov), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička)
31/2007 - Dolany (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R.Trnka)
32/2007 - Dolany (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R.Trnka)
33/2007 - Sulislav (okres Tachov), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička)
34/2007 - Plzeň – Křimice (okres Plzeň – město), přípojka k RD, Tlumená ul., hlášení, BZO
(M.Metlička – A.Zelenka)
35/2007 - Vochov ( okres Plzeň – sever), nález J. Bárty, hlášení, BZO (M.Metlička)
36/2007 - Hradiště u Kasejovic (okres Plzeň – jih), sběr, hlášení, BZO (M.Metlička – R. Trnka)

Zprávy o archeologických výzkumech a dozorech na stavbách:
• Z 1/2007 - Plzeň–Křimice (okres Plzeň–město), rekonstrukce náměstí, ulic Tlumené a Vodní,

zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka)

• Z 2/2007 - Plzeň–Černice (okres Plzeň–město), stavba shopping centra Olympie II., zpráva

o archeologickém dozoru (A. Zelenka)

• Z 3/2007 - Plzeň-Černice (okres Plzeň–město), stavba obchodního centra Kika, zpráva

o archeologickém dozoru (A. Zelenka)

• Z 4/2007 - Heřmanova Huť, Sytno (okresy Plzeň–sever a Tachov), stavba dálkového plynovodu,

zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka)

• Z 5/2007 - Plzeň-Doubravka (okres Plzeň-město), stavba plynovodu, zpráva o archeologickém
•
•
•
•
•

dozoru (A. Zelenka)
Z 6/2007 - Bdeněves, Kozolupy (okres Plzeň-město), pokládka inženýrských sítí pro výstavbu RD,
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka)
Z 7/2007 - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), chodník před vjezdem do zámeckého parku, zpráva
o archeologickém dozoru (A. Zelenka)
Z 8/2007 - Plzeň-Bručná (okres Plzeň-město), stavba f. Dektrade, zpráva o archeologickém
výzkumu (M. Metlička)
Z 9/2007 - Plzeň-Černice (okres Plzeň-město), výstavba RD, zpráva o archeologickém výzkumu
(A. Zelenka)
Z 10/2007 - Plzeň - Lobzy (okres Plzeň-město), pokládka inženýrských sítí v ul. Pod Vrchem,
Republikánská a Dlouhá, zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka)

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
a) Spoluřešitelství dalších grantů a programových projektů
• Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Programový projekt Ministerstva

kultury ČR 2007 – 2010 (řešitel Mgr. J. Orna, V. Dudková – spolupráce na typáři).

• Metody terénního výzkumu středověkých etážových pohřebišť. Projekt Katedry antropologie ZČU
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v Plzni (spoluúčast M. Čechura).

• Jihočeské sakrální stavby: Milevsko – propagační materiály, zpracování průvodců (s agenturou

Milevský kraj o.p.s.- PhDr. M. Polákovou), grant JČ kraje.
• Milevsko - výjimečné místo českých duchovních a kulturních dějin. Grant JČ kraje (spoluúčast
P. Břicháček).

b) Zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů.
Nálezové a investorské zprávy
(Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů)
• 1/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, JTEK, stavební a územní řízení, vyjádření

(Sochorová)

• 2/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, FUJI KOYO CZ, stavební řízení, vyjádření

(Sochorová)

• 3/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, administrativní skladový objekt, vyjádření

(Sochorová)
• 4/2007 - Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), kanalizační přípojka, vyjádření (Sochorová)
• 5/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, ubytovna, investorská zpráva (Sochorová)

• 6/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice II. pětiletky, rekonstrukce vodovodu, zpráva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Dudková)
7/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), Z. a M. Zdořákovi, dopis k nahlášení akce (Dudková)
8/2007 - Domažlice (okres Domažlice), zeď u čp. 108, zpráva o dozoru (Hereit)
9/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), nám TGM, hřbitov, nálezová zpráva (Čechura)
10/2007 - Luženičky (okres Domažlice), lom, investorská zpráva (Hereit)
11/2007 - Senec (okres Plzeň – sever), ppč. 1142/5, zpráva o výzkumu pro stavebníka
(Dudková)
12/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice Pionýrů, stavba dílny, zpráva o dozoru
(Dudková)
13/2007 - Mrákov (okres Domažlice), pod hřbitovem, vodovod, zpráva o dozoru (Hereit)
14/2007 - Horšov (okres Domažlice), čp. 5, záměr stavby hospodářského objektu, kontaktní dopis
(Dudková)
15/2007 - Senec (okres Plzeň – sever), ppč. 948, zpráva o dozoru (Dudková)
16/2007 - Mýto (okres Rokycany), stavba přípojky NN, zpráva o dozoru (Šmejdová)
17/2007 - Domažlice (okres Domažlice), MVN v průmyslové zóně Za kasárny, zpráva o dozoru
(Hereit)
18/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Lipová ulice, NTL plynovod, zpráva o dohledu
(Sochorová)
19/2007 - Domažlice (okres Domažlice), Maškova ulice, chodník, zpráva o dozoru (Hereit)
20/2007 - Mrákov (okres Domažlice), vodovod, investorská zpráva (Hereit)
21/2007 - Díly (okres Domažlice), vodovod, zpráva o dozoru (Hereit)
22/2007 - Domažlice (okres Domažlice), plyn. přípojka do čp. 43, zpráva o dozoru (Hereit)
23/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), slavnostní osvětlení kostela sv. Jiří, nálezová zpráva
(Dudková)
24/2007 - Líšťany (okres Plzeň – sever), ppč. 131/17, stavba RD, zpráva o dozoru (Čechura)
25/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice A. P. Čechova, stavba RD, zpráva (Dudková)
26/2007  - Horšov (okres Domažlice), školní statek, přístavba dílen – 2. etapa, hlášení (Dudková)
27/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), dostavba verandy ulice Na Výhledech 188, hlášení
(Dudková)
28/2007 - Horní Bříza (okres Plzeň – sever), K cihelně 13, stavba RD, zpráva o dozoru
(Čechura)
29/2007 - Líšťany (okres Plzeň – sever), ppč. 131/14, stavba RD, zpráva o dozoru (Čechura)
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• 30/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice Jindřicha Jindřicha, sady Petra Bezruče,

vodovodní řad, hlášení (Dudková)

• 31/2007 - Domažlice (okres Domažlice), dostavba proluky v Jiráskově ulici, zpráva o dozoru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Hereit)
32/2007 - Milavče (okres Domažlice), ppč. 29, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
33/2007 - Mirošov (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Šmejdová)
34/2007 - Horšov (okres Domažlice), ppč. 1586/4, stavba RD, zpráva o dohledu (Dudková)
35/2007 - Poděvousy (okres Domažlice), výstavba hnojiště a jímek, zpráva o dohledu (Dudková)
36/2007 - Hájek u Všerub (okres Domažlice), stavba malé vodní nádrže, zpráva o dozoru
(Hereit)
37/2007 - Havlovice (okres Domažlice), veřejné osvětlení, investorská zpráva (Hereit)
38/2007 - Trnová (okres Plzeň – sever), vrty, zpráva o dozoru (Čechura)
39/2007 - Hájek – Brůdek (okres Domažlice), oprava komunikace, zpráva o dozoru (Hereit)
40/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), ul. Na Celchu, obnova veřejného osvětlení, zpráva o dozoru
(Šmejdová)
41/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), ul. Bělohorská, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek,
zpráva o dozoru (Šmejdová)
42/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Veleslavínova ulice, dostavba domu, předběžná zpráva
(Sochorová – Orna)
43/2007 - Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), stavba RD, vyjádření (Sochorová)
44/2007 - Plzeň – Doubravka (okres Plzeň – město), Zábělská ulice, stavba RD, vyjádření
(Sochorová)
45/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Částkova ulice, rekonstrukce, investorská zpráva
(Sochorová)
46/2007 - Čeminy (okres Plzeň – sever), sběr v poloze U letadla, hlášení (Hereit)
47/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), ulice Předenická, Verdunská, Nebílovská, obnova veřejného
osvětlení, zpráva o dozoru (Šmejdová)
48/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), ulice Mělnická, Vinohradská, obnova veřejného osvětlení,
zpráva o dozoru (Šmejdová)
49/2007 - Domažlice (okres Domažlice), Ladova ulice, bytový dům, zpráva o dozoru (Hereit)
50/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Mea Meiniger – fáze II, vyjádření
(Sochorová)
51/2007 - Chotíkov (okres Plzeň – sever), ppč. 598/48, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
52/2007 - Domažlice (okres Domažlice), Tovární ulice, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
53/2007 - Pocinovice (okres Domažlice), přestavba stodoly u čp. 3 na dům, zpráva o dozoru
(Hereit)
54/2007 - Kdyně (okres Domažlice), stavba tělocvičny, zpráva o dozoru (Hereit)
55/2007 - Radonice (okres Domažlice), stodola u čp. 24, zpráva o dozoru (Hereit)
56/2007 - Líně (okres Plzeň  – sever), stavba 30 rodinných domů (Matoušek), investorská zpráva
(Sochorová)
57/2007 - Chodov (okres Domažlice), stavba vodojemu, zpráva o dozoru (Hereit)
58/2007 - Bozdíš (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
59/2007 - Horšov (okres Domažlice), dvě haly pro chov drůbeže, hlášení (Dudková)
60/2007 - Horšov (okres Domažlice), ppč. 1628/4 a d., stavba RD, hlášení (Dudková)
61/2007 - Horšov (okres Domažlice), ppč. 1586/4, stavba RD, hlášení (Dudková)
62/2007 - Domažlice (okres Domažlice), Agropodnik, přemístění PS PHM, investorská zpráva
(Hereit)
63/2007 - Horšov (okres Domažlice), stavba hospodářského objektu, ppč. 1650, hlášení
(Dudková)
64/2007 - Horšov (okres Domažlice), školní statek, výstavba ČOV, hlášení (Dudková)
65/2007 - Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), rekonstrukce ulice Ve višňovce, hlášení
(Sochorová)
66/2007 - Líšťany (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
67/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, dva viladomy, hlášení (Sochorová)
68/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, autosalon Nissan, hlášení  (Sochorová)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

69/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), GP Trade – 2. fáze, hlášení (Sochorová)
70/2007 - Líšťany (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
71/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, hlášení (Sochorová)
72/2007 - Chotěšov, Mantov (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, hlášení (Sochorová)
73/2007 - Drahoňuv Újezd (okres Rokycany), ppč. 137/1, stavba RD, zpráva o dozoru
(Šmejdová)
74/2007 - Kout na Šumavě (okres Domažlice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
75/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Koterovská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu, vyjádření
(Sochorová)
76/2007 - Chotíkov (okres Plzeň – sever), ppč. 525/1, stavba RD, vyjádření (Sochorová)
77/2007 - Domažlice (okres Domažlice), průmyslová zóna Za kasárny, sběr, hlášení (Hereit)
78/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, hlášení (Sochorová)
79/2007 - Chotěšov, Mantov, Losiná (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, hlášení
(Sochorová)
80/2007 - Holýšov (okres Domažlice), ulice U nádraží, STL plynovod, investorská zpráva (Hereit)
81/2007 - Kdyně (okres Domažlice), Herštýnská ulice, vedení NN, zpráva o dozoru (Hereit)
82/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), stavební úpravy plochy v areálu SÚS, zpráva o dozoru
(Dudková)
83/2007 - Stráž (okres Domažlice), prodloužení kanalizace, I. etapa, investorská zpráva (Hereit)
84/2007 - Domažlice (okres Domažlice), stavba stožáru VO, zpráva o dozoru (Hereit)
85/2007 - Hluboká (okres Domažlice), rekonstrukce vedení NN, zpráva o dozoru (Hereit)
86/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, prodejna Porsche, zpráva o dohledu  
(Sochorová)
87/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, VT Park, hlášení  (Sochorová)
88/2007 - Liblín (okres Rokycany), ppč. 116, 120, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/6, 3/3 a 9, demolice
skleníků a příprava pozemku na hřiště, zpráva o dozoru (Šmejdová)
89/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Petákova 5, administrativní budova, zpráva o dohledu  
(Sochorová)
90/2007 - Chotěšov, Mantov, Losiná (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, předběžná zpráva
(Sochorová)
91/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, předběžná zpráva (Sochorová)
92/2007 - Nevolice (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
93/2007 - Újezd (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
94/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), ulice Na Výsluní, kabel NN, vyjádření  (Sochorová)
95/2007 - Luženice (okres Domažlice), rozšíření silnice, investorská zpráva (Hereit)
96/2007 - Poběžovice (okres Domažlice), stavba kanalizace, předběžná zpráva pro fy Geosan
(Hereit)
97/2007 - Hostouň (okres Domažlice), stavba kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
98/2007 - Milavče (okres Domažlice), stavba kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
99/2007 - Všeruby (okres Domažlice), stavba hřiště, investorská zpráva (Hereit)
100/2007 - Chodov (okres Domažlice), stavba kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
101/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba nákupního střediska, ulice Lidická, předběžná
nálezová zpráva (Dudková)
102/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), stavební úpravy ulice E. Beneše s okružní
křižovatkou, předběžná nálezová zpráva (Dudková)
103/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), vodovodní řad, ulice Vodní, předběžná nálezová
zpráva (Dudková)
104/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce komunikace, ulice Zlatá, hlášení
(Dudková)
105/2007 - Horšov (okres Domažlice), vodovodní řad, předběžná nálezová zpráva (Dudková)
106/2007 - Vidice (okres Domažlice), stavba vodovodu, nálezová zpráva (Dudková)
107/2007 - Senec (okres Plzeň – sever), stavba RD, ppč. 1142/5, předběžná nálezová zpráva
(Dudková)
108/2007 - Rokycany (okres Rokycany), ul. Plzeňská, Sládkova, Arbesova, Litohlavská,
rekonstrukce NTL a STL plynovodů a přípojek, zpráva o dozoru (Šmejdová)
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• 109/2007 - Meclov (okres Domažlice), prodloužení plynovodu do fy K+B, zpráva o dozoru

(Hereit)

• 110/2007 - Chotěšov, Losiná, Mantov (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, předběžná zpráva

(Sochorová)

• 111/2007 - Dobřany (okres Plzeň – jih), stavba Čistá Radbuza, předběžná zpráva (Sochorová)
• 112/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, vědecký park, hlášení (Sochorová)
• 113/2007 - Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), výstavba 12 RD, investorská zpráva

(Sochorová)

• 114/2007 - Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), Ve Višňovce, splašková kanalizace, předběžná

zpráva (Sochorová)
• 115/2007 - Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Foinia, výrobní a prodejní areál, hlášení
(Sochorová)
• 119/2007 - Tymákov-Mokrouše (okres Plzeň – jih), stavba inž. sítí pro sídliště RD
• 120/2007 - Pivoň (okres Domažlice), augustin. klášter, inv. zpráva o akci za r. 2007.

c) Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost.
• zpracování souboru nálezů z výzkumu z Horšovského Týna, rekonstrukce horní části náměstí

Republiky.

• zpracování souboru nálezů z výzkumu ze Sence, stavba rodinného domu, ppč. 1142/5, 1. etapa.
• zpracování souboru novověké keramiky z výzkumu odpadní jímky na náměstí Republiky 8 v Plzni

(K. Nováček – vedení diplomové práce)

• kresebná dokumentace nálezů z výzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okres
•
•
•
•
•
•

Domažlice).
kresebná dokumentace nálezů z výzkumu čp. 143 v Kralovicích (okres Plzeň sever).
kresebná dokumentace nálezů ze sběrů v okolí hradu Raabs (Rakousko).
dílčí zpracování keramických nálezů z výzkumu zaniklé středověké vesnice Roudná na pozemku
ppč. 1142/5 k.ú. Senec u Plzně (okres Plzeň sever).
zpracování povrchových sběrů z oblasti severního Plzeňska.
systematický výzkum církevní architektury v západních Čechách. ( M.Čechura)
systematický výzkum pravěkého a středověkého osídlení okresu Plzeň – sever.

d) Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči
Vypracované posudky a vyjádření :
• Recenzní posudky pro Památky archeologické (4), sborník Stříbrná Jihlava (25), monografie
a další práce (4), grantové projekty (3) (K.Nováček).
• Dýšiná (okres Plzeň – sever), stavba skladové haly Gerresheimer Wilden Czech s.r.o.
• Litice – Radobyčice (okres Plzeň – město), obytná zóna Plzeň – jih.
• Losiná (okres Plzeň – město), obytná zóna, vyjádření k územnímu řízení.
• Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba obchodního zařízení.
• Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba výrobního zařízení Painter Czech.
• Plzeň (okres Plzeň – město), přístavba OD Makro.
• Zpracování SAS - Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2007 (A. Kordíková).

Oddělení starších dějin
a) Nálezové a investorské zprávy (Orna ve spolupráci s Gabrielovou)
(Čísla jednací oddělení starších dějin, fond HA)

• 1/2007 - Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 57, podpovrchové odvodnění zdiva, zpráva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o dozoru
2/2007 - Plzeň – Mohylová ulice, výstavba 3 BD, investorská zpráva
3/2007 - Plzeň, Zborovská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, investorská zpráva
4/2007 - Plzeň, - Barrandova – Božkovská, kabel NN, zpráva o dozoru
5/2007 - Plzeň – Bukovec, MVE – mlýn, investorská zpráva
6/2007 - Plzeň – Koterov, vodovodní přípojka pro sokolovnu, zpráva o dozoru,
7/2007 - Plzeň – Kollárova, výstavba obytných domů, investorská zpráva
8/2007 - Plzeň - Zborovská, rekonstrukce v úseku Předenická – Útušická, investorská zpráva
9/2007 - Plzeň – Kollárova - Karlova, horkovodní přípojky, investorská zpráva
10/2007 - Plzeň – U Prazdroje, hotel Angelo, investorská zpráva
11/2007 - Plzeň – Koterovská, výstavba haly úprav povrchů a haly montáže, investorská zpráva
12/2007 - Plzeň – U domažlické trati, obnova vodovodu, investorská zpráva
13/2007 - Plzeň – Divadelní, horkovodní přípojka, investorská zpráva
14/2007 - Plzeň – Jablonského, horkovodní přípojka, zpráva o dozoru
15/2007 - Horšovský Týn (okres Domažlice) – rozšíření LPG stanice, zpráva o dozoru
16/2007 - Plzeň – Plaza Centers, parkovací dům, nálezová zpráva
17/2007 - Plzeň – Denisovo nábřeží, stavební úprava, investorská zpráva
18/2007 - Plzeň – Kollárova, oprava vodovodu, investorská zpráva
19/2007 - Plzeň – Bukovec, MVE – mlýn, kabelová přípojka 22 kV, investorská zpráva
20/2007 - Plzeň – Májová, rekonstrukce kanalizace, investorská zpráva
21/2007 - Plzeň – Sedláčkova – Riegrova, horkovodní přípojky, předběžná zpráva

b) Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost
• Zpracování bronzových archeologických artefaktů pro NPÚ Plzeň (výzkumy NPÚ)
• Nálezový soubor gotických kachlů z Krašovic byl zpracován do článku „Gotické kachle

z Krašovic“

• Renesanční kachle získané při výzkumu na hradě Krasíkově byly zpracovány v rámci článku

„Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov“

• Bylo započato řešení programového projektu výzkumu a vývoje „Keramická produkce města Plzně

v období 14. a 15. století“

c) Historické výzkumy, rešerše, pojednání a interní úkoly
• Pokračování v odborném zpracování katalogu starých map a plánů Plzně včetně přípravy publikace
•
•
•
•

a výstavy (Bernhardt)
Pokračování v databázi obyvatel Plzně s říšskoněmeckým občanstvím během 2. sv. války rozborem
policejních přihlášek  - publikovány dílčí výsledky (Bernhardt)
Zpracování činnosti Národního výboru 1918 – 1919 studiem fondů Okresního hejtmanství Plzeň.
(Bernhardt).
Ustanoven autorský kolektiv (HÚ AV, ZČU, MmP, ZČM, AmP) vedený mgr. M. Waskovou k vytvoření
díla „Historický atlas měst – Plzeň“, první podoba díla (za ZČM v autorském kolektivu Bernhardt)
Dále bylo pokračováno v katalogu stuh k řádům a vyznamenáním ČSR a nást. států (stuhy
současných  vojenských vyznamenání AČR – zpracoval Hus).

Oddělení novějších dějin
• Pokračování v odborném zpracování další části historického fotomateriálu (černobílé negativy

a diapozitivy) v návaznosti na předešlé projekty vědy a výzkumu MK ČR (Krčmář)

• Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých sakrálních památek – kostelů po roce 1945 na

území českobudějovické diecéze (soupis, historie, lokalizace, dokumentace) – předpokládaný
publikační výstup (Krčmář).
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• Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
• Dokumentace sakrálních staveb, především drobných, které jsou ve špatném technickém stavu –

předpokládaný publikační výstup ve spolupráci s nakladatelstvím Baset v knize Plzeňsko – příroda,
historie, život (Krčmář)
• Zpracování historie poutních míst na Plzeňsku, sběr dokumentace - předpokládaný publikační
výstup ve spolupráci s nakladatelstvím Baset v knize Plzeňsko – příroda, historie, život (Krčmář).
• Zpracování katalogu panských sídel - předpokládaný publikační výstup ve spolupráci
s nakladatelstvím Baset a Národním památkovým ústavem v knize Plzeňsko – příroda, historie,
život (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
• Braunová  D. – „Míšeňský historický porcelán ve sbírkách ZČM v Plzni“ – pokračování ústavního

úkolu.                        

• Kotorová L. –  „Vějíře ve sbírkách ZČM“ – pokračování ústavního úkolu.                        
• Mleziva J. –  „Přední východ ve sbírkách ZČM v Plzni“ –  pokračování  ústavního úkolu. Od 30. 9.

2006 – 31. 3. 2007 studijní pobyt v Káhiře (Egyptská arabská republika), univerzita Ein Shams,
doktorandské stipendium na základě mezinárodní vládní dohody s EAR.).

Oddělení národopisné
• V rámci výzkumu 110 zaniklých židovských lokalit a dokumentace způsobu života, kultury

a náboženství židovského etnika v západočeském kraji byl řešitelkou vypracován slovník judaik,
částečně vypracován text k lokalitám Klatovska a připraveny fotografie stavu objektů z let 1970 1980. Ostatní materiály zpracovávány průběžně. Plánované dokončení nesplněno pro dlouhodobou
nemoc řešitelky (M. Maderová)
• Práce na terminologickém slovníku zemědělského nářadí v projektu oborové komise AMG – část
slovníku zaměřená na chov velkých a drobných hospodářských zvířat. Terminologický slovník
daného rozsahu byl uzavřen a předložen k oponentuře na jednání etnografické komise AMG
v Hodoníně. Je k dispozici po zaslání CD do Valašského muzea v přírodě (D. Bechný)

Oddělení paleontologické
a) ústavní vědeckovýzkumné úkoly
• Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (Josef Pšenička)

– ve spolupráci s Tomášem Hejdukem byl položen základ pro klasifikaci pekopteridních rostlin.
Výstupen je internetová databáze a článek v impaktovaném časopise.
• Rekognoskace Radnické uhelné pánve (Josef Pšenička) – v průběhu července byla provedena
rekognoskace několika lokalit v Radnické uhelné pánvi (Bašta, Křiše, Svinná, Chomle,
Vejvanov).
• Zpracování  mineralizovaných rašelin (Jan Bureš) –   bylo zhotoveno několik výbrusů mineralizovaných
rašelin. Ke zpracování zkřemenělého materiálu, který byl získán z Plzeňské pánve, podkrkonošské
pánve a z okolí Chemnitz (BRD), byla zajištěna dílna v Hlohovicích u Radnic, kde je materiál řezán
a leštěn, při odborné spolupráci s J. Vostatkem.
• Geologické mapování v oblasti Pankrác – Blatnice – Nýřany ( Jan Bureš) díky spolupráci s archivem
ZUD Zbůch, archivem v Kutné Hoře, Geofondem a BÚ Plzeň, získána pro ZČM rozsáhlá mapová
dokumentace důlních map v jižní části plzeňské pánve, jako podklad pro optimalizaci mapování
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výskytu tufů spodních radnických vrstev a plynového uhlí nýřanských vrstev; započato terénní
mapovánání v KÚ Blatnice a KÚ Kamenný Újezd: nalezeny odvaly s fosiliferními tufy, cca 20
vzorků převezeno do ZČM, předběžné terénní vytyčení několika oblastí extrémního přiblížení
spodní radnické sloje k povrchu. Terénní spolupráce s J. Hamerníkem a L. Hofhansem. Odborná
spolupráce s J. Pšeničkou.
• Průzkumné práce důlních odvalů a ve výchozech hornin (Jan Bureš) – byl proveden průzkum
starých hald a výchozů.
• Získávání geologické dokumentace (Jan Bureš) – Systematické shromažďování historických
důlních map, vrtné deníky pro oblast Plzeňské a Merklínské pánve, bez kterých není možné
efektivně prognózovat např. místa vhodná pro paleontologické průzkumy. Dokumentace pochází
od soukromých osob a od několika specializovaných institucí. Dokumenty byly převáděny do
elektronické podoby a archivovány.
• Geologické mapování v oblasti Pankrác – Blatnice – Nýřany (Jan Bureš) – Pokračování
v geologickém mapování v oblasti Pankrác – Blatnice – Nýřany. Na základě práce při prokopávání
hald po těžbě uhlí, při hloubení až 6 – ti metrových sond a jeskyňářského průzkumu, byla označena
místa, na kterých se uskuteční v lednu 2008 jádrové vrty, aby došlo k ověření přítomnosti polohy
tufu radnických vrstev. Do náročných terénních průzkumných prací se zapojilo několik dobrovolníků
z řad jeskyňářů a kopáčů.

b) Granty 2006
• IGCP 469 - Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland

•

•

•

•

and adjacent intramontane basins. V rámci tohoto projetu byly uskutečněny některé služební cesty
na workshopy (Birmingham, Laiden) (Josef Pšenička).
GAČR 205/05/0105 - Rašeliništní  ekosystémy  radnických  vrstev (Westphal) ve  svrchnopeleozoických
pánvích středních a západních Čech.  V rámci tohoto projektu byly vypracovány články publikované
v impaktovaných časopisech. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Číně (J.
Pšenička)
IAA300130503 – Karbonské fruktifikace a jejich spóry hornoslezské pánve (namur-westphál D)
z České republiky a Polska. V tomto roce byly dokončeny výzkumy některých rostlinných skupin
a publikovány v impaktovaném časopise (J. Pšenička).
IAA 301110701 – Reprodukční orgány a jejich spory z karbonských rostlin uhelných pánvi
Severní Ameriky - Rok 2007, první rok projektu byl věnován především shromažďování materiálů
a rekognoskaci institucionálních sbírek v USA. Během srpna a září byla uskutečněna služební
cesta do institucí v USA, a to konkrétně do Cleveland Museum of Natural History a Smithsonian
Institution Washington. V obou institucích byly studovány především fertilní vzorky karbonských
rostlin z různých rostlinných skupin. Celkově bylo provedeno cca 350 odběrů, které poslouží pro in
situ palynologickou analýzu. V rámci této služební cesty byly také provedeny srovnávací sběry na
lokalitách v Západní Virginii (Apalačská pánev) (Josef Pšenička)
GAČR 205/07/1059 – Online (internetová) databáze pecopteridů z Evropských lokalit (Karbon,
Perm). – V letošním roce byl dokončen základní modul pro internetovou databázi a současně byl
položen základ pro systém pekopteridních rostlin. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní
konferenci v Číně a článek v impaktovaném časopise (Josef Pšenička).

Oddělení botanické
a) ústavní vědeckovýzkumné úkoly
• A-O systém Reservy a vliv požárů na vegetaci Toku v Brdech – dokončeno, publikováno v Bohemia

centralis, Praha (J. Sofron spolu s R. Hlaváčkem).
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• Vegetace a flóra katastru obce Chrást – dokončeno, publikováno ve Sborníku-Příroda, Plzeň (J.

Nesvadbová, J, Sofron).

• Botanická bibliografie města Plzně za rok 2005 – dokončeno, publikováno v Erica, Plzeň (R.

Bláhová, J. Nesvadbová, J. Sofron).

• Třetí doplněk ke květeně města Plzně – dokončeno, publikováno v Erica, Plzeň (J. Nesvadbová,

J. Sofron

• Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Západočeského muzea v Plzni v letech 2002–2006

– dokončeno, publikováno v Erica, Plzeň (J. Nesvadbová).

• Historie botanického výzkumu západních Čech – biografie botaniků a institucí působících v regionu

•

•

•

•
•
•

západních Čech a Šumavy – rozpracováno, kompletace bibliografie, předpokládané dokončení
a publikování 2008 (J. Nesvadbová, J. Sofron, O. Peksa).
Botanická bibliografie města Plzně za rok 2006 a 2007 – výběr článků z odborného a denního tisku
– (J. Nesvadbová, J. Sofron), předpokládané dokončení a publikování 2008 (J. Nesvadbová, J.
Sofron).
Historický atlas hub. Obrazy Františka Tyttla – autorské i editorské práce na připravované
publikaci ve vyd. Academia předpokládané dokončení a publikování 2008 (J. Nesvadbová, S.
Pecháčková).
Květena Brd – determinace; revize sběrů specialisty a následné zpracování revidovaných sběrů
do databáze DEMUS a FLDOK Brdy, revize databáze (J. Nesvadbová, J. Sofron, S. Pecháčková).
Floristický průzkum (Břízkovec u Míšova) – R. Hlaváček, J. Nesvadbová, S. Pecháčková – v tisku,
Calluna, Plzeň 2008.
Fotobionti lichenizovaného rodu Lepraria – disertační práce (O. Peksa)
Fotobionti lišejníků měděných hald na středním Slovensku – terénní práce, společný projekt
s doc. M. Bačkorem (Košice) a P. Škaloudem (PřF UK Praha)
Reinvaze epifytů v SZ Čechách – sledování rekolonizace dřevin epifytickými lišejníky v Doupovských  
horách a na Podbořansku (O. Peksa)

b) Granty
• 2005–2007: grant MŽP (VaV): Ekologická rozhraní: interakce živého a neživého v povrchových

mikroekosystémech půd a antropogenních substrátů – výzkum mikrobiálních krust v přírodních
lokalitách a na odkalištích, obhajoba leden 2008 (O. Peksa – spoluřešitel).
• 2006–2008: grant GAUK: Konfokální mikroskopie a fylogeneze lichenizovaných zástupců
rodu Trebouxia – studium lichenizovaných řas Asterochloris - fotobiontů lichenizovaných rodů
Cladonia, Lepraria, atd. – morfologie, taxonomie, molekulární fylogenetika, evoluce (O. Peksa
– spoluřešitel)
• 2007–2011: projekt VaV Priority druhové ochrany cévnatých rostlin, dílčí studie grantového projektu
AOPK Praha: Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u Fínů – jarní
a podzimní terénní průzkum na lokalitě „NPP Pastviště u Fínů, spolupráce s Krajským muzeem
v Chebu (J. Nesvadbová – spoluřešitel).
• 2007–2010: Programový projekt VaV MK ČR č. DE07P04OMG001: Změny ve složení a struktuře
flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu
terénní průzkum, fotodokumentace, textová digitalizace 1488 položek ze sbírky F. Malocha (včetně
upřesňování dnes již zaniklých lokalit) (S. Pecháčková   řešitel, R. Bláhová, J. Nesvadbová, J.
Sofron).

Oddělení zoologické
• Výzkum rozšíření, početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) v Plzeňském kraji – ústavní

projekt (R. Vacík). V průběhu roku bylo pokračováno v dlouholetém výzkumu rozšíření, početnosti
a biologie straky obecné (Pica pica) v Plzni a na Staňkovsku. Část studie je podpořena grantem
Plzeňského kraje.
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• Shromažďování faunistických údajů z území západních Čech (R.Vacík). Od spolupracovníků

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

(především členů Západočeské pobočky České společnosti ornitologické) byla získána data
o současném výskytu řady druhů obratlovců v západních Čechách. Všechny údaje, včetně
pozorování pracovníků oddělení byly přepsány do databáze a budou publikovány.
Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků ve Slavkovském lese (R. Vacík). Spolupráce na
kvantitativní studii organizované RNDr. Pavlem Řepou ze Správy CHKO Slavkovský les v průběhu
května a června. V roce 2007 proběhla 4 sčítání za široké spoluúčasti českých ornitologů.
Zpracování výsledků studie „Rozšíření, početnost a ekologické nároky ptáků v Českém lese“
(R. Vacík). Statistické zpracování výsledků a příprava publikace do tisku (za finanční podpory
Plzeňského kraje v rámci dotací na ekologické projekty).
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Plzni (R. Vacík). Během roku pokračovalo statistické zpracování
terénních výsledků. Tisk publikace, která vyjde za grantové podpory města Plzně, byl přesunut na
rok 2008.
Monitoring ptáků v Plzni a Hlohové v rámci Jednotného programu sčítání ptáků v ČR (R. Vacík).
Sčítání netopýrů v západních Čechách (R. Vacík, I. Hradská). Výsledky jsou součástí mezinárodního
sčítání. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje ve spolupráci s NP Šumava, Českou společností
pro ochranu netopýrů, CHKO Slavkovský les a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V lednu
a únoru byla kontrolována všechna známá zimoviště (štoly, sklepy) na území západních Čech
(Plzeňský a Karlovarský kraj).
Blechy (Siphonaptera) v hnízdech krtka obecného (Talpa europaea), hraboše polního (Microtus
arvalis) a dalších zemních savců (F. Němec). Jedná se o studii závislosti dynamiky společenstva
blech na parametrech hnízd hostitelů. Sběry v průběhu celého roku je současně každoročně
rozšiřována srovnávací sbírka blech Západočeského muzea v Plzni. V roce 2007 byl získán
materiál na lokalitách: Hrad Nečtiny, Nové Městečko, Manětín, Kamenný rybník a v zátopové zóně
Berounky v Plzni-Doubravce.
Blechy (Siphonaptera) ptačích hnízd (F. Němec). Jedná se o postupnou kompletizaci sbírky skupiny
Siphonaptera sběrem u dalších hostitelských ptačích druhů. V roce 2007 byl získán materiál ze 6
hnízd.
Pavouci lomu Koterov (I. Hradská). Sběr a determinace materiálu, vedení bakalářské práce.
Arachnofauna Kamence (I. Hradská). Zpracování výsledků pro využití coby podkladů k vyhlášení
přírodní rezervace.
Mapování výskytu pavouků na území Plzeňského kraje (I. Hradská). Postupné doplňování údajů
z jednotlivých faunistických čtverců. V roce 2007 z lokalit: Krušné hory, údolí Teplé, Šťáhlavy,
Nýřansko.

Knihovna Západočeského muzea
• Práce na „Soupisu tisků 16. st.“ prozatím částečně stagnují. Celý rukopis dr. Hejnice byl převeden

•
•

•
•

do elektronické podoby, chybějící svazky byly zpracovány a doplněny části popisů, které již
dr. Hejnic nestačil dopsat. Byla zpracována obrazová dokumentace. V současné době je soubor
předán spolupracovnicím dr. Baďurové a dr. Beránkové, které doplní chybějící údaje (bibliografie,
citace aj.) a zpracují tiskové zlomky. Čeká se na průzkum sbírky grafiky v odd. umprumu, neboť
je důvodné podezření, že se zde nacházejí vyjmutá folia ze starých tisků, která dříve sloužila
expozičním účelů. Je nutné je dohledat a vrátit do původních svazků, a poté soupis dokončit.
Byla zahájena spolupráce s Virtuální polytechnickou knihovnou, která elektronickým způsobem
zajišťuje dodávání článkové literatury podepsáním přístupového protokolu.
Se souborným katalogem CASLIN byla sepsána Smlouva o spolupráci a zahájeno pravidelné
zasílání záznamů v měsíčních intervalech. Naplno se rozběhla již spolupráce v oblasti seriálů.
Jsou online doplňovány údaje o nových ročnících a aktualizovány v souborném katalogu CASLIN.
Knihovna Západočeského muzea je tedy zástupcem 9. muzea v Česku (včetně centrálních ústavů),
které se odvážilo tohoto komplikovaného projektu.
Knihovna je aktivně zapojena do tvorby projektu Národní autority, který automaticky využívá při
zpracování sbírkového i studijního fondu. Zároveň se podílí na jeho tvorbě.
Byly zpracovány dva grantové projekty do programu VISK6 „Digitalizace středověkých rukopisů“,
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oba byly komisí schváleny. Byly digitalizovány rukopisy Don Carlos segundo deste nombre (r. 1679)
a Korán (konec 17. stol.). Přidělené finance – 26.000,- Kč. V dalším projektu byla digitalizována
první část souboru map Plzně a Plzeňska, na což byla získána z grantového projektu částka
18.000,- Kč. Do konce r. 2007 bylo celkem zdigitalizováno 134 sbírkových jednotek.
• Výsledný soubor je dostupný jednak ve studovně knihovny a jednak online na webu :
http://www.manuscritorium.cz.

4) Evidence a inventarizace sbírek

Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních činností muzea. Výrazně pokročila
evidence sbírek elektronickou formou včetně obrazové dokumentace. Sbírky jsou průběžně
evidovány v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury, v souladu se zákonem č. 122/2000
Sb. v platném znění.

Oddělení prehistorie
evidence chronologická za rok 2007:
evidence systematická za rok 2007:
sbírkový fond k 31.12.2007:
z toho v počítačové databázi:
inventarizace:

36 př. č.
3.243 inv.č.
70.662 inv. č.
70.662 inv. č.
revize 6.471 inv. č.

(14.879 ks sbírk. předmětů)
(24.719 ks. sbírk. předmětů)
(443.382 ks sbírk. předmětů)
(443.382 ks sbírk. předmětů)
(30.208 ks. sbírk. předmětů)

• Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok

a nové lokační seznamy byly vytištěny a zařazeny.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Materiál je většinou po základním zpracování předán dalším oddělením (prehistorie, starších
dějin), nebo místně příslušným muzeím.
• Registrace: Základní evidence nálezů z výzkumů hrazených z fondu ”Podpory záchranných
archeologických výzkumů Ministerstva kultury ČR” a dalších: materiál rovnou předán k registraci
odborným oddělením (výzkum Horšovský Týn a Senec).
• evidence chronologická: oddělení neprovádí.
• evidence systematická: oddělení neprovádí.
• Pomocná evidence v roce 2007: Soupis negativů a popis fotografií – 284 kusů.
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Oddělení starších dějin
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

89 př.č.
570 inv.č.
16 717 inv.č.
15 578 inv.č.

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

77 př.č.
63 inv.č.
1 528 inv.č.
4 893 inv.č.

Oddělení uměleckoprůmyslové
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

114 př.č.
114 inv.č.
15 402 inv.č.
3 559 inv.č.

Oddělení národopisné
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

60 př.č.
58 inv.č.
23 123 inv.č.
7 701 inv.č.

Oddělení paleontologické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

7 př.č.
905 inv.č.
15 332 inv.č.
1 500 inv.č.

Oddělení botanické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

8 př.č.
15 inv.č.
17 448 inv.č.
7 328 inv.č.
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Oddělení zoologické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počátačové databázi cellkem:
inventarizace:

2 př.č.
0 inv.č.
15 979 inv.č.
1 inv.č.

Knihovna Západočeského muzea
sbírkový fond - staré tisky:
sbírkový fond - reg. lit.:
studijní fond:
knihovna výměn:
v počítačové databázi celkem:
inventarizace:

26 př.č.
214 př.č.
831 sv.
463 sv.
6 763 inv.č.
91 knihovních jednotek

Souhrn za celé muzeum
počet nových přírůstkových čísel:
z toho počet přírůstků nakoupených:
celkové náklady na nákup:
počet nových inventárních čísel:
počet inventárních čísel celkem:
počet inv.čísel v poč. databázi celkem:
počet inventarizovaných inv.č.:

633 př.č.
90 př.č.
217 113 Kč
5 208 inv.č.
412 198 inv.č.
182 954 inv.č.
47 122 inv.č.

5) Ochrana sbírek, konzervace, restaurování

Integrovaný systém ochrany sbírek (ISO)
Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování informační a obrazové databáze
pro potřeby vyhledávání a dohledání muzejních sbírek v případě mimořádné události. Vybudováním
systému pilotních a regionálních pracovišť bylo pověřeno MK ČR. Západočeské muzeum působí
jako regionální pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Do databáze jsou přednostně evidovány
všechny vystavované a zapůjčované sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování
a konzervaci.
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• Počet obrazově zdokumentovaných sbírek:  46 213 z toho za rok 2007  2 429

Preparování
• Počet preparovaných sbírkových předmětů: 1 154 (běžná akvizice botanického, zoologického

oddělení, zpracování vzorků preparátů paleontologického oddělení)

Konzervace a restaurování
Konzervace a restaurování sbírkových předmětů muzea je zajišťováno několika
způsoby. Konzervátorské a restaurátorské práce jsou jednak zajišťovány oddělením konzervace
Západočeského muzea v Plzni, v možnostech kapacity a personálního obsazení tohoto pracoviště,
které je z Vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb. pověřeno i výkony konzervačních prací pro ostatní
muzea v Plzeňském kraji. Dále je konzervace a restaurování sbírek muzea zajišťována z programu
ISO Ministerstva kultura ČR.

Konzervační oddělení muzea
Počty  konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů :
• národopis
112 ks
• novověk
5 ks
• umprum
37 ks
• středověk
1 ks
• archeologie
8 ks
• DH Přeštice
2 ks
• Celkem
165 ks
• Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování archeologických nálezů se provádí dále ve
specializovaných laboratořích odd. pravěku, odd. starších dějin  a odd. záchranných archeologických
výzkumů. Předměty určené k výstavám jsou průběžně před vystavením překonzervovány.
• Konzervační oddělení poskytovalo průběžnou metodickou pomoc v oboru konzervace sbírkových
předmětů regionálním muzeím – Blovice, Přeštice.

Oddělení prehistorie
• Pro Severočeské muzeum v Liberci byly laboratorně zpracovány hroby ŽH 78 a 80 z žárového

•
•
•
•
•
•
•

pohřebiště slezské kultury v Příšovicích vyzvednuté „in situ“, slepeny a zrestaurovány byly
nádoby.
Laboratorně byly zpracovány a k evidenci připraveny rozsáhlé soubory keramiky z výzkumu ve
Vejprnicích „U studánek“ zkoumané v letech  1978-79.
Byl umyt, roztříděn a popsán veškerý materiál z nových přírůstků za rok 2007, který byl následně
uložen v příručním depozitáři.
Z roku 2006 byl domyt, roztříděn a popsán rozsáhlý nálezový soubor z výzkumu v Plzni-Křimicích
na stavbě areálu Keramika Soukup II (RP 35/2006).
Průběžné laboratorní zpracování souborů určených k systematické evidenci: Zpracovány byly
přírůstky z let 2003-2004.
Do depozitáře zlomkové keramiky v Částkově ulici bylo uloženo 63 papírových beden s nově
zaevidovaným materiálem.
V rámci kontroly stavu sbírkového fondu byla provedena kontrola stavu předmětů v regálech I 1,
I 2, I 3 a I 4 (celé nádoby – období neolitu a eneolitu) v depozitáři v Částkově ulici.  
V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 14 nádob a 11 torz nádob z následujících lokalit:
Bdeněves, Vejprnice, Blovice, Dýšina, Křimice, Petrovice, Hejná a Dobřany a dále 62 drobných
keramických předmětů zejména přeslenů ze Svržna-Černého vrchu, Bzí-Velké skály a Milínova-
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Lopaty.  

• Pro Severočeské muzeum v Liberci bylo slepeno a zrestaurováno 21 keramických nádob z žárového

pohřebiště v Příšovicích „Na Cecilce“.   
• Na oddělení byly zkonzervovány následující bronzové, skleněné, kostěné a keramické předměty:
Třemošná – 1 ks, Nýřany – 2 ks, Plzeň-Bílá Hora – 2 ks, Starý Plzenec – 1 ks, Vejprnice – 3 ks,
Vochov – 1 ks, Soběkury – 4 ks, Malesice – 21 ks, Plzně-Nové Hospody 4 ks a zrestaurován byl
náramek z Žákavy-Varty. Celkem bylo zkonzervováno 40 sbírkových předmětů, na které byly
napsány konzervační karty.
• Pro Národní památkový ústav v Plzni byly zrestaurovány 3 středověké nádoby a 8 keramických
torz z výzkumu na hradě Švihov.   

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
• Podle  kapacitně omezených možností zpracovávány jak velké soubory získané dříve, tak i nové

nálezy z výzkumů. Ze starších fondů pozornost věnována především kachlům z Landštejna
a keramice z Milevska, Robčic, Nýřan, z výzkumů na trase dálnice D 5  
• Konzervováno a restaurováno bylo celkem 43 keramických a kovových předmětů (M.
Sochorová).

Oddělení starších dějin
Hlavním úkolem bylo zajistit v souvislosti s ukončením stěhování novou alokaci sbírek vč.
nového roztřídění podle logických celků.
• Zpracování skleněných artefaktů pro NPÚ, o.p. Plzeň ( výzkumy NPÚ)
• Zpracování kožených artefaktů z Kašperských Hor pro Vlastivědné muzeum dr. Hostaše

v Klatovech

• Laboratorně byl zpracován veškerý archeologický materiál z nových přírůstků za rok  2007 (Plzeň

•
•
•

•

•
•
•
•
•

– Bukovec, MVE – mlýn, Plzeň – Plaza Centers, parkovací dům, Plzeň - - Sedláčkova – Riegrova,
horkovodní přípojky a drobné dozory  a zahájeno laboratorní   zpracování výzkumu ZSO Roudná
Překonzervace dřevěných a kožených artefaktů z fondu HA ( oba předchozí body   Beránková,
Gabrielová)
Převezeny do Zborovské odlitky zvonů z depa Částkova, jejich očištění , v   budoucnu budou
uloženy v půdních depozitářích.
Bylo započato v  třídění fondu MP podle tematického hlediska (zatím vytříděny otisky  stabilního
katastru a mapy a plány Plzně a nejbližšího okolí), předběžně podle stejného hlediska roztříděn
fond G, u těchto fondů bylo zahájeno nové uložení sbírky grafiky a starých map a plánů do nových
obalů aj., prokládání nekyselým papírem A0, bude ještě pokračováno 2008.
Fondy Z a ZU byly po stěhování   nově uloženy podle tématických celků,    byly vypracovány
nové lokační seznamy, bylo provedeno ošetření a vyčištění   sbírky,   celková konzervace bude
provedena během 2008.
Základní ošetření nových akvizicí za rok 2007( vyčištění , překonzervace, drobné opravy) u fondů
Z / ZU.
Pokračováno rovněž v drobných opravách a údržbě staršího fondu Z a ZU , mimo    plán byla
provedena   mimořádná oprava 14-ti předmětů.   
Jako každý rok byla v únoru kompletně vyčištěna a překonzervována expozice Městské
zbrojnice.
Vyčištěny a překonzervovány byly nové přírůstky fondu AN , a sbírkové předměty zpracované
v systematické evidenci a předměty určené k výstaní prezentaci.
Celkem bylo překonzervováno nebo nově nakonzervováno 2 751 předmětů  a  103 bylo restaurováno
z uvedených sbírkových fondů.
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Oddělení novějších dějin
• Prováděno základní konzervační ošetření nově získaných sbírkových předmětů a průběžná

konzervace sbírek dle potřeby.

• V oddělení konzervace (vyčištění praporů, polštářku - 6 ks).

Oddělení uměleckoprůmyslové
• V průběhu celého roku byl prováděn převoz sbírek ze zámku v Křimicích k ozáření v gamakomoře

•
•
•
•
•

•
•

•

Muzea v Roztokách, a pak k novému uložení v centrálních depozitářích v Nepomuku -  ve spolupráci
věcného oddělení a technického oddělení muzea.
Průběžně měla být podle nařízení ředitele   prováděna pravidelná kontrola teploty a vlhkosti
v depozitářích na Bolevecké návsi a kontroly vlhkosti v trezorové místnosti hlavní budovy ZČM.
Restaurování sbírkových předmětů dodavatelsky:                                        
inv.č. 6188 a/ -  (první etapa) l- olejomalba na plátně, podobizna chlapce z rodiny hrabat Wrtby se
psem, replika podle obrazu V. V. Reinera 1689 až 1743
inv.č. 6188 b/  - (první etapa) Barokní rám k obrazu chlapce z rodiny hrabat Wrtby se psem, bohatá
řezba z lipového dřeva, silně zlaceno                                                        
inv.č. 11 907, 11 909, 11 910 (první etapa) - Soubor církevního textilu (pluviál, dalmatiky)  3ks francouzský hedvábný brokát  s bohatou výšivkou. Na příkaz hraběnky Pálfyové zhotoveno v roce
1773 pro děkanský  kostel v Blovicích
inv.č. 21 559, 21 558 a,b - (druhá etapa) - Prosklená skříň dvoudveřová a dva oválné stoly se
zásuvkami. Bohatá intarzie provedena mosazí v Boulle-stylu, Francie, polovina 18. století
inv.č. 6179 (dokončeno) - Dřevěné křeslo řezané, částečně zlacené s reliéfními koženými
tapetovými potahy se zlaceným a polychromovaným ornamentálním dekorem. Střední Evropa,
patrně Německo 1700 až 1720
inv.č. 24 765 – 24 783 a,b  (dokončeno) - Soubor 20 ks koptských textilií, Egypt, Káhira, 4. - 10.
století (nově získáno z pohřebišť v Káhiře a ještě nikdy nebylo konzervováno ani restaurováno –
vzhledem k ochraně unikátní sbírky i pracovníků ZČM byl nutný okamžitý restaurátorský zásah)

Restaurováno dodavatelsky :
• dokončeno
• (ukončena první etapa)
• (ukončena druhá etapa)
• celkem

21 inv.č.
5 inv.č.
3 inv.č.
29 inv.č.

Oddělení národopisné
• Pravidelná desinsenkce depozitářů s organickým materiálem – splněno v pravidelných termínech

: 2x ročně.

• Konzervace a restaurování zemědělského nářadí – s příspěvkem z programu ISO MK ČR na rok

2007 – zrestaurováno bylo dodavatelsky 11 kusů
• Konzervace a restaurování provedené konzervačním oddělením ZČM – 112 kusů

Oddělení paleontologické
Preparování
• Preparace vzorků z Merklínské pánve (200ks), zejména šištic z plavuní. Broušení zkřemenělého

materiálu (38ks)
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Konzervace a restaurování
• V průběhu roku bylo konzervováno 10 významných rostlinných fosílií z předchozích nálezů

pocházejících z lokality Ovčín.

Oddělení botanické
• Nové deponování části sbírkových předmětů v krabicích (J. Mourková)
• Zpracování 302 sb. předmětů vrácených z výpůjček, tj. revize specialistů (lepení revizních štítků,

kopie schédy při redeterminaci, dopsání determinace či redeterminace do Demus, deponovaní
resp. nové deponování do herbářových krabic (č. 3/2005 – 10 sb. předmětů, 4/2006 – 63 sb.
předmětů, 6/2006 – 8 sb. předmětů, 9/2006 – 59 sb. předmětů, 2/2007 – 1 sb. předmět, 3/2007 – 6
sb. předmětů, 4/2007 – 145 sb. předmětů, 5/2007 – 10 sb.) (R. Bláhová, J. Nesvadbová).
• Byla provedena  preparace 2 sbírkových  předmětů (R. Bláhová).
• Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním a průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři
(R. Bláhová, J. Mourková).
• Plynování sbírek - část sběrů vyplynována společně se sbírkami zoologickými (O. Peksa, R.
Bláhová)

Oddělení zoologické
• Preparátorská laboratoř zpracovala: 24 obratlovců (8 vycpanin) a 890 bezobratlých živočichů.

Kosterní materiál začal být nově preparován a skládán do podoby úplných koster jednotlivých
druhů ptáků, coby základ nové sbírky.
• Sbírky v Depozitářích   byly ošetřeny   plynováním   dodavatelskou formou prostřednictvím  
fy.(DESINSEKTA).

Knihovna Západočeského muzea
• Provedení čištění knihovny za pomoci brigádníků v měsících červnu a červenci. Při čištění budou

knihy vyjímány z polic a po očištění a revizi navráceny na původní místa. Přípravné práce – zajištění
úklidových prostředků, organizační zajištění (místo pro převlékání, omývání atd.) a předcházející
úklid knihovny (odvezení sběru aj.).
• Fotografická dokumentace další části sbírky Staré tisky pro program ISO.

6) Expozice a výstavy
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Návštěvnost výstav a expozic muzea :
• Návštěvnost Západočeského muzea celkem :
• z toho: Muzeum Š. Adlera:
• Návštevnost kulturně výchovných akcí
• Návštěvnost knihovny muzea
• Celkem muzeum navštívilo při různých příležitostech
• Webové stránky navštívilo

82 031 osob
10 163 osob
13 150 osob
1 986 osob
97 167  osob
2 819 osob

Expozice :
•
•
•
•

Plzeňská městská zbrojnice (hl. budova) - celoročně
Porcelán ve znamení zkřížených mečů – míšeňský porcelán, Jubilejní sál (hl. budova)
Život a dílo lidu Plzně a Plzeňska (Národopisné muzeum) - celoročně
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích Dobré Vodě : expozice života židovského obyvatelstva
na Šumavě, památník Š. Adlera, expozice řemesel a historie Hartmanic - celoročně

Oddělení výstavnictví
Oddělení výstavnictví realizovalo výstavy Západočeského muzea v Plzni v průběhu roku 2007
tak, aby byly zajištěny výstavní aktivity stanovené plánem výstavní činnosti z vlastní produkce muzea
– tak širokého tématického zaměření, od klasických muzejních výstav přes moderní interaktivní
expozice až po typicky galerijní instalace. Práce oddělení spočívá ve výtvarném a technickém řešení
výstavy podle obdrženého scénáře, které je následně, většinou svépomocí, realizováno v konkrétní
podobě. Výtvarné řešení výstavy zahrnuje nejen instalaci předmětů ve vitrínách, obrazových
materiálů na panelech – grafickou úpravu textů, fotografií a dalších doprovodných informací, další
podstatnou částí je výroba propagačních materiálů – pozvánka, plakát, skládanka, transparent…,
podle požadavků k jednotlivé akci. U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody formou
nejrůznější výpomoci včetně materiálové.
Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit jedinečnou atmosféru dotvářející téma
dané instalace. Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.
Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav a nákupy materiálu, provádějí úklid
pracoviště a zajišťují drobné provozní práce důležité pro chod organizace.

Deinstalace výstav z roku 2006 :
• Čas radosti a veselosti /30. 11. 2006 – 14. 1. 2007/
• Plzeň fotografická /11. 10. 2006 - 14. 1. 2007/
• Kouzlo vějířů /19. 10. 2006 - 28. 1. 2007/

Výstavy v prostorách Zpč. muzea :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelená krása mechorostů /9. 2. 2007 – 25. 3. 2007/
Odkaz Tibetu /1. 3. 2007 – 15. 4. 2007/
Bimba – zapomenutý malíř Bohumil Konečný /9. 3. 2007 – 17. 6. 2007/
Bulharsko – země prastarých kultur /27. 3. 2007 – 15. 4. 2007/
Lov na pomezí /3. 5. 2007 –  9. 9. 2007/
Šaty dělaj’ pračlověka /4. 5. 2007 – 3. 6. 2007/
Jan Saudek , Sára Saudková  - Obrazy, fotografie /17. 5. 2007 – 29. 7. 2007/
Neznámý svět drobných savců /21. 6. 2007 – 2. 9. 2007/
Svět dogonů /12. 7. 2007 – 2. 9. 2007/
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•
•
•
•
•
•
•

Dinosauři z Patagonie /3. 8. 2007 – 6. 1. 2008/
Václav Hollar /7. 8. 2007 - 21. 10. 2007/
90 let Plzeňského skautingu /14. 9. 2007 - 21. 10. 2007/
Kjósa Suguri – Kjósabori, lakové dřevořezby /4. 10. 2007 – 25. 11. 2007/
Václav Špillar - Africa America Australia /26. 10. 2007 – 6. 1. 2008/
Merkur žije /1. 11. 2007 – 17. 2. 2008/
Betlémy /6. 12. 2007 – 27. 1. 2008/

Výstavy mimo prostory Zpč. muzea :
•
•
•
•
•
•

Schönsee – Kolorované diapozitivy
Schönsee – Paleontologie
Expozice Nýřany – výpomoc
Diecézní muzeum – popisky
Betlémy – OC Olympia
Vladimír Líbal – plakáty, muzejní kavárna

Oddělení prehistorie
• Byla připravena a realizována pravěká část výstavy o historii Nýřanska, pro kterou bylo vyrobeno

12 kopií pravěkých keramických nádob a jiných předmětů.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích :
• Výstava “Židé v Čechách a na Moravě“, od 6. listopadu 2007 Evropský parlament v Bruselu a od

21. listopadu Český dům v Bruselu (P. Braun, 8 fotografii a 4 strany doprovodného textu).

• Výstava „Druhý život českých svitků Tóry“, 25. října 2006 – 27. ledna 2007, Židovské muzeum

v Praze (P. Braun, 5 fotografií architektury).

• Výstava „Architektonické dědictví Plzeňského kraje“, 2008, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni

a agentura Opera-Balet.cz, s.r.o. (P. Braun, fotodokumentace církevní a panské architektury).

• Výstava „ Kdo byl sv. Bartoloměj“, 18. srpna – 5. prosince 2007, Milevsko ad. (P. Břicháček  

a agentura Milevský kraj o.p.s. – PhDr. M. Poláková).

• Výstava „Drobná devoční grafika – lidově svaté obrázky“, Milevsko, 24.12. 2007 – 1.2. 2008

(P.Břicháček)

Oddělení starších dějin
Vlastní výstavy :
• „Lov na pomezí – lovectví v česko-bavorském pohraničí v 16. – 19. století“, doprovodná výstava k  

Zemské výstavě Böhmen-Bayern, květen - září 2007.
• „Gotické kachle ze sbírek ZČM“ – konáno v MJP Blovice únor - červen 2007
• „Kachle od gotiky po 20. století v západních. Čechách“ na zámku v Chanovicích v červenci až září
2007
• „Historie Hornobělska od pravěku po dnešek „v Kulturním domě Horní Bělá (PS) v červenci 2007

32

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů ( autorsky i zápůjčkami) :
„Josef Bosáček-malíř plzeňských sgrafit“ – mashaus radnice MmP, leden 2007
„Středověká keramika na Podbrdsku“,  StOA Příbram, únor - červen 2007
„Jan z Werthu a Třicetiletá válka“, Muzeum Bentátky n/J, duben 2007 – trvá !
„Lehká opevnění v jz. Čechách 1936 – 39“, MM Stříbro, květen – červen 2007
„Středověká keramika na Podbrdsku“, MM Rožmitál, červen - prosinec 2007
„Mapy a plány Plzně 1840 – 1946“, Muzeum Škoda Plzeň, červen - září  2007
„Landesaustellung Böhmen – Bayern“, Haus der bayerische Geschichte im Zwiesel , květen – říjen
2007
• „Chladná krása plátové zbroje“ – výstava Krajského muzea Hradec Králové, pokračovala z r. 2006,
ukončeno v dubnu 2007
•
•
•
•
•
•
•

Dlouhodobé zápůjčky v expozicích jiných muzeí, rsp. organizací :
• muzea:  Karlovy Vary (militaria), Karlovy Vary – pobočka Jáchymov (numismatika), Karlovy Vary –

pobočka Žlutice (archeologie), Kasejovice (archeologie a numismatika), Louny (militária), Rakovník
(militaria), Rokycany – Vojenské muzeum na Demarkační linii (militária a faleristika)
• zámky, hrady a jiné objekty: Nebílovy (NPÚ Plzeň – grafika), Kašperk (Město Kašperské Hory
– archeologie), Velhartice (NPÚ Plzeň – archeologie), Zbiroh (Gastro Žofín – historie a medaile),
Plzeňské historické podzemí (Esprit Plzeň – archeologie)
• Vytvoření nové expozice v MM Nýřany – tvorba scénáře i expozice ( spolu s jinými odděleními
ZČM, účastnilo se celé oddělení)
Celkem tedy úplná realizace nebo účast na 25 akcích. Realizaci na archeologických výstavách
zajišťoval Orna ( + spolupráce Gabrielová, Beránková), na grafických Bernhardt, na ostatních Hus (+
spolupráce  Hejduk).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Expozice :
• Opakovaně byla zpřístupněna expozice barokního cínu a uměleckého kování v Nepomuku a rovněž  

tzv. výstavní depozitáře UMPRUM.
• Stále je zpřístupněna  expozice v Diecézním muzeu – františkánský klášter (převážná část exponátů
– gotických a barokních plastik,  je zapůjčena z našich sbírek, které jsou podle naléhavosti postupně
restaurovány).
Spolupráce na expozicích s dalšími institucemi – výběr, odborné zpracování a zápůjčky sbírkových
předmětů:
• NG v Praze – Zbraslav
• Pivovarské muzeum v Plzni
• Dům historie Přešticka
• Zbiroh, Gastro Žofín
• Národní památkový ústav v Plzni
• Diecézní muzeum, frant. klášter v Plzni
• Magistrát města Plzně
• Celkem zapůjčeno:

1 ks
8 ks
25 ks
15 ks
5 ks
34 ks
1 ks
89 ks
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Výstavy :
• Realizace výstavy „Václav Hollar – 400. výročí narození českého kreslíře a rytce doby baroka“

výstavní sál v pravém křídle I. patra hlavní budovy  ZČM v Plzni.

• Realizace výstavy „KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI“ velký výstavní sál hlavní budovy ZČM

v Plzni.
• Výstava „Kouzlo vějířů“ – výstavní sál Národopisu ZČM v Plzni.
• Spolupráce na realizaci výstavy (odd. starších dějin ZČM) „Lov na pomezí“ velký výstavní sál
hlavní budovy ZČM v Plzni.
• Probíhal výběr sbírkových předmětů a jejich postupné odborné zpracovávání pro připravované
výstavy na rok 2008  – „Alfons  Mucha a jeho doba“ a „Labyrintem užitého umění“.

Spolupráce na výstavách s mnoha dalšími institucemi výběr, odborné zpracování a zápůjčky
sbírkových předmětů:
• Spolupráce na výstavě – „Svět Dogonů“ v Chebu.
• MG v Brně – „Alfons Mucha“ putovní výstava
• Bavorská zemská výstava, Zwiesel 2007
• Středočeské muzeum Roztoky „Zlatý věk japonských krásek“
• Celkem zapůjčeno:

35ks
2 ks
4 ks
48 ks
54 ks

Celkový počet zapůjčených sbírkových předmětů cizím institucím: 143 ks

Oddělení novějších dějin
Výstavy vlastní :
• Der Pilsener Bezirk in historischen Ansichten. Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, Německo,

29.3. – 29.4. 2007.

Spolupráce na výstavách s jinými organizacemi:
• Vernichtete Kirchen im Bistum Pilsen 1945 – 1989. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. HL. Blut,

Německo, 5.4. 2006 – březen 31.3. 2007.
Obrazy z dějin českého zvonařství. Galerie Sgrafito No. 15, Plzeň, 11.12. 2006 – 29.1. 2007.
Starý Lochotín. Peklo, Esprit, leden 2007.
Obrazy z dějin českého zvonařství. Městské muzeum v Kadani, Kadaň, 3.4. – 5.8. 2007.
České evropanství. Studijní a vědecká knihovna v Plzni a Odbor pro informování o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR, 29.5. – 14.6. 2007.
• Vernichtete Kirchen im Bistum Pilsen 1945 – 1989. Alten Rathaus, Furt im Wald, Německo, 7.6.
– 8.7. 2007.
• Obrazy z dějin českého zvonařství. Zámek Rochlov. 8.8. – 11.10. 2007.
•
•
•
•

Oddělení národopisné
Výstavy :
• Betlémy, výstavní sál, náměstí Republiky 13. Scénář: T. Hájková, J. Studená
• Betlémy v Olympii, OD Olympie. Scénář: T. Hájková
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• Nýřansko. Národopisná část pro připravovanou výstavu Hornictví v Nýřanech. Scénář: D.

Bechný

• Z nových přírůstků Národopisného muzea Plzeňska. Výstava v průjezdu náměstí Republiky 13.

Scénář: kolektiv NMP

Oddělení paleontologické
•
•
•
•
•
•

Příprava krátkodobé expozice v Brně v rámci akce Region Tour 2007
Výstava „Dinosauři z Patagonie“ srpen až  leden (2008)
Informační centrum Nýřany  - dokončení expozice
Výstava „Prvohorní Pompeje“  - mezinárodní výstava v Schöensee (Německo)
Výstava ve spolupráci s ČSOP Radnice „Geologické zajímavosti Plzeňského kraje“
Výstava o geologických zajímavostech Radnicka – Městské informační centrum Radnice

Oddělení botanické
• Zelená krása mechorostů – (Výstavní sál V Národopisném muzeu 9. 2.–27. 3. 2007). Autoři – S.

Kubešová a I. Novotný (MZM Brno).

• Pracovníci oddělení se podíleli na tvorbě a instalaci výstavy (doplnění o přírodní materiál, expozici

pro zrakově postižené, expozici o M. Vondráčkovi, atd.). (O. Peksa, S. Pecháčková). Doprovod
zrakově postižených s odborným výkladem pro: Tyflocentrum 6. 3., školu pro zrakově postižené
na Doubravce 7. 3., 13. 3., ZŠ Martina Luthera 16. 3. 2007 (O. Peksa).

Knihovna Západočeského muzea
• Knihovna se podílela přípravou, výběrem a zápůjčkou na výstavě „Vergessenes Erbe“ v Schönsee

(pořadatel dr. Bukačová) a zápůjčkou na výstavě „Václav Hollar“.
• V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 21 drobných výstavek s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro
školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední až po univerzitu). Na těchto
akcích bylo celkem cca 313 návštěvníků. Knihovna se podílela na akci Muzejní noc uspořádáním
výstavky a otevřením celé knihovny. Při této akci knihovnu navštívilo cca 900 návštěvníků.

Muzeum Dr. Š. Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě
• 12. 6. – 31. 7. 2007, výstava fotografií p. I. Dokoupila „Banát“, která byla uspořádána ve spolupráci

se společností „Člověk v tísni“ a o.s. Přátelé muzea Dr. Š. Adlera

• 1.8. – 30. 9. 2007, výstava fotografií p. Jaroslava Vaněčka „Lesní galerie“, původně připravená do

konce srpna 07, byla pro velký zájem prodloužena do konce září 07.
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7) Opravy a udržování budov muzea

Hlavní budova muzea :
• stavební práce a řemesla vč. uměleckých řemesel ve 3.N.P. - levé křídlo, expozice UMPRUM
• pro budoucí expozici UMPRUM byla repasována další část vitrin typu Navrátil včetně montáže

studeného osvětlení vitrin optickými kabely

Zborovská 40 :
• dokončení stavebních prací ve 2.N.P., část 1.N.P., 1.P.P.(sklepy) a levé schodiště
• podána žádost o kolaudaci části stavby, kolaudační řízení zahájeno 1.11.2007 a dokončeno

25.1.2008
realizace opravy uliční fasády včetně výměny klempířských prvků
nátěry oken na uliční fasádě
osazení ochranných prvků proti holubům na opravené části fasády
demontáž staré krytiny z pozink. šablon,   nové laťování a montáž taškové krytiny včetně
klempířských prvků
• pomocné práce při rekonstrukci objektu zajišťované dodavatelsky firmou OPS
• výroba a montáž vybavení v prostorách Prehistorie
• výroba a montáž vybavení v prostorách Středověku
•
•
•
•

Bolevecká náves 17 :
• rekonstrukce depozitáře pro oddělení paleontologické
• úprava místnosti na depozitář UMPRUM v objektu A, zajištění výstavby regálů a zajištění

zabezpečení

• údržba venkovní a vnitřních prostor
• přeprava sbírkových předmětů pro UMPRUM

Tylova ulice 22 :
• celková oprava elektroinstalace dle požadavků revizní zprávy
• údržba vybavení jednotlivých oddělení
• přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle požadavků jednotlivých oddělení

Národopisné odd. náměstí Republiky 13 :
• přeprava sbírkových předmětů do gamakomory  Roztoky - muzeum

36

•
•
•
•

přeprava sbírkových předmětů do CD Nepomuk
instalace výstav – pomocné práce pro Výstavnictví
opravy a údržba vybavení a zařízení
doplnění regálů dle požadavků Národopisného odd.

Centrální depozitář Nepomuk :
•
•
•
•

rozšíření regálových řad
oprava střechy po vichřici
opravy a údržba zařízení a vybavení
předání zařízení a vybavení novému správci majetku

Koterovská 162 :
• stěhování Prehistorie do Zborovské ul.
• přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle požadavků jednotlivých oddělení

Depozitáře Křimice :
• postupná přeprava sbírkových předmětů jednotlivých oddělení do gamakomory
• přeprava sbírkových předmětů do CD Nepomuk
• likvidace nepotřebných předmětů

8) Ostatní činnost muzea

Přednášková činnost odborných oddělení :

Oddělení prehistorie
• Společně s M. Chytráčkem příprava a přednesení přednášky na katedře pro pravěk na Fridrich-

Schiller-Universität v Jeně (SRN) o výšinných sídlištních doby bronzové a železné v západních
Čechách (M. Metlička).
• V rámci spolupráce se školami byla realizována exkurze pro Obchodní akademii v Plzni na
pracoviště oddělení s výkladem o práci muzea a jeho sbírkách (M. Metlička)
• Přednáška a exkurze pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (studium
konzervování a restaurování) o způsobu konzervování, slepení a restaurování keramických nádob
na oddělení prehistorie ZČM (M. Metlička).
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• přednáška pro veřejnost v Konstantinových Lázních o výsledcích výzkumu na hradě Krasíkov

u Kokašic (A. Zelenka).

• Ukázka skleněných artefaktů a výklad pro studenty Západočeské univerzity ve sbírkách

prehistorického oddělení ZČM (F. Frýda, M. Metlička).

• Přednáška o metodice archeologických výzkumů s exkurzí na terénní výzkum pro studenty

Křižíkova gymnázia v Plzni (M. Metlička).  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
• Přednášky v rámci výuky archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské

univerzity (K. Nováček).
• Cyklus přednášek a prezentací o výsledcích a perspektivách výzkumu citadely v Arbílu, Irák,
Czech – Kurdish Days, Arbil, listopad 2007 (K. Nováček).
• Přednášky v rámci výuky archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity (P. Břicháček), České Budějovice.
• Středověká církevní architektura: Možnosti archeologie při studiu duchovní kultury středověku.
Seminář pro katedru antropologie ZČU v Plzni (M. Čechura).

Oddělení starších dějin
• Přednášková činnost – během roku prosloveno  8 přednášek: + 1 lektura + učení
• „Hmotná kultura vrcholně střv. města“ (ZŠ Nezvěstice, leden 2007, cca 25 posluchačů, Orna)
• „ Obyvatelé s německou státní příslušností v Plzni 1942 – 1947“ (Holostřevy, duben 2007, cca 30

posluchačů, Bernhardt)

• „Velké obléhání – Gibraltar 1779 – 1783“ (VI. Konference PVPČ, Hradec u Opavy, květen 2007,
•
•
•
•
•
•

•

cca 25 posluchačů, Hus)
„Historie osídlení na Hornobělsku od pravěku po současnost“ (Horní Bělá, červen 2006, cca 230
posluchačů / !!! /, Hus)
„Hmotná kultura vrcholně střv. města“ (Mariánské Lázně, červenec 2007, cca 20 posluchačů,  
Orna)
„ZSO Roudná – současný stav poznání“ (38. Konference STARCH, Drieňok / SR/, září 2007, cca
80 posluchačů, Orna a Dudková)
„Hmotná kultura vrcholně střv. města“ (ZŠ Plzeň, listopad 2007, cca 20 posluchačů, Orna)
„Přechodné uniformy četnictva a SNB 1945 – 1946“ (II. Konference policejní historie, MPČR Praha,
listopad 2007, cca 30 posluchačů – panelová diskuse, Hus)
Celkem bylo na přednáškách přítomno cca 460 posluchačů + nespočtený počet  (průběžně kolísal)
na přednášce - panelové diskusi při prezentaci oddělení při akci „Muzejní noc“ v květnu 2007
(Orna)
Přednášky  na KAR FF ZČU, obor numismatika (Hus) ( 29 studentů)

Oddělení novějších dějin
• Vina a trest. Teologické zamyšlení nad jedním z témat výstavy Neklidem k Bohu. Západočeská

galerie v Plzni, 7.2.2007 (Krčmář).

• Plzeňský kraj na historických kolorovaných diapozitivech. Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee,

Německo, 29.3. 2007 (Krčmář).
• České evropanství, úvodní přednes k výstavě. Studijní a vědecká knihovna v Plzni, 29.5. 2007
(Krčmář).
• Regionální dějiny ve výuce na základních a středních školách – vrcholný středověk. Krajské
centrum vzdělávání Plzeň, 14.12. 2007 (Krčmář).
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Oddělení uměleckoprůmyslové
• Braunová, přednášky pro skupiny zájemců ve výstavě „Václav Hollar – 400. výročí narození

českého kreslíře a rytce doby baroka“ (2x) a v expozici „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“
(3x).
• Kotorová, přednáška pro skupinu zájemců ve výstavě „Kouzlo vějířů“ (1x).

Oddělení národopisné
• Přednáška o sbírkotvorné činnosti národopisného oddělení. Součást programu Muzejní noci. (D.

Bechný)

• Vývoj a tradice plzeňského kroje. Přednáška pro plzeňské Baráčníky. (M. Maderová)
• Narození v české lidové kultuře - přednáška pro Mateřské centrum při ECM na Bolevci (M.

Oliberiusová)

• Zemědělství v Čechách od středověku do 1. poloviny 20. století s akcentem na západní Čechy.

Přednášky pro UCV při ZČU.

• Expozice L. Lábka, Komunikace s návštěvníkem. Přednáška pro studenty archeologie při FF ZČU.

(D. Bechný)

• Vývoj lidového oděvu v Čechách. Západočeské lidové kroje. Přednášky pro UCV při ZČU. (M.

Maderová)
• Muzeologie pro katedru KSA při ZČU. (Vznik a vývoj muzeí v Evropě.) (M.Maderová)

Oddělení paleontologické
• Přednáška „Čína známá i neznámá“ pořádané Radnickým klubem důchodců; Radnice, listopad

(Josef Pšenička)

• Přednáška „Čína známá i neznámá“ pořádané Domem dětí v Jindřichově Hradci. Jindřichův
•
•
•
•

Hradec listopad (Josef Pšenička)
Proposed a new classification of pecopterids  - XVI Internatioan Congres on the Carboniferous and
Permian (Čína), červen (Josef Pšenička)
The interesting Pennsylvanian plant-genus Rhodeites from Europan localities (International
Geological Correlation Programme # 469; Birmingham (UK) (Josef Pšenička)
Přednášky na ZČU, fakulta pedagogická, katedra geografická a katedra přírodních věd
(Pšenička).
Konzultace, vedení a oponentury diplomových prací - fakulta pedagogická, katedra geografická
a katedra přírodních věd; Přírodovědecká fakulta UK Praha; UCCB, Nova Scotia, Canada;
(Pšenička).

Oddělení botanické
• Vybrané kapitoly v lichenologii I, II; Speciální lichenologická exkurze, Zajímavé problémy v botanice
•
•
•
•

– PřF UK Praha (O. Peksa) + vedení diplomových prací (2 práce) - PřF UK Praha (O. Peksa)
Podíl na přednáškách předmětu Metody studia kořenových systémů – Biologická fakulta JČU
České Budějovice (S. Pecháčková).
Pro členy Junáka – Svazu skautů a skautek ČR – 8 přednášek (J. Sofron).
Příroda jižního Izraele pro odborné lékaře v Plzni a Českých Budějovicích – 2 přednášky (S.
Pecháčková).
Exkurze s výkladem pro spec. ZŠ pro zrakově postižené na Doubravce 21. 5. (O. Peksa)
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Oddělení zoologické
• Nové směry v kroužkování ptáků (Jaroslav Cepák) – přednáška přístupná veřejnosti v rámci jarní

schůze Západočeské pobočky ČSO při ZČM v přednáškovém sále hlavní budovy (17.3.2007)

• Fotografování v národních parcích Kostariky (Bohdan Němec) – přednáška přístupná veřejnosti

v rámci podzimní schůze Západočeské pobočky ČSO při ZČM v přednáškovém sále hlavní budovy
(15.12.2007)

Ředitelství
• Výuka na Západočeské univerzitě, katedra archeologie. Zimní semestr (2 hod. týdně): Historie

skla a sklářské výroby; letní semestr (2 hod. týdně): Muzeologie a ochrana památek  (F. Frýda)

• Výuka na  Škole muzejní propedeutiky AMG – 9 hodin ( F.Frýda)
• V roce 2007 oponentní posudky závěrečných prací Školy muzejní propedeutiky AMG (4 práce)   

(F. Frýda)

• Vedení 2 závěrečných prací (úspěšně obhájeny) na Škole muzejní propedeutiky AMG
• Předseda zkušební komise Školy muzejní propedeutiky AMG (F.Frýda)
• Oponetní posudky magisterských diplomových prací na ZČU FF, katedry archeologie (3 práce)

(F. Frýda)

• Akreditovaný člen zkušební komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky ZČU FF, katedry

archeologie. (F.Frýda).

Přednášková a kulturní činnost v objektech muzea:

Hlavní budova muzea
• Přednáškový cyklus Výpravy za poznáním (12 přednášek):

•
•
•
•

11.1.2007
18.1.2007
25.1.2007
1.2.2007
8.2.2007
15.2.2007
22.2.2007
1.3.2007
8.3.2007
15.3.2007
22.3.2007
29.3.2007

Jan Krabec
Martin Loew
Petr Mikota
Petr Dürr
Jan Záhořík
Petr Mikota
Martin Loew
Jirků Radovan
Ladislav Pešek
Jan Pospíšil
Petr Novotný
MVDr. Luděk Uzel

24.4.2007

Ing. Tomáš Hejný

Lost Horizont Gasherbrum II.
Ekvádor - V horách na rovníku
Finské Laponsko na běžkách za polárním kruhem  
Aljaška
Etiopie
Sardinie za kulturou nurágů na kole
Anglie a Wales - Od bílých útesů Doveru až na samý sever
Uzbezistán,Tadžikistán
Islandským vnitrozemím autem 4WD i pěšky
Tibetem do Nepálu
Kostarika a Panama
Stromoví lidé - do korun stromů k jedněm z nejméně
probádaných kmenů   Nové Guinee   
Přírodní krásy ďábelského ostrova Teneriffe a divoké La
Gomery

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
Kulturní ozdravovna Jana Buriana
Animánie - festival animovaných filmů
Odborné přednášky pro veřejnost
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•
•
•
•
•
•

Koncerty
Svatby
Imatrikulace
Promoce
Prezentace firem
Odborné vzdělávací semináře

Ostatní přednášky a kulturní programy uvedeny v příloze Program přednáškového sálu
Západočeského muzea v Plzni. Celkem 227 kulturních akcí.

Vědecké a odborné konference :
• Přednesen referát na kolokviu Výzkumy v Čechách 2006 o výsledcích záchranného výzkumu

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v Křimicích na stavbě II. haly f. Keramika Soukup (M. Metlička) a na témže kolokviu referát výzkumu
na hradě Krasíkov u Kokašic, okr. Tachov (A. Zelenka).
Účast na slavnostním zasedání odborné skupiny pro dějiny skla při ČAS konaném ve dnech 19.20. dubna v Západočeském muzeu v Plzni. (M. Metlička, J. Metličková).
Ve dnech 13.-16. června proběhlo 17. pracovní setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft
Ostbayern / West- und Südböhmen“, jehož hostitelem byl tento rok Freistadt v Rakousku. Na
konferenci bylo rozhodnuto přičlenit do pracovní skupiny také Horní Rakousko (M. Metlička).
Na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2006“ byly předneseny 2 příspěvky s prezentací: M. Metlička:
Výzkumy na sídelním areálu v Plzni v Křimicích v roce 2006 a  A. Zelenka: Záchranný archeologický
výzkum na hradě Krasíkově - Švamberku, okr. Tachov.
Historia Monastica, 29. března 2007, Praha (M. Čechura, P. Břicháček s referátem).
Dějiny staveb 2007, 30. března – 1. dubna 2007, Nečtiny (K. Nováček a M. Čechura: Kostel sv.
Petra a Pavla ve Svojšíně (spolu s M. Hauserovou)).
Archeologické výzkumy v Čechách 2006, 11. a 12. dubna 2007, Praha (M. Sochorová).
26. Niederbayerischen Archäologentag, 27. až 29. dubna 2007, Deggendorf (Německo)
(P. Hereit).
Forum urbes Medii Aevi 6, 14. – 17. května 2007, Brno (K. Nováček: Archeologie mendikantských
klášterů v Plzni (spolu s R. Širokým).
XXXV. seminář muzejních archeologů a pracovníků památkové péče, 23. – 25. května 2007, Nový
Jičín (V. Dudková, M. Sochorová, M. Šmejdová).
Konference Konzervátorů a restaurátorů, 4. – 6. září 2007, Znojmo (M. Sochorová).
XXXIX. mezinárodní konference archeologie středověku, 24. – 28. září 2007, Rimavská Sobota
– Teplý Vrch (Slovensko) (V. Dudková – M. Šmejdová – J. Orna: Zaniklá středověká ves Roudná
– současný stav poznání; M. Čechura: Význam kostela v životě středověké vesnice).
Archeologie na pomezí, 8. listopadu 2007, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (P. Hereit,
P. Břicháček s referátem).
Počítačová podpora v archeologii, 23. – 25. května 2007, Chodová Planá (K. Nováček: Keramika
12. – 14. století z kláštera v Kladrubech: formalizovaná metoda kvantifikace, analýzy a syntézy
(spoluautor Michal Tetour).
Muž a žena v pohřebním ritu, 8. – 12. listopadu 2007, Opava (M. Čechura).
Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel, 20.
listopadu 2007, Brno (M. Čechura).
39. mezinárodní konference střv. archeologie v Drieňku u Rimavské Soboty (SR) v září 2007,
aktivní účast vč. proslovení referátu (Orna)
na 39. konferenci archeologie středověku byl přednesen referát „Zaniklá středověká vesnice
Roudná - současný stav poznání“ (Orna společně s V. Dudkovou a M. Šmejdovou)
Konference „Sv. Vojtěch a 10. století“, Muzeum stříbra v Kutné Hoře, květen (Hus)
Účast na mezinár. numismat. veletrhu NUMISMATA 2007, München, březen (Hus)
Seminář  „Záchrané archeol. výzkumy a mechanizmy je umožňující“, Brno, prosinec (Orna)
35. seminář muzejních archeologů, Nový Jičín, květen (Orna)
II. konference policejní historie, Muzeum PČR Praha, listopad (Hus)
VI. konference „Peníze v proměnách času“, Hradec u Opavy, květen (Hus)
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• Konference „ Společnost a krajina v minulosti“, HÚ ČAV Praha, leden (Bernhardt)
• Mezinárodní konference Identita versus integrita, 25.4. 2007, Hartmanice (Krčmář).
• Mezinárodní konference Fenomén Cimrman, Ústav slovansko - germánských studií UJEP, 26.4.

– 27.4. 2007, Ústí nad Labem (Krčmář).

• Konference Hrdinství, statečnost, strach, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 4.4. 2007,

České Budějovice (Krčmář).

• Mezinárodní konference Svatý Vojtěch, 1010 let od mučednické smrti, České muzeum stříbra

v Kutné Hoře, 15.5. 2007, Kutná Hora (Krčmář).

• Mezinárodní konference Zapomenutí hrdinové, Muzeum Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústavem
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

pro soudobé dějiny, 30.11. 2007, Ústí nad Labem (Krčmář).
Referát o problematice tvorby pojmosloví zemědělského nářadí. Setkání etnografické komise
AMG v Hodoníně. (D. Bechný)
Referát o současné podobě projektu Národní autority v prostředí muzeí a galerií. Setkání
etnografické komise AMG v Hodoníně. (D. Bechný)
12. veletrh muzeí v Třebíči. (D. Bechný)
Účast na setkání při řešení problematiky sdílených autorit v muzeích a galeriích – Brno, Tři Studně
(D. Bechný)
International Geological Correlation Programme # 469:Late Westphalian terrestrial biotas and
palaeoenvironments of the Variscan foreland and adjacent intramontane basins Birmingham (UK)
– Duben (Josef Pšenička) Aktivní účast
International Geological Correlation Programme # 469:Late Westphalian terrestrial biotas and
palaeoenvironments of the Variscan foreland and adjacent intramontane basins Laiden (Holandsko)
– říjen (Josef Pšenička) Aktivní účast
XVI Internatioan Congres on the Carboniferous and Permian (Čína), červen (Josef Pšenička)
VI. Hornsteintreffen, Duben 2008, Chemnitz, Museum für Naturkunde Chemnitz (Jan Bureš)
Aktivní účast
IV. Europaen phycological congress (Oviedo, Španělsko, 22.–29. 7. 2007) – O. Peksa: prezentace
posteru Changes of chloroplast structure in lichenized algae (O. Peksa et P. Škaloud)
Účast na semináři zoologů muzeí a ochrany přírody 2007 v Přerově (10.–12.9., Němec, Vacík)
Účast na 2. Západočeské ornitologické konferenci (Spálené Poříčí, 3.–4.11.2007), referát: „Moje
slepé uličky v ornitologii aneb využití těhotné manželky při výzkumu“ (Vacík)
30. let práce odborné skupiny pro dějiny skla ČAS. ( F.Frýda)  Kolokvium k dějinám skla – Plzeň
2007 ( 19.-20.4.2007 Plzeň)
Účast na 39. mezinárodní konferenci archeologů středověku v Drienku u Rimavskej Soboty (SR),
září 2007. (F.Frýda)

Konference pořádané nebo spolupořádané Západočeským muzeem v Plzni :
• Celostátní setkání spolupracovníků Jednotného programu sčítání ptáků v ČR (Spálené Poříčí,

2.11.2007) spolupořádaná Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při
Západočeském muzeu v Plzni a Holýšovským ornitologickým klubem (hlavní pořadatelé: R. Vacík,
L. Schröpfer) – 30 účastníků z České republiky, ústřední referát Jiřího Reifa a Petra Voříška
s diskusí.
• 2. Západočeská ornitologická konference (Spálené Poříčí, 3.–4.11.2007) spolupořádaná
Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni
a Holýšovským ornitologickým klubem (hlavní pořadatelé: R. Vacík, L. Schröpfer) – 68 účastníků
z České republiky a Německa, 29 referátů.
• Kolokvium Dějiny skla – Slavnostní pracovní zasedání odborné skupiny pro dějiny skla u příležitosti
30. výročí jejího vzniku. Hlavní pořadatel F.Frýda. Hlavní referát F.Frýda (45 účastníků).

Práce pracovníků muzea v poradních sborech a edičních radách :
• Jindřichohradecký sborník historický (P. Břicháček).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XIX (V. Dudková – M. Šmejdová)
Památky archeologické (K. Nováček).
Předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost OM v Klatovech (Orna)
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  muzea v Mar. Týnici ( Hus)
Členství v Poradním sboru Krajského muzea Karlovarského kraje (Krčmář).
Členství v Poradním sboru ZČG v Plzni – M. Maderová
Členství v Poradním sboru Okresního muzea a galerie severního Plzeňska  M.Maderová
Členství v Poradním sboru Muzea Chodska v Domažlicích – M. Maderová
Členství v Poradním sboru Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech – M. Maderová
Členství v Poradním sboru pro nákup sbírek pro oddělení knihovny ZČM – D. Bechný
Bulletin of GeoScience (J. Pšenička)
Erica (J. Nesvadbová – výkonný redaktor, O. Peksa, J. Sofron – členové redakční rady)
Calluna (S. Pecháčková – výkonný redaktor, J. Nesvadbová a J. Sofron – členové redakční rady)
Bryonora (O. Peksa – člen redakční rady)
Účast na zasedáních Poradního sboru Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (Němec)
Člen ediční rady  časopisu Muzejní a vlastivědná práce (F.Frýda)
Člen ediční rady sborníku Historické sklo (F. Frýda)
Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  Oblastního muzea v Lounech (F. Frýda)
Člen poradní komise ministra kultury pro přípravu Památkového zákona při MK ČR (F. Frýda)
Člen lektorského sboru  Školy muzejní propedeutiky AMG. (F. Frýda)
Člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR (F. Frýda)
Člen správní rady Diecézního muzea při Plzeňském biskupství (F. Frýda)
Člen hodnotitelské komise  soutěže Gloria musealis při MK ČR,AMG a ICOM (F. Frýda)
Tajemník odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické společnosti (F.Frýda)
Člen kulturní komise příhraniční spolupráce Plzeňského kraje-Dolního Bavorska-Horní Falce (F.
Frýda)

Badatelská činnost :
Počet odborných badatelských návštěv 228, z toho zahraničních 29

Knihovna Západočeského muzea :
Ke konci roku je v evidenci 1 020 čtenářů, z toho 49 zaměstnanců. Knihovnu navštívilo
celkem 773 čtenářů, 313 účastníků exkurzí a cca 900 návštěvníků při akci Muzejní noc, celkem
tedy 1 986 návštěvníků. Jako průměrný počet návštěv lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je
otevřeno). Odhad jejich prezenčních výpůjček je určen na 3.865 kusů. Absenčních výpůjček, pro
zaměstnance muzea, bylo 245.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2007 celkem 6.980,- Kč. Rozmnožovací
služby v knihovně přinesly finanční úhradu v hodnotě 6.014,- Kč a kopie, zasílané na fakturu 1.226,Kč. Celkem byly tržby za knihovnu 14.220,- Kč.
Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webovských stránek
knihovny. Těch bylo celkem 10.993. Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem 9.977.
Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2007 celkem 916 kusů publikací. Do skladu bylo
přijato celkem 975 kusů publikací od 4 titulů publikací (Sborník Historie 18, Sborník Příroda 107,
Historické sklo 4 a Svět Dogonů). Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 479 kusů publikací
v celkové hodnotě 24.395,- Kč. Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace
bylo rozesláno 437 kusů publikací.
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Počty sbírek zapůjčených pro výstavní, expoziční a badatelské účely jiným
organizacím:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počty zapůjčených sbírkových předmětů v roce 2007 celkem: 1 345, z toho pro účely:
výstavy v tuzemsku:
685
výstavy v zahraničí :
30
prezentace:
13
konzervace:
23
restaurování:
52
rekatalogizace:
65
reprodukce:
72
studijní, vědecké:
399
digitalizace:
2
expoziční:
4

Práce v odborných komisích a profesních sdruženích :
• Archeologická komise při NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni (Metlička - předseda).
• Archeologická oborová komise při AMG (P. Hereit)
• Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň – vedoucí K. Nováček, Odborná pracovní skupina

pro výzkum středověké a novověké keramiky – K. Nováček (tajemník).

• Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
• Komise Ministerstva kultury ČR pro ISO (P. Břicháček)
• členství v ZRAKu –  oddělení zastupuje Orna (špatné zkušenosti s fungováním ZRAKu, komise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

téměř nepracovala, činnost obnovena až koncem roku)
předseda Vlastivědné společnosti „Regio“ (Orna)
členství v archeologické komisi AMG (Orna)
členství v historické komisi a výboru RJ  Čs. obce legionářské v Plzni (Hus)
předseda památkové komise MO Plzeň – 2 Slovany (Hus)
členství v numismatické komisi AMG (Hus)
členství ve vojenskohistorické komisi AMG (Hus)
členství v kulturní komisi NADACE 700 LET (Hus)
členství v ediční radě Pivovarského muzea v Plzni (Hus)
členství   (v zastoupení ZČM) v prestižní organizaci   „BDOS – Deutsche Gesellschaft für
Ordenskunde“ (Svaz německých sběratelů řádů – Německá společnost pro studium řádů) v SRN
Braunová – členka komise pro sbírkotvornou činnost Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech.
Komise etnografů AMG (D. Bechný – člen výboru komise; M. Maderová – členka)
Západočeské pobočka České botanické společnosti při AV ČR – výbor, redakční rada (S.
Pecháčková, J. Nesvadbová, J. Sofron)
Dokumentační komise České botanické společnosti při AV ČR (J. Sofron, J. Nesvadbová –
členové)
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti při AV ČR  – výbor (O. Peksa)
Botanická oborová komise AMG (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron, O. Peksa – členové)
Archeologická komise AMG ( F.Frýda)

Spolupráce s jinými organizacemi :

Oddělení prehistorie
• s Archeologickým ústavem v Praze:

odd. konzervace při rentgenovém průzkumu raně středověkých železných nožů (M. Šilhová, J.
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•

•

•

•
•

Hošek).
s M. Chytráčkem na muzejním zpracování výzkumů výšinného sídliště ve Štítarech-Hostěticích
a Svržně na Černém vrchu.
s M. Dobešem na zpracování časně eneolitického materiálu z Bdeněvsi-„Za Školou“ a ojedinělých
nálezů z tohoto období.
s L. Jiráněm na výběru fotografické dokumentace pro nové pravěké dějiny Čech.
s Národním muzeem:
oddělením antropologie (P. Velemínský, M. Dobisíková) – v roce 2007 pomoc při zpracovávání
antropologického materiálu z žárových hrobů ze západních Čech (Líně, Plzeň-Radčice) a žárových
hrobů z Příšovic.
s oddělením archeologie (P. Sankotem) – spolupráce při zpracování sbírek a odborných
publikací.
s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni a centrálním
pracovištěm v Praze:
spolupráce na památkové ochraně v regionu, zaměřování lokalit, koordinace archeologické
činnosti.
s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech:
s J. Turkem na zpracování nálezů z jihozápadních Čech ze závěru eneolitu.
s D. Stolzem na zpracovávání štípané a broušené industrie zejména z Bdeněvsi-„Za Školou“.
s Muzeem v Blovicích na přípravě budoucí nové expozice pravěku a zpracování zdejšího
archeologického fondu (J. Bouda).
se Západočeskou univerzitou:
konzultace při určování nálezových souborů (např. Šmejda, Janíček, Rytíř).
s P. Kočárem a  Z. Sůvovou na určování rostlinných makrozbytků, uhlíků a zvířecích kostí, v roce
2006 určování vzorků z nových výzkumů.
s L. Krušinovou na zpracování materiálu z výzkumů ze zámku v Horšovském Týně – třídění
a popisování materiálu.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
• Západočeská univerzita Plzeň, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru (K.

Nováček).

• Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru
•

•
•
•
•
•
•

(P. Břicháček)
Západočeská univerzita Plzeň, Filozofická fakulta, katedra filozofie a katedra antropologie, vedení
bakalářských a diplomových prací (M. Čechura), oponentura bakalářských prací (V. Dudková
a P. Hereit).
Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv, na výzkumné činnosti
(grant) a při specializované konzervaci nálezů.
Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
Muzeum Chodska v Domažlicích, realizace záchranných výzkumů, povrchový průzkum regionu.
Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických
památek.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana
a evidence archeologického kulturního dědictví.
Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební úřady Plzeňského kraje – ochrana
archeologických památek.

Oddělení starších dějin
• spolupráce zejm. s NPÚ, o.ú.p. Plzeň – konzultace, metodická pomoc aj. (Hus, Gabrielová, Hejduk),

spolupráce ohledně vyhlášení židovského hřbitova Plaza center kulturní památkou (Orna)

• Zpracování skleněných artefaktů vč. konzervace a dokumentace pro NPÚ, Plzeň (Beránková,
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Gabrielová)
konzervování a čištění artefaktů ze ZAV i mincí pro NPÚ Plzeň – 8 lokalit (Hus)
spolupráce s PHP Esprit Plzeň (revitalizace expozice atd. – Beránková)
spolupráce s krejčovnou DJKT Plzeň – poskytování vzorů aj. (Hejduk)
spolupráce s Krajským voj. velitelstvím a SSK Dukla Plzeň – konzultace aj. (Hus)  
spolupráce se SVSmP – lesní správou, předloženy mapy aj. ( Bernhardt)
spolupráce s balisticko-pyrotechnickou laboratoří KS PČR Plzeň - OKTE (Hejduk)
praktická i metodická pomoc při revitalizaci expozice Plzeňského historického podzemí pro Esprit
Plzeň (Beránková)
• spolupráce s odd.správní služby PČR  při správě sbírky zbraní, konzultace, kontrola aj. (Hejduk,
Hus)
• Spolupráce s MmP při umístění starých map Plzně na web města (Bernhardt)
•
•
•
•
•
•
•

Oddělení novějších dějin
• s Diecézním muzeem v Plzni – výstavy, dokumentace (Krčmář).
• s nadací Dominanty (Biskupství plzeňské) – dokumentace, publikační činnost (Krčmář).
• s Úřadem vlády ČR – Odbor pro informování o evropských záležitostech – konzultace a uvedení

výstavy (Krčmář).  

• s Odborem cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje – mapa památek

a řada cyklistických map (Krčmář).
s Národním památkovým ústavem, pracoviště Plzeň – historická fotodokumentace.
se Sdružením boleveckých rodáků – historická fotodokumentace pro publikaci
s Krajským centrem vzdělávání v Plzni – přednáška, konzultace (Krčmář).
s Galerií No.15  – výstava (Krčmář).
s Městským muzeem v Kadani – výstava (Krčmář).
s Plzeňským kulturním servisem Esprit – výstava.
s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee /D/ - výstava.
se Západočeskou galerií v Plzni – přednáška (Krčmář).
se Soukromou střední uměleckoprůmyslovou školou Zámeček – příprava kalendáře (Krčmář).
s hudebním vydavatelstvím Avik – konzultace, texty (Krčmář).
s Pivovarským muzeem v Plzni – historická fotodokumentace.
s občanským sdružením Ametyst – historická fotodokumentace.
s městem Nýřany – příprava expozice (Krčmář).
s městem Holýšov – historická dokumentace.
s Národním archivem – historická fotodokumentace.
s Českým rozhlasem v Plzni – odborné konzultace (Krčmář).
s Muzeem Škoda – vyhledávání dokumentů.
se Státním oblastním Archivem v Plzni – historická fotodokumentace.
s Českou televizí – pořad POKR – odborné konzultace (Krčmář).
s Památníkem K. Čapka – historická fotodokumentace Bolevec 1917.
s Magistrátem města Plzně – historická fotodokumentace k výstavě 1. světová válka a vznik
samostatnosti ČSR.
• vyhledávání dokumentace k závodům na ploché dráze v Plzni 30. letech - možný publ.  výstup.
• spolupráce s NG v Praze.
• členství ve výboru České společnosti Josefa Haydna a mezinárodního hudebního festivalu
Haydnovy hudební slavnosti (Palová).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Oddělení uměleckoprůmyslové
• Spolupráce s Českým rozhlasem, televizí a denním tiskem - průběžně.
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• Výběr sbírkových předmětů pro plánovanou výstavu „Czech Golden Age“ (Japonsko – Korea

2008).

• Výběr sbírkových předmětů pro plánovanou výstavu NG v Praze „Dvorské a lidové tance a slavnosti

16. – 18. století“.

• Výběr sbírkových předmětů pro soupis delftské fajánse v ČR řízený nizozemskou nadací Joachim-

Anna Stiching, vedenou panem J. Pietrem van Soestem.

• NM v Praze – odd. klasické archeologie, Náprstkovo muzeum, NG v Praze – Sbírka starého

umění, Sbírka asijských kultur zámek Zbraslav, UMPRUM v Praze, Ústav pro klasickou archeologii
v Praze, Moravská galerie v Brně, Severočeské muzeum v Liberci, Galerie výtvarného umění
v Chebu, Muzeum v Litomyšli, Muzeum v Mariánské Týnici, Muzeum v Přešticích - Dům historie
Přešticka, Muzeum v Blovicích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Zpč. galerie v Plzni,
Pivovarské muzeum v Plzni, Památkový ústav v Plzni, zámek Kozel, zámek Nebílovy, Plasy,
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Státní
oblast. archiv, Galerie J. Trnky, Galerie města Plzně, Galerie TRIGON, Gastro Žofín s.r.o.- Zbiroh,
Diecézní muzeum – františkánský klášter v Plzni. Spolupráce většinou na úrovni zapůjčení
sbírek.

Oddělení národopisné
Spolupráce směřována většinou na zapůjčení sbírek, případné poradenství spojené se zapůjčením
sbírek.
• Český klub velocipedistů
• Gastro Žofín s. r. o.
• Katedra sociální a kulturní antropologie Západočeské univerzity v Plzni
• Krajské muzeum Karlovy Vary
• Krajské muzeum Cheb
• Kulturní zařízení Přeštice
• Městské muzeum Čelákovice
• Muzeum a galerie Nepomuk
• Muzeum a galerie severního Plzeňska
• Muzeum Dr. B. Horáka
• Muzeum hlavního města Prahy
• Muzeum jižního Plzeňska
• Pivovarské muzeum v Plzni
• Muzeum středního Pootaví
• Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Plzeň
• Regionální muzeum a galerie Jičín
• Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
• Obecní úřad Dýšina
• Obecní úřad Úterý
• Městský úřad Nýřany
• Muzeum Českého lesa v Tachově
• Národní památkový ústav v Plzni

Oddělení paleontologické
Spolupráce směřována především na vědeckovýzkumnou práci a sbírkotvornou činnost.
• Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha – spolupráce na grantových projektech. (J. Pšenička,
J. Kraft, Z. Vyhlasová)
• Paleontologické oddělení; Národní muzeum, Praha – splupráce na grantových projektech. (J.
Pšenička)
• Česká geologická služba, Praha - spolupráce na grantových projektech. (J. Pšenička)
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• Geologický ústav Akademie věd ČR - spolupráce na grantových projektech. (J. Pšenička)
• University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Canada – spolupráce na studiu permo•

•
•
•
•

karbonské fosilní flóry (především z čeledi Marattiaceae). (J. Pšenička)
Department of Biodiversity and Systematic Biology, National Museum and Galleries of Wales,Cardiff,  
UK - spolupráce na studiu permo-karbonské fosilní flóry se zaměřením na taxonomii. Spolupráce
na projektu IGCP 469. (J. Pšenička)
University of Bucharest, Rumunsko – spolupráce při zpracování karbonské flóry z Rumunských
uhelných pánví; pomoc při výuce paleobotaniky na Univerzitě. (J. Pšenička)
Recenze pro časopis „International Journal of Plant Sciences“ – The University of Chicago Press.
(J. Pšenička)
Recenze pro časopis „Palaeoworld“ – Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chines
Academy of Sciences. (J. Pšenička)
School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham – spolupráce
s Dr. J. M. Hilton na revizích pekopteridních kapradin z Číny

Oddělení botaniky
• Spolupráce směřována většinou s vědeckovýzkumnou činností a akviziční činností.
• Konzultace a determinace rostlin studentům Pedagogické fakulty ZČU Plzeň, Přírodovědecké

fakulty MU Brno a Pedagogické fakulty UK Praha (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron).

• Spolupráce se Západočeskou univerzitou – oponentský posudek Bc. a DP práce pro Katedru

biologie Ped. fakulty ZČU, účast na obhajobách (S. Pecháčková).

• Spolupráce s Botanickým ústavem AV ČR (článek v Preslia – J. Nesvadbová), terénní práce

•
•
•
•
•
•
•

na dlouhodobém projektu ve spolupráci s BÚ AV ČR – ekologie lučních společenstev, S.
Pecháčková).
Spolupráce se Západočeskou pobočkou České botanické společnosti – vedení exkurzí, příprava
exkurzí na rok 2008 (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa, J. Sofron)
Spolupráce s AOPK Plzeň příprava ochrany lokality druhu Cladonia stellaris na Prašivém vrchu
(s AOPK a Lesní správou) (O. Peksa ).
Spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje (konzultace chráněné druhy – J. Nesvadbová).
Spolupráce s NP Šumava – Analýza NP Šumava 15 let – posouzení řešení jednotlivých problematik
v projektu (J. Nesvadbová).
Spolupráce a s ekologickým sdružením Ametyst – konzultace, determinace (J. Nesvadbová, J.
Sofron).
Spolupráce s okresní radou Junáka (J. Sofron).
Spolupráce s ČSOP Brejl – Monitoring Gentiana pneumonathe na lokalitě Kocelovice, terénní
práce (J. Nesvadbová).

Oddělení zoologické
• Účast ve zkušební komisi při Státních závěrečných zkouškách na Katedře biologie Pedagogické

fakulty ZČU Plzeň (Vacík).
• vedení 1 bakalářské práce (Hradská) a oponentura 3 diplomových prací (Němec) na Katedře
biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň.
• Účast v komisích, příprava materiálu a organizační činnost při krajských kolech Středoškolské
odborné činnosti [SOČ] a Biologické olympiády [BiO] (Němec).
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9) Ediční a publikační činnost

Ředitelství
• Nálezy renesančního skla z Plzně. Historické sklo 4, Čelákovice 2007 (F.Frýda)

Oddělení prehistorie
Ediční činnost :
• Sestaven a vydán byl Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XVIII věnovaný

životnímu jubileu Františka Frýdy a zaměřený na období středověku zejména na studium
středověkého skla.
• Spolupráce s nakladatelstvím Fraus na přípravě učebnice dějepisu pro 6. ročník ZŠ – příprava
úvodních textů a obrazových příloh (M. Metlička).

Vyšlé články a články odevzdané do tisku :
• Metlička, M. – Uherský, M. 2007: Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k.ú. Chrást u Plzně.
•
•
•
•
•

In: Sborník ZČM. Historie XVIII, 116-137. Plzeň.
Metlička, M. 2007: Výzkumy na sídelním areálu v Plzni v Křimicích v roce 2006. In: Archeologické
výzkumy v Čechách 2006, Zprávy ČAS, Supplément 68, 25-26. Praha.
Metlička, M. – Řezáč, M. – Turek. J. 2007: Nálezy z období závěru eneolitu v jihozápadních
Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 109-116. České Budějovice.
Metlička, M. – Orna, J. – Zelenka, v tisku: Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov
(Švamberk). Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie. Plzeň.
Zelenka, A. 2007: Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkově-Švamberku, okr. Tachov.
In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006, Zprávy ČAS, Supplément 68, 54-55. Praha.
Zelenka, A.: 2007: Archeologický výzkum na parcele ppč. 75 a 76/2 v Boru u Tachova. In: Sborník
ZČM. Historie XVIII, 192-198. Plzeň.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé :
Monografie:
• Břicháček, P. – Poláková, M.: Sepekov – mariánské poutní místo. Písek 2006.
• Břicháček, P. – Poláková, M.:  Milevsko na starých pohlednicích. Písek 2007.
• Břicháček, P.: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice milevského kláštera.
Písek  2007.
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Ostatní :
• Braun, P.: In: Durdík, T.: Hrad Přimda. Praha 2007 (publikováno 5 leteckých fotografií).
• Braun, P. – Břicháček, P.: Porostové příznaky na pravěkých lokalitách na katastrálním území obcí
Čejetic a Sudoměřic (okr. Strakonice). Most 2008 (v tisku).
• Břicháček, P.: Doklady sídlištních a těžebních aktivit v předpolí hradu Landštejna. In: Sborník
Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XIX. Plzeň 2008 (odevzdáno redakci).
• Břicháček, P.:  Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle. Archaeologica Pragensia 18, 2006,
s. 45 – 64 (s A. Merhautovou, M. Richterem a P. Sommerem).
• Břicháček, P.: Ergebnisse archäologischer Forschungen in Stift und Stiftskirche von Milevsko
(Mülhausen in Böhmen). Geraser Hefte 58, Wien 2006, s. 28 – 31.
• Břicháček, P.: Příspěvek k poznání nejstaršího slovanského osídlení jižních Čech. In: Archeologie
na pomezí, s. 123 – 140, České Budějovice (v tisku).
• Břicháček, P. – Poláková, M.: Průvodce : Sepekov – kostel Jména Panny Marie, Kostel sv.
Bartoloměje v Milevsku
• Milevsko – klášterní bazilika Navštívení  P. Marie.
• Milevsko -  Premonstráti v Čechách a  milevský  Klášter.
• Břicháček, P. – Matoušková, A.: Vývoj osídlení Plzeňska. In: Plzeňsko (v tisku).
• Břicháček, P.: Archeologický výzkum milevského kláštera. In: Colloquia historica – Historica
monastica 2, Centrum medievistických studií Praha (v tisku).
• Čechura, M.: Příkopy kolem kostelů. In: Archaeologia historica 31. Brno 2006, s. 283 – 289.
• Čechura, M.: Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů. In: Archaeologia historica 32.
Brno 2007, s. 165 – 180.
• Čechura M.: Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci.  Zprávy památkové
péče 67, 2007, č. 6.
• Čechura, M.: Zaniklý kostel Všech Svatých v Hněvnicích. In: Dějiny staveb 2006 (v tisku).
• Čechura, M.: Pohřbívání novorozenců u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Študijné zvesti
Archeologického ústavu SAV v Nitře (v tisku).
• Čechura, M.: Význam kostela v životě středověké vesnice. In: Archaeologia historica 33 (v tisku).
• Čechura, M.: Dům čp. 36 v Kralovicích (v tisku).
• Čechura, M.: – Hauserová, M.: – Nováček, K.: Kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. In: Dějiny
staveb 2007 (v tisku).
• Sládek, V.: – Galeta, P.: – Sosna, D.: – Čechura, M.: Metody terénní antropologie kosterních
nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Počítačová podpora v archeologii (v tisku).
• Galeta, P.: – Sosna, D.: – Sládek, V.: – Čechura, M.: Hodnocení distribuce izolovaných kostí
na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech: Využití randomizačních metod. In: Počítačová
podpora v archeologii (v tisku).
• Dudková, V.: – Orna, J.: Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky v Horšovském
Týně. Zpravodaj města Horšovský Týn 7/2006, s. 10 – 12.
• Dudková V.: – Orna J.: Gotické a renesanční kachle z výzkumu horní části náměstí Republiky
v Horšovském Týně v r. 2006. In: Sborník Západočeského muzea  v Plzni, řada Historie XIX, Plzeň
2007 (odevzdáno redakci).
• Hereit, P.: Domažlice a archeologie v letech 1992 – 2005. In: Sborník Západočeského muzea
v Plzni, řada Historie XVIII. Plzeň 2007, s. 69 – 85.
• Hereit, P.: Znalosti o Africe v období starověku. Historický obzor 18, 2007, č. 5/6, s. 104 – 109.
• Hereit, P.: Oficiální stránky obce Újezd nade Mží: Pravěká naleziště [online]. 2007 [cit. 2007-0606]. Dostupné z: <http://www.ujezdnademzi.cz/historie.html#pravek>.
• Hereit, P.: Výzkum sídliště z pozdní doby bronzové v Blížejově u Domažlic. In: Sborník
Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XIX. Plzeň 2007 (odevzdáno redakci).
• Nováček, K.: Vzácný objev románského kování knihy z Kladrub. Archeologie 2006, číslo 2, s. 11
– 14.
• Nováček, K.: Starobylá a ještě starobylejší: vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve
Starém Plzenci během 20. století. Archaeologica Pragensia 18, 2006, s. 123 – 142.
• Nováček, K.: Předmluva k monografii: M. Novobilský: Hrad Lopata. Výsledky výzkumu obléhání
hradu v letech 1432 – 1433 (v tisku).
• Nováček, K.: Stavební činnost kladrubského kláštera v době předhusitské, Colloquia historica
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– Historica monastica 2, Centrum medievistických studií Praha (v tisku).

• Nováček, K.:  Arbíl – kontanty a proměnné ve vývoji mezopotámského městského centra, Orientalia
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Antiqua Nova VI (v tisku).
Nováček, K.: První sezóna průzkumu středověkého výrobního mikroregionu Strašicko, In: Vařeka,
P. – Krištuf, P. eds.: Opomíjená archeologie, Plzeň (v tisku).
Nováček, K.: Stezky a silnice, In: Dudák, V. (ed): Plzeňsko – příroda, historie, život. Praha
(v tisku)
Nováček, K. (ed.): Research of the Arbil qal´a, Iraqi Kurdistan, First Season, Památky archeologické
2008 (v tisku).
Nováček, K. – Dvořák, M.: Česko – kurdská archeologická expedice (Joint Archaeological Training
Program), Erbíl, Kurdská autonomní provincie, Irák, in: Bárta, M. (Ed.): Česká archeologie
v zahraničí, Praha (v tisku).
Nováček, K. – Rožmberský, P.: Někdejší farní ves Bijadla u Merklína, Jižní Plzeňsko 5, 2007, s.
39 – 54.
Nováček, K. – Vařeka, P.: Středověká vesnice, in: Tyllner, L. (Ed.): Lidová kultura, Národopisná
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Praha 2007.
Sochorová, M. – Bouda, J.: První archeologický výzkum na hradišťském zámku. Jižní Plzeňsko
IV, 2006, s. 1 – 7.
Bouda, J. – Hanzlíková, H. – Sochorová, M.: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku Hradiště.
Jižní Plzeňsko V, 2007, s. 77 – 8
Bez čj.Nováček, K. (Ed): Research of the Citadel at Arbil, Kurdish Autonomous Region, Iraq – First
Season (Joint Archaeological Training Program, Arbil 2006), Final Report. Plzen

Oddělení starších dějin
Vytištěny nebo odevzdány do tisku :
•
•
•

•
•
•

„Velké obléhání – Gibraltar 1779 – 1783“ (M. Hus, In: Peníze v proměnách času VI, Ostrava,
v tisku)
„Hornobělsko“ (M. Hus, Horní Bělá – Plzeň 2007, brožura - 33 stran)
kapitoly „Historie 35. pěšího pluku“, „Mincovnictví na Plzeňsku“ a „Pole válečná – bitvy a bojiště
na Plzeňsku“ (vše M. Hus) v publikaci „Plzeňsko“ (nakl. Basset Praha, edice Šumava, Český Les
aj. – v tisku
„Obyvatelé s německou státní příslušností v Plzni v letech 1942 – 1950“ (T. Bernhardt, In : Historická
dílna I, Plzeň, str. 122- 161)
„Plzeňský kraj 2008“ – nástěnný kalendář (výběr map, doprovodný text a komentář T. Bernhardt,
Plzeň – PK via Media Production, 2007)
„Gotické a renesanční kachle z výzkumu horní části nám. Republiky v Horšovském Týně v rocer
2006“ (J. Orna – V. Dudková, In: Sborník ZČM v Plzni XVII, str. 217 – 221)

Oddělení novějších dějin
• Kniha : Krčmář L. Soukup J. : Ohrožené kostely. Nadační fond Dominanty, Plzeň 2007.
• Kalendář : Krčmář, L. – Schýbal, J. : Plzeň za císařepána 2008. Kalous & Skřivan ve spolupráci se

Západočeským muzeem v Plzni, Plzeň 2007.

• Internet: Krčmář, L. : Karlovarsko a Slavkovský les. 2007, www.vyletnik.cz, http://www.vyletnik.

cz/turisticke-oblasti/zapadni-cechy/karlovarsko-a-slavkovsky-les/

• Booklet : texty a výběr historických reprodukcí pro CD – ROM Strašidelné pověsti z plzeňského

kraje II. Avik, Plzeň 2007 (Krčmář).

Mapy:

• Krčmář L. – Řežáb L. : Plzeňský kraj. Mapa turistických cílů. Zajímavá místa Plzeňského kraje
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a Bavorského lesa. SHOCart. Vizovice 2007.

• Krčmář L. a kol. : Tachovsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická mapa
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol. : Severní Plzeňsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická
mapa 2. Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol.: Stříbrsko, Horšovskotýnsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region.
Cykloturistická mapa 3. Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol. : Plzeňsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická mapa 4.
Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol. : Rokycansko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická mapa
5. Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol.: Jižní Plzeňsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická
mapa 6. Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol. : Klatovsko. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region. Cykloturistická mapa 7.
Kletr, Plzeň 2007.
Krčmář L. a kol.: Šumava, Bayerischer Wald. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region.
Cykloturistická mapa 8. Kletr, Plzeň 2007
Krčmář L. a kol. : Český les, Oberfälzer Wald. Plzeňský kraj, Pilsen Region, Pilsner Region.
Cykloturistická mapa 9. Kletr, Plzeň 2007.

Drobné články do regionálního tisku (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
• Braunová, D.  „Václav Hollar – 400. výročí narození českého kreslíře a rytce doby baroka“  skládačka

ke stejnojmenné výstavě (připraven k tisku je i katalog).

• Braunová, D., textová spoluúčast na publikaci Bayern – Böhmen / Bavorsko – Čechy, 1500 Jahre
•
•
•
•
•

Nachbarschaft /1500 let sousedství, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg, 2007.
K tisku je připravena publikace: Braunová, D. „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“ (míšeňský
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni).
Braunová, D. – výběr sbírkových předmětů a texty pro www. stránky UMPRUM  ZČM.
Braunová, D. – výběr sbírkových předmětů a texty pro www. stránky (Míšeňský porcelán ze sbírek)
– grant MK ČR.
Kotorová, L. - The Exhibition of Fans held at the Museum of West Bohemia, Pilsen. In: Fans. The
Bulletin of The Fan Circle International, Autumn 2007, No 85, p. 34 – 36.
Mleziva, J. - Penály a kalamáře. Několik ukázek schránek na pera z Blízkého východu. In: Nový
Orient, Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2007, roč. 62, č. 3, s. 34 – 36.

Oddělení národopisné
• Zemědělství na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko z nakladatelství Baset – D. Bechný
• Lidová umělecká tvorba. Stať k publikaci Plzeňsko z nakladatelství Baset – D. Bechný
• Muzeum tradice, muzeum hrou a muzeum pro budoucnost. In: Muzeum loutek v Plzni. Statutární

město Plzeň – D. Bechný

• Lidový oděv na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko z nakladatelství Baset – M. Maderová
• Výroční zvyky na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko z nakladatelství Baset – M. Maderová

Oddělení paleontologické
• Opluštil, S., Pšenicka, J., Libertín, M., Šimůnek, Z. 2007. Vegetation patterns of Westphalian and
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•

•

•
•

•

•

•

•

Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech
Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 143, 107-154 impaktovaný časopis
J. Pšenička, J. Bek, C. J. Cleal, J. Wittry, E. L Zodrow 2008. Description of synangia and spores of
the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments. Review of
Palaeobotany and Palynology doi: 10.1016/j.revpalbo.2007.12.005. impaktovaný časopis
J. Pšenička, J. Bek 2008. A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp.
nov. and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif,
Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology; Reference: PALBO2893 impaktovaný
časopis
J. Pšenička 2007. Prosposed a new classification of pecopterids. Journa of Stratigraphy, vol. 31,
supp. Nanjing, China, 34-36.
Opluštil, S., Pšenicka, J., Libertín, M., Šimůnek, Z. 2007. Pennsylvanian macrofloristic record from
the central and western Bohemia and from the Intra Sudetic Basin in NE Bohemia. International
Geological Correlation program Project 469: Late Variscan biomas and environmets, University of
Birmingham, 5-6.
J. Bek, J. Drábková, S. Opluštil, M. Libertín, J. Pšenička, 2007. Spore sof Carboniferous lycopsids.
International Geological Correlation program Project 469: Late Variscan biomas and environmets,
University of Birmingham, 10-11.
J Pšenička, S. Schultka, 2007. The intersting Pennsylvanian plant-genus Rhodeites from European
localities. International Geological Correlation program Project 469: Late Variscan biomas and
environmets, University of Birmingham, 19.
Opluštil, S., Pšenicka, J., Libertín, M., Šimůnek, Z., Drábková, J., 2007. Peat-forming plant
assemblage preserved  in situ in volcanoclastic of the Whestone Horizon in the Radnice Basin
(Modele Westphalian), Czech Republic. Journa of Stratigraphy, vol. 31, supp. Nanjing, China, 31.
Bureš, J., 2007. Třetihorní sedimenty v Chebsko-domažlickém příkopu. Český les, příroda
a historie, 3, 26-27.

Oddělení botaniky
Edice :
• Calluna, vydáno číslo 1/2007 28 stran, 21 článků (redakční i autorské práce J. Nesvadbová, J.

Sofron, S. Pecháčková).

• Erica, Plzeň vydáno číslo 14/2007 105 stran, 12 článků – počítačová sazba R. Vacík (J. Nesvadbová,

O. Peksa, J. Sofron).

Publikace pracovníků oddělení :
• BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.: Šestý dodatek k botanické bibliografii města
•
•

•
•
•
•
•

Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 87–93.
HLAVÁČEK R. et SOFRON J.: Anemoorografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech.
– Bohemia Centralis, Praha, 28: 315–345.
KRAHULEC F. et NESVADBOVÁ J.: Intergeneric hybrid Festuca rubra × Vulpia myuros in the
Czech Republic Mezirodový hybrid Festuca rubra × Vulpia myuros nalezen v České republice.
– Preslia, Praha 79(1): 63–68.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.: Třetí doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 13–22.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.: Vegetace a flóra katastru obce Chrást. – Sborn. Západočes.
Muz., Plzeň, Přír., 108: 1–72.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.: Exkurze Západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně.
– Calluna, Plzeň, 12: 1–2.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.: Exkurze Západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří
a na Českolipsko. – Calluna, Plzeň, 12: 2–3.
PALICE Z., BAYEROVÁ Š., PEKSA O., SVOBODA D. et VOŘÍŠKOVÁ L. (2007): The lichen flora
of NP Bohemian Switzerland. – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R.,
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Sandstone Landscapes. Academia Praha.

• PEKSA et al.: Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryo-lichenologických dnů na
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kokořínsku. – Bryonora 39: 12–19.
SOFRON J.: Pozoruhodný soubor zahrad v Irsku. – Calluna, Plzeň, 12: 21.
SOFRON J.: Botanická zahrada v Lisabonu. – Calluna, Plzeň, 12: 22.
SOFRON J.: Několik poznámek o Královské botanické zahradě v Madridu. – Calluna, Plzeň, 12:
22.
SOFRON J.: Podivná zima. – Obecníček, Žilov, no. 20: 25–28.
SPFRON J.: Co nás čeká? – Obecníček, Žilov, no. 20: 25–27.
SOFRON J.: Několik botanických poznámek z Norska. – 22 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. bot.
Západočes. muz. Plzeň].
SOFRON J.: Ohlédnutí za výstavou “90 let plzeňského skautingu”. – Posel, Plzeň, 14/2: 11.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J.: Mapa rekonstruované vegetace v katastrálních územích Chrást,
Dýšina a Kyšice.– ms., 11p., [Depon. in: Knih. odděl. bot. Západočes. muz. Plzeň et Magistrát
města Plzeň].
SVOBODA D., PEKSA O, et al.: Lišejníky zaznamenané během 13. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech a na dalších lokalitách na JV Moravě. – Bryonora
39: 39–48.

K tisku odevzdáno v roce 2007 :
• PEKSA O. et ŠKALOUD P.: Changes in chloroplast structure in lichenized algae – v recenzním

řízení v čas. Symbiosis

• ŠKALOUD P. et PEKSA O. (in press): Comparative study of chloroplast morphology and ontogeny

in Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – Biologia
• Odevzdané texty kapitol Cévnaté rostliny a Lišejníky a mechorosty pro publikaci Plzeňsko, nakl.
Baset (S. Pecháčková, O. Peksa).

Webové stránky muzea :
• Vytvořen text a dodány fotografie pro nové webové stránky (O. Peksa, J. Nesvadbová,

S.Pecháčková, J. Sofron)

Oddělení zoologické
Publikační činnost :
• Fenclová I., 2007: Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť. – Plzeň, Erica, 14:

65–69.

• Němec F., 2007a: RNDr. Miroslava Šandová (20.4.1947). – Plzeň, Calluna, 12 (1): 24–25.
• Němec F., 2007b: Blechy drobných zemních savců části zátopové zóny Berounky (Plzeň 4, sv.

Jiří, Bohemia occidentalis).– Plzeň, Erica, 14: 71–78.

• Vacík R.: Sojka obecná Garrulus glandarius. – In: Cepák J., Klvaňa P. (ed.): Atlas migrace ptáků

ČR a SR. Pěvci. (in prep.).
• Vacík R.: Straka obecná Pica pica. – In: Cepák J., Klvaňa P. (ed.): Atlas migrace ptáků ČR a SR.
Pěvci. (in prep.).
• Vacík R.: Kavka obecná Corvus monedula. – In: Cepák J., Klvaňa P. (ed.): Atlas migrace ptáků
ČR a SR. Pěvci. (in prep.).
• Vacík R.: Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes. – In: Cepák J., Klvaňa P. (ed.): Atlas migrace
ptáků ČR a SR. Pěvci. (in prep.).
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Ediční činnost:
• Tiskem vyšla dvě čísla Sborníku ZČM – Příroda (107, 108), redaktor: Vacík.

Knihovna Západočeského muzea
Bylo obnoveno vydávání Seznamu přírůstků knihovny. Nejprve byly vydány chybějící soupisy
za minulá období a letošní rok byl již publikován v měsíčních intervalech. Soupisy jsou vydávány
jak v papírové formě tak i v elektronické. Jsou zasílány na všechna odborná oddělení a současně
předávány institucím, které mají zájem.
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2007 bylo přiděleno celkem 5
čísel ISBN. Jde o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
• 978-80-7247-050-1 – Sborník Příroda 107
• 978-80-7247-051-8 – Sborník Historie 18
• 978-80-7247-052-5 – Sborník Příroda 108
• 978-80-7247-053-2 – Výroční zpráva roku 2006
• 978-80-7247-054-9 – Erica 14
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona.

Fotografický atelier
Fotografování pro oddělení. Pro tisk do publikací, katalogů, na plakáty a pozvánky, pro
reklamní a propagační účely, sbírkové předměty na ISO.

Botanika :
•
•
•
•
•

zápisy v přírůstkové knize, tisk - 4obr.
webové stránky muzea, herbář - 18ks.
předměty na ISO - herbář - 259ks.
obrázky hub od p. Melzera - 654
obrázky hub od p. Tyttla - 3ks.

Investor a hlavní budova :
•
•
•
•
•
•
•
•

manipulační vozík - 5obr.
pískovcové reliéfy, tisk - 6obr.
původní plány a nákresy vitrin,restaurování přes ISO, tisk - 32obr.
pomalovaná zedˇ hlavní budovy, tisk - 11obr.
rozpracované a repasované vitriny, tisk - 7obr.
Sequensovy vitráže na schodišti, pro pojištˇovnu, tisk - 2obr.
Sequensovy vitráže pro restaurování přes ISO, tisk - 39obr.
elektroinstalace II.p., tisk - 23obr.

Národopis :
•
•
•
•
•
•
•

sbírkové předměty na ISO - těžítka, minerály - 5ks.
lidový šperk - 100ks.   .
výstava Betlémy, tisk - 11obr.
výstava Betlémy nainstalovaná v Olympii - 17obr.
vernisáž výstavy Betlémy - 37obr.
svatební zvyky, Entologický ústav AV ČR Brno, tisk - 13obr.
nafocení expozice národopisu, tisk - 29obr.
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Umprum :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sbírkové předměty na ISO - antika - 53ks.
grafika Hollar - 9ks.
porcelán Míšeň - 1ks.
nové nákupy a japonské dřevořezy - 220ks.
plakáty a vitráže - 99ks.
textil - 1026ks.
grafika na výstavu Lov na pomezí, tisk - 17ks.
stavební práce v depozitářích v Křivicích - 10obr.
výstava japonských dřevořezů, tisk - 10obr.
spadlý obraz v Nepomuku - 10obr.
velkoplošný obraz převezený z Plas - 5obr.
sochy na restaurování ISO, včetně detailů, tisk - 29obr.
vernisáž výstavy japonských dřevořezů - 48obr.

Restaurátoři :
• plakety - 3obr.

Středověk :
• vernisáž výstavy Lov na pomezí - 41obr.

Výstavnictví :
• foto pro poutač na výstavu Lov na pomezí - 7obr.

Zoologie :
•
•
•
•

dokumentace nového nákupu , entomologická sbírka - 6ks.
brigáda, úklid dvora v Tylově ul. - 10obr.
foto na webové stránky muzea - 14ks.
výstava Neznámý svět drobných savců - 26obr.

Paleontologie :
• instalace výstavy dinosauři - 30obr.
• výstava dinosauři - 24obr.

Údržba :
• odcizené měděné okapy v Bolevci - 8obr.

Prehistorie :
• bronzové sbírkové předměty, tisk - 30obr.

Public Relations :
• vernisáž výstavy obrazů, Bimba - 65obr.
• výstava Bimba - 23obr.
• muzejní noc - 162obr.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstava Odkaz Tibetu - 27obr.
zbraně ze zbrojnice( i detaily) do katalogu k výstavě v Německu,tisk - 22obr
vernisáž výstavy Dogoni - 42obr.
vernisáž výstavy Merkur - 51obr.
vernisáž výstavy fotografií Saudek - Saudková - 116obr.
vernisáž výstavy 90let skautingu - 36obr.
výstava 90 let skautingu - 35obr.
výstava fotografií pana Špilara - 15obr.
publikace o muzejích, prostory v hlavní budově - 14obr.

Novověk :
• vlastní negativy, náhledovky pro výstavu skautů - 13x18 92ks.
• tématická výstava  ve školní budově - 30x40 15ks.

Klasické foto - bourání Plzeňského výstaviště, rekonstrukce bývalého Tiposu, výstavba zábavního
centra Plaza, výstavba nákupního centra na nám. Generála Píky, pokládání dlažby ve druhé části
nám. Republiky.
V oddělení prehistorie byla průběžně prováděna dokumentace odkrývání hrobu.  Postupné
zpracovaní nalezených předmětů a jejich čištění se zaznamenávalo na digitální kameru. Po
zpracování bude materiál použit jako doprovodný program při připravované výstavě. V letošním
roce bude úkol dokončen.
Zvětšování – PRH - vlastní negativy, náhledovky - 13x18 328ks.
Nafoceny byly 3 ks. klasického filmu.
Fotografií 13x18 bylo zhotoveno 328ks.
                 30x40 bylo zhotoveno 15ks.
Digitální foto ISO celkem - 2429ks.
Digitální foto do tisku celkem - 341ks.
Digitální foto pro pracovní použití – 875ks.

Oddělení vnějších vztahů
• Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů)

•
•
•
•

•
•
•

ke všem výstavám a všem kulturním akcím a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským
muzeem v Plzni.
Zajišťuje tiskové konference muzea.
Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a redakce rozhlasu.
Mimo jednání se sponzory muzea zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea
pro kulturní a společenské akce, včetně organizace a pořádání svatebních obřadů v muzejních
prostorách.
Oddělení zajišťuje a realizuje i oficiální jednání muzea se zahraničními partnery, včetně organizace
zahraničních návštěv v muzeu.
Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.
Zajišťuje spoluorganizaci odborných konferencí.

V roce 2007 byly zpracovány a zprovozněny nové prezentační internetové stránky
Západočeského muzea s německou a anglickou jazykovou mutací (http://www.zcm.cz)
Součástí těchto stránek je i zveřejnění sbírky míšeňského porcelánu muzea, které bylo realizováno
za podpory projektu Ministerstva kultury ČR.

57

Oddělení výstavnictví
V roce 2007 jsme pracovali na realizaci více než desítky výstav širokého tématického zaměření,
od klasických muzejních výstav přes moderní interaktivní expozice až po typicky galerijní instalace.
Práce oddělení spočívá ve výtvarném a technickém řešení výstavy podle obdrženého scénáře, které
je následně, většinou svépomocí, realizováno v konkrétní podobě. Výtvarné řešení výstavy zahrnuje
nejen instalaci předmětů ve vitrínách, obrazových materiálů na panelech – grafickou úpravu textů,
fotografií a dalších doprovodných informací, další podstatnou částí je výroba propagačních materiálů
– pozvánka, plakát, skládanka, transparent…, podle požadavků k jednotlivé akci.
U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody formou nejrůznější výpomoci včetně
materiálové.
Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit jedinečnou atmosféru dotvářející téma
dané instalace. Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.
Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav a nákupy materiálu, provádějí úklid
pracoviště a zajišťují drobné provozní práce důležité pro chod organizace.

10) Ekonomika

Příjmy :
Příspěvek od zřizovatele:
Příspěvek po změnách:
(účelové prostředky na rekonstrukci hl.budovy)
Příspěvek MK ČR (programy):
Příspěvky a dotace – granty :

56 721 000
57 447 000
1 456 180
950 000

Výdaje :
Náklady celkem:
Z toho:
Energie:
Opravy a udržování:
Nájemné:
Rekonstrukce objektů investiční povahy:
- hlavní budova, Kopeckého sady 2:
- Zborovská 40:
Opravy hlavní budovy neinvestiční povahy:
Restaurování a konzervace sbírek:

55 268 527
2 233 623
211 604
668 845
145 596
8 000 000
6 470 521
863 295
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Nákup sbírek:
Mzdové náklady :
Zák. soc. pojištění:
Ost. soc. pojištění:
Zák. soc. náklady:
Ost. daně a poplatky:

217 113
20 253 153
7 075 952
54 255
782 036
33 380

Výnosy:                                                            55 408 882
Přepočtený stav pracovníků:
Fyzický stav pracovníků :

90
96

Průměrná mzda:

18 753

Daň z příjmů:

37 440

Hospodářský výsledek po zdanění:

140 354

Dodatek účetní závěrky setavené za rok 2007 k datu 31.12.2007
Příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni
Účel ke kterému byla organizace zřízena:
Západočeské muzeum v Plzni plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst.6 zákona č.122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem
získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti
sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb široké i odborné veřejnosti.
1. Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona
563/91 Sb. o účetnictví. Uzávěrkovým dnem byl 31.12.2007. Účtování respektovalo směrnou
účtovou osnovu platnou pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen
v dokumentaci k účetní závěrce Západočeského muzea. Účetnictví věrně a poctivě zobrazuje
skutečnosti účtovaných operací i finanční situaci organizace. Sestavení rozvahy a výsledovky
zcela odpovídá obsahu § 7,bod. 4) zákona o účetnictví. Tzn. že v průběhu roku 2007 nedošlo
k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace, z níž by
bylo možné odvozovat existenci nejistých podmínek – viz. § 19, odst. 5, písmeno b)
2. Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 bod 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 odpisování účetními odpisy následující měsíc po zařazení. Veškerý majetek je
ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy Západočeského muzea byl svěřen zřizovací listinou.
Kromě toho má Západočeské muzeum vypůjčené od Města Plzně následující objekty: Hlavní
budova muzea, Plzeň Kopeckého sady 2 – výpůjčka na 99 let. Budova Národopisného muzea,
Dřevěná 4 – výpůjčka na 99 let. Budova Zborovská 40 – výpůjčka na 50 let. U budov Kopeckého
sady 2 a Dřevěná 4 je uzavřena s Magistrátem MP dohoda o   odpisování. U budovy Zborovská
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

40 probíhá celková rekonstrukce a o smlouvě o odpisech se s Magistrátem MP jedná. Pokud
nebude uzavřena dohoda o odepisování investic, hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvě
nedojde k jejich náhradě a tyto budou jednorázově odepsány do nákladů muzea.
Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB.
Stejně bylo postupováno při převodu finančních prostředků ze zahraničí.
Při nákupu sbírkových předmětů se postupovalo v souladu se zákonem 122/2000 Sb., tzn.
byly zařazeny do sbírkové evidence a podléhají dalším postupům dle Zákona o ochraně sbírek
muzejní povahy. Účtováno je pouze při jejich nákupu a to Přímo do nákladů.
V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu.
Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea v Plzni není zatížena zástavním
právem ani věcným břemenem.
Úhrná výše pohledávek po lhůtě splatnosti vykázaných k 31.12.2007 činí 498 057,64 Kč, z toho
pohledávky splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 154 742,90 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů
činí 797,90 Kč. Pohledávky starší nežli 60 dnů činí 342 516,84 Kč. Pohledávky od 30 do 60
dnů byly obeslány upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů jsou faktury za archeologický výzkum
administrativní budovy Černice a vodovodu Dýšina. Tyto pohledávky v současné době řeší
soud.
Úhrná výše závazků po lhůtě splatnosti vykázaných k 31.12.2007 činí 67 049,40 Kč. Z toho
závazky po splatnosti do 30 dnů činí 67 049,40 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů nejsou žádné. Tyto
závazky byly uhrazeny v lednu 2008.

11) Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2007

Ředitelství Západočeského muzea:
•
•
•
•
•
•
•

ředitel muzea: PhDr. František Frýda
ekonom muzea,zástupce ředitele: Ing. Karel Beneš
sekretariát ředitele: Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO : Jana Radová
systémový inženýr : Bc. Tomáš Hejduk
vnitřní audit : Ing. Václav Pošta (část.úv.)
fotodokumentace: Ivana Michnerová

Oddělení vnějších vztahů:
• Vedoucí: Romana Němečková
• Pracovníci: Mgr. Jakub Šmíd, Zuzana Baslová
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Ekonomické oddělení:
• hlavní účetní: Vojtěch Kristýn
• pokladna, komisní prodej, mzdy,výplaty: Pavla Lohrová
• správa majetku muzea, fakturace: Darja Rácová

Investiční technik:
• stavební dozor investora při opravě hlavní budovy muzea, správa a technické zajištění provozu hl.

budovy muzea, zajištění EZS a EPS pro objekty ZČM: Josef Blahout

Průvodci:
• výstavní sál a expozice Nám. Republiky 13: Jana Pistoriusová, Svatava Dušková
• Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: Ludmila Němcová, Jan Hrad
• Jubilejní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: Milada Kestlerová

Odborná pracoviště:

Oddělení pravěku:
• Adresa: Plzeň, Zborovská 40
• Vedoucí: Bc. Milan Metlička
• Pracovníci: Jarmila Metličková, Marcela Mašková, Milan Strnad (část. úvazek), Bc. Renata

Rejchová /část. úvazek/, Mgr. Andrea Junková, Iveta Šmolíková (část. úvazek), Jana Tycová,
Mgr. Antonín Zelenka, Bc. Lenka Šmolíková, Petra Peterková (část.úv.)

Oddělení záchranných archeologických výzkumů:

• Adresa: Plzeň, Koterovská 162
• Vedoucí: PhDr. Pavel Břicháček
• Pracovníci: PhDr. Petr Braun, Mgr. Karel Nováček (část. úv.), Mgr. Martin Čechura, Mgr. Petr

Hereit, Mgr. Markéta Sochorová, Mgr. Veronika Dudková, Mgr. Martina Šmejdová

Oddělení starších dějin:
• Adresa: Plzeň, Zborovská 40
• Vedoucí: PhDr. Miroslav Hus
• Pracovníci: Mgr. Tomáš Bernhardt, Mgr. Jiří Orna, Marie Beránková (část. úvazek) Bc. Eva

Gabrielová (část. úv.), J. Hošek

• zbrojíř ZČM :Miloslav Hejduk

Oddělení novějších dějin:
• Adresa: Plzeň, Tylova 22
• Vedoucí:  Mgr. Luděk Krčmář
• Pracovníci: Dagmar Morgensternová, Iva Palová
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Oddělení uměleckoprůmyslové:
• Adresa: Plzeň,  Bolevecká náves 17
• Vedoucí:  PhDr. Dagmar Braunová
• Pracovníci: Bc. Ludmila Kotorová, Mgr. Antonín Steinhausel, Mgr. Jindřich Mleziva

Oddělení národopisné:
• Adresa: Plzeň,  nám. Republiky 13
• Vedoucí: Mgr. Daniel Bechný
• Pracovníci: PhDr. Marie Maderová (část.úv.), Tamara Hájková, Mgr. Jana Studená, Michaela

Oliberiusová (část. úv.)

Oddělení botaniky:
• Adresa: Plzeň, Tylova 22
• Vedoucí:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová
• Pracovníci: RNDr. Jaromír Sofron (část. úv.), Mgr. Ondřej Peksa, RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.

(část.úv.), Renata Bláhová

Oddělení zoologie:
• Adresa: Plzeň, Tylova 22
• Vedoucí: RNDr. Roman Vacík
• Pracovníci: RNDr. František Němec (část. úv.), Mgr. Ivana Hradská, Maltas Michel (část. úvazek),

Eva Kašparová (část. úv.)

Oddělení paleontologické:
• Adresa: Plzeň, Tylova 22
• Vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
• Pracovníci: Ing. Jana Mlnaříková, Ing. Jan Bureš (část. úv.), Marie Spáčilová

Knihovna Západočeského muzea:
• Adresa: Plzeň,  Kopeckého sady 2
• Vedoucí: PhDr. Ila Šedo
• Pracovníci: Jitka Burdová, Sandra Hodanová, Lenka Šimicová  

Oddělení konzervace:
• Adresa: Plzeň, Tylova 22
• Vedoucí: Jiří Špinka
• Pracovníci: Eva Podzemná, Gabriela Šmolíková, Ing. Ivana Čechová (část. úv.), Bc. Martin Nauš

Výstavnictví:
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• Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
• Vedoucí: Ludmila Kristová
• Pracovníci : Bc. Miroslav Tříska, David Lang, Ing. Miroslav Hakr

Oddělení technické a údržby budov:
• Adresa: Plzeň,  Bolevecká náves 17
• Vedoucí: Otakar Quadrát
• Pracovníci: Zdeněk Suchý, Vlastimil Kudra, Jiří Rod, Jiří Landštof, Václav Vondrovský, Dan

Berka

Uklízečky:
• odd. národopisné : Olga Eberlová
• Kopeckého sady 2 : Kristýna Štítkovcová, Vlasta Ingrišová, Hana Mašková (část. úv.)
• Tylova 22 : Alena Hájková

Nepomuk:
• Martin Beránek - správce objektu
• Marie Weberová

Muzeum dr. Šimona Adlera , Hartmanice – Dobrá Voda
• Vedoucí: Helena Butulová
• Průvodci : Jana Suchánková, Ivo Mézl
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Příloha č.1 - Program kulturních akcí muzea
LEDEN
Po
8. 1.
Čt 11. 1.
		

v 9 - 19 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

Po

ve 14 hod.
v 17.30 hod.

15. 1.

v 17 hod.
v 18 hod.
		
Út 16. 1.
				

v 18 hod.
v 19 hod.

					

St

17. 1.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

				
Čt 18. 1.
		
		

v 9 - 14 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

		

Po 22. 1.
v 17 hod.
			
v 18 hod.
			
St 24. 1.
v 15.30 hod.
			
v 16.30 hod.

				
25. 1.

Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce začíná podvečerem nazvaným: Lost

Český horolezec Jan Krabec se s Vámi podělí o pocit, jaké je to na vrcholu
osmitisícovky, o hledání ztraceného obzoru ve výšinách    Karakoramu  i  v hlubinách
vlastní duše,  ale také o přátelství na laně a o vřelé kráse chladných hor.
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR a CK ADVENTURA.
Zkouška

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční

Netradiční scénické provedení v duchu lidového divadla v podání souboru
Červený kohout rozšířeného o hudebníky a malý dětský sbor.
Zkouška

Koncert z českých soudobých hudebních
skladeb pro mládež
Účinkují žáci Základních uměleckých škol.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

JAN BURIAN:
Natoč to a nebo radši nic netoč!
aneb Do nového roku s novými klipy!

Večer plný filmových písniček Jana Buriana:
premiéra čtyř nových klipů od Marii Procházkové
a Víta Klusáka,  i starších od Pavla Kouteckého
a Jany Hádkové.
Přijďte se podívat na dosud neuveřejněné obrazové kuriozity...!
Zkouška
Večer s lesním rohem
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.		
Dům techniky Plzeň
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Cestopisný cyklus pořadů pokračuje podvečerem nazvaným:

Ekvádor- V horách na rovníku.

		

Čt

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Horizont Gasherbrum II.

		

Ne 14. 1.
			

firma Meritis – seminář – přednáškový sál + raut - Zbrojnice
Zkouška

v 17 hod.

Vydejte se s námi až na vrcholky And k nejvyšší činné sopce světa - Cotopaxi (5.897
m). Společně podnikneme treking ve velehorách na obou polokoulích, zavedeme
Vás do  indiánského  Otavala, a také do koloniálního Suita.
Poutavým vyprávěním osloví všechny účastníky setkání Martin Loew.
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR a CK ADVENTURA.
Zkouška

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Zkouška

Koncert klavírního oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Finské Laponsko na běžkách za polárním kruhem

		
		

v 18 hod.

Po 29. 1.
			

v 8 – 12 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.		 Komorní koncert z děl západočeských skladatelů
		 a houslový recitál Martina Kosa
Na programu zazní písně autorů: Jaromíra Bažanta,  Jana Děda,  Jiřího  Bezděka,  
Jana Slimáčka, Antonia Vivaldiho,   W. A. Mozarta, Fritze Kreislera, Franze Liszta        
a Otmara Máchy.
Účinkují:   Martin Kos - housle,   Vladimír Kirikov - viola, Renata Benetková , Pavel
Samiec - akordeon, Štěpán Kos, Maxim Averkiev, Věra Müllerová – klavír.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.

		

ÚNOR
Čt

1. 2.

		

Vyprávění o putování na běžkách severním Finskem. Navštívíme při něm národní
park Urho Kekkonena v pohoří Sariselka, projedeme se po zamrzlém jezeře
Inari, navštívíme několik z jeho tří tisíc ostrovů a povíme si také o národě Sámů
– Laponců.
Průvodcem večera se stane Petr Mikota.
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR a CK ADVENTURA.
Divadlo - školy
Zkouška

v 17 hod.

Zkouška

v 18 hod.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Aljaška

		
		

Pá 2. 2.
Ne 4. 2.
			

v 11 hod.
v 9.30 hod.
v 11 hod.

				

Út
Čt

6. 2.
8. 2.

		

v 18 hod.

		

9. 2.

Smetanovské dny:
Nejen Cigánské písně od A. Dvořáka

Koncert Katedry hudební kultury ZČU oficiálně zahajuje 27. Smetanovské dny.
Účinkují: Romana Feiferlíková (alt), Věra Müllerová (klavír), Lucie Hilscherová
(mezzosoprán), Eva Štruncová (klavír), Daniela Mandysová (soprán), Svatava
Luhanová-Jiroušková (soprán), Jarmila Vlachová (akordeon).
Program: K. Bendl – Cigánské melodie, V. Novák – Cigánské melodie op.14, M.
Ravel – „Cinq mélodies populaires grecques“ a další.
v 8.30 - 14 hod. firma ASIO, s.r.o – firemní seminář			
v 17 hod.
Zkouška

		

Pá

Výpravný film Vás zavede přes kanadskou provincii Yukon a Britskou Kolumbii
až na drsné území Aljašky. Spolu s cestovateli Petrem Dürrem a Petrem
Bohuslavem půjdeme po stopách zlatokopů, ale objevíme i krásu přírody
třetího nejstaršího národního parku světa – kanadského národního parku Jasper,
a navštívíme také národní park Denali s nejvyšší horou Severní Ameriky.
Pořádá:   Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK   LOUDATOUR, CK
ADVENTURA a společností Hannah.		
Krajský úřad – křest knihy - Zbrojnice
Zkouška

v 9 - 14 hod.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Etiopie

Přednáška představí zejména jižní Etiopii, etnika v údolí řeky Woito a okolních
kopcovitých a hornatých oblastech - Tsamay, Ongota, Hamar, Banna, Arbore,
kde autor Jan Záhořík strávil několik týdnů v červnu 2006. Dále máte možnost
dozvědět se  řadu zajímavostí z cesty po regionu South Omo a etiopské vysočině
směrem k Addis Abebě..
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR, CK ADVENTURA a společností Hannah.
Nakladatelství FRAUS – výroční konference
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So 10. 2.
v 9 - 14 hod.
Po 12. 2.
v 8 – 12 hod.
		
ve 13 hod.
		
ve 14 hod.
			
St 14. 2.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Čt

15. 2.

		

v 17 hod.
v 18 hod.

		

		

So 17. 2.
ve 14 hod.
			
v 15 hod.
Po 19. 2.
v 8 – 12 hod.
		
v 17 hod.
			
v 18 hod.
			
Út 20.2.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

St 21. 2.
			

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

		
		

v 18.30 hod
v 19.30 hod

				
				
Čt

22. 2.

		
		

		

v 17 hod.

v 18 hod.

Setkání Botanické společnosti – Pí Nesvadbová
Divadlo - školy
Příprava

„Panská sídla západních Čech – Plzeňsko“
Křest knihy nakladatelství VEDUTA.
Zkouška

Soudobá hudba v podání posluchačů
Konzervatoře Plzeň

Program: Otmar Mácha, Petr Ožana, Pavel Samiec, Jiří Bezděk, Jarmil Burghauser,
Pavel Trojan, Zdeněk Lukáš. Účinkují: Petr Vacek  -  akordeon, Eva Šedová - zobcová
flétna, Miroslava Kalousková - zpěv, Martin Červenka - klavír, Pavel Cuchal - kytara,
Marie Zichová - akordeon, Lucie Hilscherová – zpěv.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Sardinie – za kulturou Nurágů na kole

Středomořský ostrov Sardinie je pravým rájem pro milovníky pravěkých památek.
Zde se rozvinula pozoruhodná nurágová kultura, která nemá ve středomoří obdoby.
Ostrov Vám však nabídne i divoké hory, soutěsky, jeskyně a hlavně úžasné pláže
s modrozelenou vodou. Petr Mikota Vám ukáže krásy ostrova, který je, alespoň
pro něj, nejhezčí na kole.
Pořádá:   Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK   LOUDATOUR, CK
ADVENTURA a společností Hannah.
Svatební obřad – schody
Svatební obřad – přednáškový sál
Divadlo - školy
Zkouška

Koncert komorních souborů ZUŠ T. Brzkové Plzeň
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Zkouška

Soudobá hudba v podání posluchačů
Konzervatoře Plzeň

Program: Luboš Sluka, Karel Šimandl, Karel Pexidr,
Nico de Villiers - Allerliefste(USA) a Martin Červenka.
Účinkují:  Adéla  Kuncmanová,  Michaela  Řeřichová,
Jan Šimandl, prof.Martina Maixnerová, Martin Červenka  - klavír, Teresa Claubergová - housle,  Antonín Cír,
Jan Matoušek – klarinet.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

Absolventský koncert Pavla Cuchala - kytara
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.		
Zkouška

Koncert smyčcového oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Anglie a Wales
- Od bílých útesů Doveru až na samý sever

Anglie je královstvím s neobyčejně dlouhou a vznešenou historií, staletými tradicemi
a velmi elegantní královnou. Je to země plná úžasných památek, malebných měst
a - pro leckoho možná poněkud překvapivě - i krásné přírody. Navštivte s námi
historická města, vznešené katedrály i nádhernou přírodu v horách Snowdonie
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Út

27. 2.

v 16 hod.
v 17 hod.

BŘEZEN

a Lake Distrikt! Martin Loew doplní promítané obrázky svým živým vyprávěním
a také autentickými hudebními ukázkami, které příjemně dokreslí atmosféru
a přenesou Vás do Anglie alespoň na jediný večer.
Pořádá:   Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK   LOUDATOUR, CK
ADVENTURA a společností Hannah.
Příprava přednášky

Přednáška Archeologické společnosti při ZČU

Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.

Čt 1. 3.
		

ve 15.45 hod.
v 17 hod.

Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

		

v 18 hod.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Uzbekistán a Tadžikistán

		
		

St

7. 3.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

			
			

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			
Čt 8. 3.
		

ve 15.45 hod.
v 17 hod.

		

v 18 hod.

		

		

Po

12. 3.

Spolu s autorem večera - Radovanem Jirků nahlédneme do života běžných
lidí v Uzbekistánu a prohlédneme si starobylé město Samarkand. Horkou pouští
dojedeme až k řece Amudarja na afghánské hranice. Na hranicích s Tádžikistánem
začneme pomalu stoupat do hor a přes sedla Hindukůše se dostaneme až do
majestátního Pamíru, do drsných, ale krásných hor. Nejnovější přednáška z cesty
podniknuté v červnu a červenci 2006 přiblíží pro běžného Středoevropana málo
známé státy střední Asie, které ještě do nedávna spadaly pod „ochranu“ Sovětského
svazu a které Vás jistě ohromí svojí starodávnou kulturou i krásnou přírodou.
Pořádá:   Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK   LOUDATOUR, CK
ADVENTURA a společností Hannah.		
Zkouška

Koncert dechového oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška
„Odtančíme do pohádky“
Účinkují: Marie Zichová – akordeon, Dana Řeřichová – klavír.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Island

Vydejte se s námi na putování nejzajímavějšími místy „Země ohně a ledu“!
Islandským vnitrozemím, speciálně upraveným autem 4WD, ale i pěšky, podnikl
cestu Ladislav Pešek, který se s Vámi podělí o zážitky z tohoto ostrova plného
kontrastů.
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR, CK ADVENTURA a společností Hannah.
v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.		Komorní koncert z díla Karla Husy

a violoncellový recitál Davida Niederleho

Út 13. 3.
				

v 18 hod.
v 19 hod.

					

Program: Karel Husa, David Popper, John Williams, Manuel de Falla, Astor
Piazzlolla.
Účinkují: David Niederle - violoncello, Jarmila Vlachová - akordeon, Karel Friesl,
Renata Bialasová,   Milan Bialas - klavír, Jaroslava Ondrušová - soprán, Martin
Bialas – housle.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

JAN BURIAN:
Jarní večírek
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St

14. 3.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
			
Čt 15. 3.
ve 15.45 hod.
		
v 17 hod.
		

v 18 hod.

		

		

So
Po

17. 3.
19. 3.

v 9 - 13 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

			
			

Út

20. 3.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.
v 16 hod.
v 17 hod.

Čt 22. 3.
		

ve 15.45 hod.
v 17 hod.

		
		

v 18 hod.

		

So
Po

24. 3.
26. 3.

Další z pořadů z cyklu Burianova kulturní ozdravovna, který uvádí Západočeské
muzeum v Plzni.
Jan Burian bude tentokrát zpívat o jaru, o tom období třeštění, kdy ženy vylézají
z děr a rozespalí muži si toho začínají náležitě všímat. Přijďte se probudit ze
zimního spánku! V pořadu zazní řada zbrusu nových písní a když přivedete své
přátele a známé, tak protagonista možná i zakřepčí…
Zkouška

Podvečer s lesním rohem.

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Tibetem do Nepálu

Společně s   Janem Pospíšilem navštívíme slavnou horu Mount Everest –
nejvyšší horu světa, ale také tibetské kláštery a města, jejichž atmosféru dotváří
modlící se poutníci. Po cestě nemůžeme minout velehory s křišťálově modrými  
jezery  i  pasoucí se jaky.  
Pořádá:  Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR, CK ADVENTURA a společností Hannah.
Setkání Ornitologické společnosti – RNDr. Vacík			
Zkouška

Koncert klavírního oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška

Večer s akordeonem a kytarou.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Příprava přednášky

Přednáška Archeologické společnosti při ZČU

Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Kostarika a Panama

Putování Vás zavede za mimořádně pestrou tropickou přírodou střední Ameriky
a seznámíte se i s   indiánskými kulturami Naso a Kuna. Nemůžeme také
zapomenout na stavbu světa s tak neobyčejně vysokou náročností, nákladností,
velikostí i významem jako je Panamský průplav. Byla to stavba, která měla obrovský
geografický význam, byl rozdělen kontinent, došlo k propojení dvou oceánů i ke
vzniku jednoho státu. Kanál, který spojuje dva největší oceány byl ve své době
nejdražším projektem na světě!
Autorem přednášky je Petr Novotný.
Pořádá:   Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK   LOUDATOUR, CK
ADVENTURA  a společností Hannah.
v 8 – 17.30 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Koncert žáků klavírního oddělení

			 ZUŠ T. Brzkové Plzeň

			 Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
St 28. 3.
v 18.30 hod.		 Zkouška
v 19.30 hod.
Koncert žesťového souboru

		
Čt

29. 3.

ve 15.45 hod.

Nebraska Brass Quintet (USA).
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
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v 17 hod.
v 18 hod.

Zkouška

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce končí večerem nazvaným:  

Stromoví lidé - do korun stromů k jedněm z nejméně
probádaných kmenů Nové Guinee

So

31. 3.

v 16 hod.

Průvodce večera MVDr. Luděk Uzel Vás seznámí asi s nejpodivuhodnějšími
a zároveň nejnebezpečnějšími obyvateli západní poloviny ostrova a to  takzvaným
„stromovým“ lidem. Tito lidé si staví domy v korunách stromů ve výšce 10-15 metrů,
ale je možné spatřit i domy ve výšce téměř 40 metrů!
Dům v koruně stromu se tak stává nedobytnou pevností. Je to třeba, protože
nepřátelství dvou hlavních kanibalských kmenů Kombaj a Korowaj je odvěké.  
Přijďte se i Vy dozvědět něco více o tomto kouzelném ostrově!
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK  LOUDATOUR,
CK ADVENTURA a společností Hannah.
Svatební obřad - schody

DUBEN
Po

2. 4.

v 18.30 hod.		 Zkouška
v 19.30 hod.		 Večer Britské hudby
Program: Vaughan Williams, C.V.Stanford, Roger Quilter,
Gordon Jacob, Benjamin Britten, Madeleine Dring.
Účinkují: Annie Rolles – hoboj
Edwin Rolles - baryton ( Velká Británie )
Věra Müllerová – klavír.
		 Pořádá: Západočeské hudební centrum.		
Út 3. 4.
v 16 hod.
Příprava přednášky
v 17 hod.
Přednáška Archeologické společnosti při ZČU
Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St 4. 4.
v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Koncert studentů ze tříd cembala (prof. Alena Tichá)

			

a zobcové flétny (prof. Julie Braná)

Křest nového consortu zobcových fléten.
Na programu: H.Purcell, J.S.Bach a A. Vivaldi.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
		
v 18.30 hod.		 Zkouška
v 19.30 hod.		 Koncert žáků ZUŠ B. Smetany v Plzni
			 Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni.		
Čt 5. 4.
v 15.45 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
		
v 17.30 hod.
Zkouška
		

v 18 hod.

		

Út 10. 4.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

			
			

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

St 11. 4.

v 15.30 hod.

ODKAZ TIBETU
Tibetské umění

Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě
„Odkaz Tibetu“  uvede Jakub Kadlec.
Pořádá: Buddhistické centrum Plzeň ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni.
Zkouška

Koncert smyčcového oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Žesťový kvintet Plzeňské filharmonie a jeho hosté
Pořádá: Plzeňská filharmonie.
Zkouška
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v 16.30 hod.
			
			
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			

Absolventský koncert Dany Řeřichové – klavír
a Terezy Vaňkové – lesní roh

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Absolventský koncert Jany Dolákové - klavír

Čt 12. 4.
		

v 15.45 hod.
v 17 hod.

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

		

v 18 hod.

ODKAZ TIBETU - Himálaj

Přednášku s projekcí  fotografií  v rámci  doprovodného programu k výstavě
„Odkaz Tibetu“ uvede Martin Uhlíř.
Pořádá: Buddhistické centrum Plzeň ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni.
So 14. 4.
v 8 - 20 hod.
Soutěž Konzervatoře Plzeň.
Ne 15. 4.
v 9 – 20.30hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň.
			
v 18 hod.
Koncert vítězů
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Po 16. 4.
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň

			 - oddělení dechových nástrojů

			 Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Út 17. 4.
v 16 hod.
Příprava přednášky
v 17 hod.
Přednáška Archeologické společnosti při ZČU
Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St 18. 4.
v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Absolventský koncert Jany Hlaváčkové

a Lenky Pachnerové – klavír

			

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			

Čt 19. 4.
			
		

v 8 – 15 hod.
v 15.45 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.		

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška

Absolventský koncert Moniky Bryšové - kytara

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Sklářská konference
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Koncert akordeonových souborů tří plzeňských
			 Základních uměleckých škol
			 Účinkují soubory ZUŠ Sokolovská, ZUŠ Chválenická
a ZUŠ B. Smetany v Plzni.

			 Pořádá: ZUŠ B.Smetany v Plzni.
Pá 20. 4.
So 21. 4.
		
Ne 22. 4.

v 8 – 15 hod.
ve 14 hod.
v 15 hod.
v 16 hod.
v 17 hod.		

Sklářská konference
Svatební obřad - schody
Svatební obřad - schody
Zkouška

Koncert vítězů soutěže Lochotínská kytara

			 Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
ve 20-24hod.
v 17 hod.
v 18 hod.		
			

Raut – historie – zahájení Finále
Zkouška

Út 24. 4.

v 17 hod.

Zkouška

		

v 18 hod.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Po 23. 4.

Slavnostní koncert žáků ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
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Přírodní krásy ďábelského ostrova Teneriffe
a divoké La Gomery
		

		
St 25. 4.

Tématem večera budou nejkrásnější přírodní rezervace a národní parky ostrova
Teneriffe a La Gomera. Spolu s Ing. Tomášem Hejným navštívíme úchvatné
strže Masca a Inferno s jedinečnými endemickými rostlinami, nejvyšší horu
Španělska Pico de Teide s jejím přilehlým kráterem, a také pohoří Anaga se zbytky
třetihorních vavřínových lesů.
Druhou částí večera zavítáme na sousední velmi málo navštěvovaný ostrov La
Gomera. Zde se vydáme z údolí Velkého krále do národního parku Garajonay
s tajemným subtropickým pralesem, sestoupíme kolem divokých vodopádů do
údolí Hermingua a poklidného městečka Agulo.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK  LOUDATOUR, CK ADVENTURA a společností Hannah.
Zkouška

v 16 hod.
v 17 hod.		 Koncert kytaristů ZUŠ Plzeňského kraje
			 Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Čt 26. 4.
v 15.45 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Pá 27. 4.
v 8 – 18.30 hod. Konference VIVA AFRIKA – ZČU v Plzni
So 28. 4.
v 8 – 18.30 hod. Konference VIVA AFRIKA – ZČU v Plzni
Po 30. 4.
v 18.30 hod.		 Zkouška
v 19.30 hod.		Koncert pořádaný k 90. narozeninám skladatele Jiřího

Štěpánka

		Účinkují:Vladimír Vlna - fagot, Petra Kadlecová - hoboj, Zbyněk Brabec - tenor,
Marek Pavelec - housle, Jindřich Duras,   Maxim Averkijev, Daniela Pytelková klavír, Dětský pěvecký sbor Jiřičky, Bedřiška Koželuhová -  sbormistryně.
		 Pořádá: Západočeské hudební centrum.
KVĚTEN
St 		 2. 5.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
		
			
			
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

		
			
Čt 3. 5.
			
		

Zkouška

Absolventský koncert Martina Bělohoubka – kytara
a Davida Formana – violoncello

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška

Absolventský koncert Barbory Novotné – zpěv
a Jany Koutné – flétna

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.		
Dům techniky Plzeň
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

v 8 - 14 hod.
v 15.45 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.		 Koncert houslových nadějí
Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec
a Krajská umělecká rada Plzeňského kraje.
Po 7. 5.
v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Absolventský koncert Kateřiny Melicharové
		
– violoncello
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
St 		 9. 5.
v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Koncert klavírního oddělení
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
			
v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.
Koncert dechového oddělení
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt 10. 5.
v 15.45 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda		
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Po 14. 5.

v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň

			 - oddělení strunných nástrojů
			
Út 15. 5.
v 8 – 12 hod.
			
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Zkouška

			

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Zkouška

St 16. 5.
			
			

v 8 – 12 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			
Čt 17. 5.
			
Po 21. 5.

v 8 - 14 hod.
v 15.45 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.		
			
Út 22. 5.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			
St 23. 5.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

			

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			
Čt 24. 5.

v 18 hod.
v 19 hod.

Absolventský koncert Olgy Vlachové – flétna
a Antonína Círa – klarinet

Absolventský koncert Barbory Říhové – klavír

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška

Absolventský koncert Karolíny Ronovské – flétna
a koncert dechového oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Dům techniky Plzeň
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda		
Zkouška

Absolventský koncert žáků ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
Zkouška

Písňový recitál Sarah Meredith – mezzosoprán (USA)
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Koncert dechového oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Zkouška

Koncert klavírního oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Jan Burian:
KULTURNÍ OZDRAVOVNA A JEJÍ PERSPEKTIVY
V NEMOCNÉM SVĚTĚ

Letní rozloučení s uplynulou sezónou a duševní příprava
na dovolenou!
Jan Burian zazpívá a udělí patřičné rady těm, kteří je budou chtít slyšet:
Nejezděte na dovolenou s kdekým! Navštivte své přátele dřív, než Vám vymřou!
Nebojte se vyrazit na Vašem rotopedu kolem světa!
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Pá 25. 5.
ve 20 – 24 hod. Muzejní noc
Noční prohlídky expozic a výstav, oživené doprovodným programem.
Po 28. 5.
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany v Plzni
Na programu zazní skladby pro akordeon, kytaru, sólový zpěv a dechové nástroje.
				 Pořádá: ZUŠ B.Smetany v Plzni.
Út 29. 5.
v 8 – 12 hod.
Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
		
v 16 - 22 hod. firma Meritis – seminář – přednáškový sál + raut - Zbrojnice
St 30. 5.
v 16.30 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Absolventský koncert žáků ZUŠ Plzeň,

			 Chválenická 17
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				 Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
Čt 31. 5.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

ČERVEN

Zkouška

Koncert Plzeňské filharmonie
Pořádá: Plzeňská filharmonie.

ve 14 - 15 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů
v 18 hod.
Zkouška
v 19 hod.
Koncert Smíšeného pěveckého sboru Canticorum
		
Pořádá: Canticorum Plzeň.		
Po 4. 6.
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany v Plzni
			 Účinkují absolventi I. a II. cyklu ZUŠ B. Smetany.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni.
Út 5. 6.
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 “Zpívejme si odmala…“
Koncert dětského pěveckého sboru Zvoneček ZŠ Plzeň –
- Újezd, sbormistr Eva Markvartová, klavír Markéta Kourová.
Pořádá: ZŠ Plzeň – Újezd.			
St 		 6. 6.
v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Koncert klavírního oddělení
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
			
v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.
Recitál Veroniky Klírové - flétna
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt 7. 6.
v 17 hod.		 Beseda o Bohumilu Konečném
Doprovodná přednáška k výstavě „BIMBA – Osud zapomenutého malíře Bohumila
Konečného“, které se zúčastní i jeho manželka Eva Konečná. Součástí programu
je také komentovaná prohlídka výstavy a filmová ukázka. Pořadem provází kurátor
výstavy Jan Hosnedl.
		
v 18.30 hod.		 Zkouška
v 19.30 hod.		Komorní koncert z děl italských a rakouských soudobých
Pá 1. 6.
			

skladatelů

Pá

8. 6.

v 15 hod.
v 17 hod.
		

So 9. 6.
			
			
		

Účinkují: Eduard Spáčil - klavír a Jan Řezníček – viola.
Program: Maximilian Kreuz, Karlheinz Schrödl, Pippo Molino, Kurt Anton Hueber,
Giampaolo Coral, Paul Hertel, Paul Walter Fürst  a Friedrich Cerha.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci
s  Creatives Centrum Wien.
Příprava rautu - Zbrojnice

Dny japonské kultury - Slavnostní zahájení
Čajový obřad – Youji Suzuki a Michiyo Fukushima

Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.
v 18.30 – 22hod.Zbrojnice - raut
v 11 hod.
Svatební obřad – schody
v 12 hod.
Svatební obřad – schody
ve 13 hod.
Svatební obřad – schody
v 15 hod.
Svatební obřad - schody
10 – 12hod.
Dny japonské kultury

		

14 – 16hod.

		

Dílna čajového obřadu

Youji Suzuki a Michiyo Fukushima.

Dny japonské kultury
Dílna čajového obřadu

Youji Suzuki a Michiyo Fukushima.
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Ne 10. 6. v 9.30 hod.
		
v 10.30 hod.
			

			

12 – 14hod.
			

Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.
Zkouška

Nedělní matiné spojené s benefičním koncertem
pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30,  Plzeň.

Dny japonské kultury
Dílna kaligrafie

Osamu Kobayashi a Ritsuko Kobayashi.
14.30 – 16.30h Dny japonské kultury
			
Dílna kaligrafie
Osamu Kobayashi a Ritsuko Kobayashi.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.
Po 11. 6. v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.		 Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
			 Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
ve 20 hod.
Dny japonské kultury
		
Kaidan – Lafcadio Hearn

		
		

				
Út 12. 6.
v 18 hod.

		
St 13. 6.
v 16.30 hod.

Čt 14. 6.

v 18 hod.

				
Pá

Po

15. 6.

18. 6.

v 9 - 12 hod.
v 18 hod.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

		
Út

19. 6.

v 17 hod.

				

(literární pořad s tradiční japonskou hudbou)			
Večerem provází Tomáš Hudec.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.

Dny japonské kultury
Yoshihide Otomo: Čtyři tváře kmotra japonského 		
hudebního undergroundu

Filmová projekce s hudebními ukázkami.
Uvádí Pavel Klusák.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.

Dny japonské kultury
Kimono a jeho historie

Přednášku s demonstrací tradičního odívání
uvede Vlasta Winkelhöferová.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.

Dny japonské kultury
Japonské frašky Kjógen

Malé divadlo Kjógenu.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.		
SŠ a VOŠ zdravotnická – slavnostní zakončení absolventů.

Dny japonské kultury
Tradiční japonská flétna šakuhači
– koncert Vlastislava Matouška

Autorské čtení z internetových stránek „českého hajku“ s projekcí fotografií.
Účinkují: Šedá volavka - Roman Szpuk, Iva Košatková a další.
Pořádá: město Plzeň a město Takasaki.
Zkouška

Houslový recitál Barbory Kolářové
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Koncert studentského pěveckého sboru
gymnázia Luďka Pika

				
Pořádá: gymnázium Luďka Pika v Plzni.
Čt 21. 6. v 16 hod.
Zkouška
v 17 hod.		 Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
			 Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Út 26. 6. v 13 hod.
Zkouška
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v 14 hod.

				

St

27. 6.

So 30. 6.
			
ČERVENEC

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

VideoCulture Fest Plzeň 2007
aneb „JINAK NEZNAMENÁ ŠPATNĚ“

Promítání videosnímků mladých lidí do 21 let s účastí autorů filmů,
které se uskuteční v Praze a v Plzni.
Pořádá: občanské sdružení AČV Medialog.
Zkouška

Koncert komorního cyklu Plzeňské filharmonie

Pořádá: Plzeňská filharmonie.
ve 14 hod.
Svatební obřad – přednáškový sál
v 15 hod.
Svatební obřad – schody
v 16 hod.		 Svatební obřad – schody

Út 3. 7.
v 13-19 hod.
				
Pá 6. 7.
v 13-19 hod.
				
			
v 19.30 hod.
				

International Music Academy Pilsen 2007
Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
International Music Academy Pilsen 2007
Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.			

Út 10. 7.
v 13-19 hod.
				
Pá 13. 7.
v 13-19 hod.
				
			
v 19.30 hod.
				

International Music Academy Pilsen 2007
Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
International Music Academy Pilsen 2007
Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Koncert v rámci International Music Academy
Pilsen 2007

				 Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.			

Koncert v rámci International Music Academy
Pilsen 2007

				 Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Pá 20. 7.
v 16 hod.		 Zkouška
			
v 17 hod.
Koncert v rámci International Music Academy
				
Pilsen 2007
				 Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.		
Po 23. 7.
v 16 hod.		 Zkouška
			
v 17 hod.
Koncert v rámci International Music Academy
				
Pilsen 2007
				 Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
Pá 27. 7.
v 16 hod.		 Zkouška
			
v 17 hod.
Koncert v rámci International Music Academy
				
Pilsen 2007
				 Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
ZÁŘÍ
Čt 6. 9.
			

v 9 – 17hod.
ŠKODA POWER a.s. – odborný seminář
v 17 hod.
Zkouška
v 19 hod.		 Koncert v rámci 16. mezinárodního hudebního festivalu

MLADÁ PRAHA

Účinkují: Vjaceslav Grohkovskij (RUS) – klavír
Yu Kurokawa (J)  - housle
Miroslav Sekera – klavír
Zazní skladby autorů W.A.Mozarta, P.I.Čajkovského,
G.Bizeta a dalších.
Pořádá: Občanské sdružení Mladá Praha.
Pá

7. 9.

v 9 – 17hod.

ASI TURBOSTROJE Plzeň – odborný seminář
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So 8. 9.
		
Po 		 10. 9.

v 11.30 hod.
Svatební obřad – přednáškový sál
ve 14 hod.
Svatební obřad – schody
v 19 hod.
Zkouška
ve 20 hod.		Koncert v rámci mezinárodní konference pořádané Západočeskou
univerzitou v Plzni „ The 1st IMACS International Conference on
Computational Biomechanics
		
and Biology ICCBB 2007“
		
Koncert je pouze pro účastníky konference.
			
Pořádá: Západočeská univerzita v Plzni.
Út 11. 9. ve 22 - 01 hod. Zbrojnice - Freunda		
Po 17. 9. v 17.30 hod.
Zkouška
			
v 18.30 hod.
Jak se jezdí na kole po městě za našimi hranicemi		
				
Přednáška Jitky Vrtalové, která je editorkou serveru:
				
www.NaKole.cz, doplněná fotografiemi z cest po evropských městech.
Pořádá: Magistrát města Plzně – odbor životního prostředí.
Út 18. 9. v 15 hod.
Gymnázium L. Pika – imatrikulace – Historie + raut Zbrojnice
				
v 18 hod.
Zkouška
v 19 hod.
KULTURNÍ OZDRAVOVNA JANA BURIANA
V novém školním roce Vás Jan Burian opět přivítá  
na svém tradičním večírku, který doplní svými písničkami.
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Po 24. 9. v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.
Komorní koncert ze skladeb ostravských

		

26. 9.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Čt 27. 9.
			

v 8 - 14 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

St

ŘÍJEN
Po 1. 10.
		

v 14.50 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Pá 5. 10.
Po 8. 10.
		
		

ve 12 hod.		
v 14.50 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Út 9. 10.
			

ve 14 hod.
v 16 hod.
v 17 hod.

a západočeských autorů.

Na programu zazní skladby autorů:
Jan Slimáček, Pavel Samiec, Jiří Bezděk, Milan Báchorek, Leon Juřica, Jan
Grosmann.
Účinkují: Martin Rezek - zobcová flétna, Mirka Kalousková, Lucie Hilscherová  zpěv, „Duo Eco“ - Pavla a Eva Franců - housle, Roman Fojtíček - altový saxofon,
Martin Červenka, Mirka Hakenová, Andrea Vaňková, Eva Štruncová a Daniel
Weisner – klavír.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

Koncert klavírního oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.			
Dům techniky Plzeň
Zkouška

		

Koncert pěveckého oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Podvečer s akordeonem a kytarou
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – Doc. Durdík
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Koncert pěveckého oddělení.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Schůze ZOO při ZČM
Příprava přednášky

Přednáška Archeologické společnosti při ZČU
76

So 13. 10. ve 14 hod.
			
v 15 hod.
Po 15. 10. v 14.50 hod.
		
v 18.30 hod.
		
v 19.30 hod.

Út
St

16. 10. v 8 - 14 hod.
v 16 - 20 hod.
v 20 – 22 hod.
17. 10. v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

			

Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.			
Svatební obřad – schody
Svatební obřad – schody
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Komorní koncert ze skladeb západočeských autorů

Na programu zazní skladby autorů: J. Bezděka, K. Pexidra,
K. Šimandla,  M. Červenky, Vl. Vlny a K. Janovického.
Účinkují: P. Novák, M. Červenka a V. Müllerová - klavír,
M. Forman - viola, Ch. Yamazaki - housle, S.Luhanová  – zpěv.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.		
Dům techniky Plzeň
firma Meritis - konference
firma Meritis – raut Zbrojnice		
Zkouška

Koncert dechového oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
			
Pá 19. 10. ve 12 hod.		 Přednáška ZČU – Doc. Durdík
			
ve 20 hod.
firma GUARANT International s.r.o. – kongres - Archeologie
				
+ Zbrojnice
Po 22. 10. v 14.50 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
			
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
			 Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út 23. 10. v 18 hod.
Zkouška
			
v 19 hod.
BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

				
				
				

aneb
Jak se fotografuje Dalajláma
(host večera: fotografka Hana Rysová)

Čt 1. 11.
		
		

Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Písničky Jana Buriana a rozhovor s přední českou fotografkou  
o způsobu vidění světa, o Tibetu či kruzích v obilí, o Josefu Sudkovi
i o tom, jak přežít bez ostrých loktů...
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St 24. 10. v 15.30 hod.
Zkouška
v 16.30 hod.
Koncert klavírního oddělení
			
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
		
v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.
Kytarový recitál
		
Účinkují Duo Boemo: Ozren Mutak a Milan Zelenka.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Po 29. 10. v 14.50 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Út 30. 10. v 15 hod.
Zkouška
v 18 hod.
Severní stěna EIGERU
		
Cestovatelské vyprávění Čecho – Švýcara, horolezce
a světoběžníka Čestmíra Lukeše.
Vydejte se s námi na nejvyšší a nejobávanější stěnu v Alpách a poznejte
i krásu vrcholů Bernských Alp prostřednictvím poutavého vyprávění  
doplněného nádhernými fotografiemi!
LISTOPAD
v 13 hod.
v 16 hod.
v 17 hod.

Uganda – perla Afriky
77

Pá 2. 11.
Po 5. 11.
		

ve 12 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

			

St 7. 11.
		

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Čt 8. 11.
				
		

v 13 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Vyprávění J. B. Mwesigwy o kultuře, zvycích a lidech Ugandy doprovázené projekcí
fotografií, které se uskuteční v  rámci  Festivalu „Měsíc černošské historie v Plzni
aneb Dědictví a odkaz černošských národů, výzvy ve 21. století“.
Pořádá: Cultura Africa, o.s.
Přednáška ZČU – Doc. Durdík
Zkouška

Komorní koncert z děl západočeských skladatelů
a pěvecký recitál Ireny Výrutové

Na programu zazní skladby autorů: K. Pexidra, M. Červenky, Vl. Vlny, G.B.
Pergolesiho, Z. Lukáše, A. Dvořáka  a F. Schuberta.
Účinkují: I. Výrutová -zpěv,  Z. Ledvinová, J. Pešek - klavír, J. Šmat, J. Zajíček trubka, M. Forman , V. Hošek - viola, J. Žilák - housle a D.  Niederle – violoncello.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.			
Zkouška

Koncert pěveckého oddělení.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Večer s akordeonem a kytarou
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Koncert klavírního oddělení.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Večer s lesním rohem

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Po 12. 11. v 9 – 13 hod.
Festivalová přehlídka animovaného filmu pro děti a mládež
				
- projekce pro školy
Út 13. 11. v 8 – 13 hod.
Festivalová přehlídka animovaného filmu pro děti a mládež
				
- projekce pro školy
St 14. 11. v 9 – 13 hod.
Festivalová přehlídka animovaného filmu pro děti a mládež
				
- projekce pro školy
v 17 – 19 hod. Festivalová přehlídka animovaného filmu pro děti a mládež
				
- projekce pro školy
Čt 15. 11. v 9 – 13 hod.
Festivalová přehlídka animovaného filmu pro děti a mládež
				
- projekce pro školy
			
v 17 hod.
Zkouška
v 18 hod.
Václav Špillar: AFRICA, AMERICA, AUSTRALIA

				

- fotografie zajímavých přírodních lokalit tří kontinentů

Doprovodná přednáška k výstavě fotografií.
Pá 16. 11. v 9 - 15 hod.		 Imatrikulace studentů Vysoké školy v Plzni, o.p.s.- I.Mauritzové.
Po 19. 11. v 18.30 hod.
Zkouška
		
v 19.30 hod.
Komorní koncert z děl plzeňských skladatelů

			
			

Út 20. 11. v 18 hod.
			
v 19 hod.

a klavírní recitál Věry Rezkové
( Pocta Edwardu Griegovi)

Na programu zazní skladby autorů: E. Griega,  J. Bažanta
a J. Bezděka.
Účinkují: Věra Rezková, K. Friesl a E.Štruncová - klavír,  P. Prokopjev – zpěv.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

PODZIMNÍ KONCERT JANA BURIANA

Prožijte večer plný radostné melancholie a barevného listí, drastických fejetonů
i něžných písní ve společnosti Jana Buriana!
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21. 11. v 17 hod.
		
v 18 hod.
			
Čt 22. 11. v 15.30 hod.
v 16.30 hod.
St

				

Po 26. 11. ve 13 hod.
				 v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

		

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Út 27. 11. v 16 hod.
		
v 17 hod.
28. 11. v 17 hod.
v 18 hod.
			
Čt 29. 11. v 13 hod.
				 v 16 - 19 hod.
				 v 19 - 21 hod.
Pá 30. 11. ve 12 hod.
St

		

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Zkouška

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Zkouška

Koncert dechového oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška J. Orny
Zkouška

Koncert smyčcového oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Koncert klavírního oddělení.
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Příprava přednášky

Přednáška Archeologické společnosti při ZČU

Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.		
Zkouška

Koncert kytaristů plzeňských ZUŠ
Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17, Plzeň.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
firma Metritis s.r.o. - konference
firma Metritis s.r.o. – raut Zbrojnice
Přednáška ZČU – Doc. Durdík

PROSINEC
Po 3. 12.
Út 4. 12.
St 5. 12.
		

v 14.50 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
v 15 – 22 hod. Recepce hejtmana Plzeňského kraje - archeologie
v 18.30 hod.
Zkouška
v 19.30 hod.
Recitál Olgy Dlabačové - cembalo
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt 6. 12. v 15 hod.
Zkouška
		
v 16 hod.
Absolventský koncert Jany Puterové
			
a Anny-Marie Štěpánkové
Koncert studentek oborové kombinace hudební výchova  + sólový zpěv z Katedry
hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni. Spoluúčinkuje Komorní orchestr
Jana Zacha pod vedením Bohumíra Hanžlíka a vokální seskupení KrisKrosKvintet
(um. vedoucí Jana Puterová).
Pořádá: Pedagogická fakulta Zpč. univerzity v Plzni.
			
v 19 - 21hod.
Vánoční setkání – Inel – Holding, a.s. - archeologi
Pá 7. 12. v 17 hod.
KARNEVAL
So 8. 12. ve 13 – 18 hod. Agentura RENA – přednáškový sál + Zbrojnice
Po 10. 12. v 14.50 hod.
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
			
v 17 hod.
Zkouška
		
v 18 hod.
Koncert ze skladeb západočeských autorů

			

St

v podání žáků ZUŠ

Na programu zazní skladby autorů K. Pexidra, J. Bezděka, A. Rektoryse
a J. Slimáčka.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Zkouška

12. 12. v 17 hod.
v 18 hod.		 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
		
Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
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Čt 13. 12. v 15.30 hod.
		
v 16.30 hod.

		
Pá 14. 12.
So 15. 12.
Po 17. 12.
				

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.
ve 12 hod.
v 9 – 14 hod.
v 14.50 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.		

Zkouška

Koncert klavírního oddělení
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Zkouška

Koncert dechového oddělení

Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Přednáška ZČU – Doc. Durdík
Ornitologická konference – RNDr. R. Vacík
Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
Zkouška

Koncert žáků, rodičů a učitelů
			 ZUŠ T. Brzkové Plzeň
		
Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út 18. 12. v 18 hod.
			
v 19 hod.

Zkouška

VÁNOČNÍ VEČÍREK JANA BURIANA

Přijďte  se odreagovat z předvánočního shonu a  poslechnout si do Západočeského  
muzea  předvánoční koledy, písničky a vyprávění Jana Buriana!
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St 19. 12. v 15.30 hod.
Zkouška
		
v 16.30 hod.
Vánoční koncert pěveckého oddělení a sboru školy
Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt 20. 12. v 17 hod.
Zkouška
		
v 18 hod.
ZUŠ J. Trnky – slavnostní vánoční promítání krátkých filmů
Pá 21. 12. ve 12 hod.
Přednáška ZČU – Doc. Durdík
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Příloha č.2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) Zpč. muzeem
Zelená krása mechorostů /8.2. – 25.3. 2007/

Výstava zapůjčená z Moravského zemského muzea v Brně Vás
v kostce seznámí s málo známou a veřejností přehlíženou, přesto však
velmi zajímavou skupinou rostlin. Díky dvěma desítkám obrázků, barevných
fotografií, modelů i vzorků suchých rostlin získáte představu o rozmanitosti
mechorostů – hlevíků, játrovek a mechů (jen z našeho území je známo asi
856 druhů!). Dále se dozvíte leccos   o praktickém využití mechorostů,
zjistíte, jak je správně pozorovat, a nahlédnete také do historie bryologie
– vědního oboru, který se mechorosty zabývá.

Tibet, země neznámá /1.3.-15.4.2007/
Exkluzivní výstava tibetského umění představí historii i současný vývoj
umění tibetského buddhismu. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout
jedinečné sošky, ručně malované svinovací obrazy - thangky, které jsou
stále vyráběny přímo v Nepálu a Bhútánu. Preciznost vystavovaných
exponátů bere dech, nicméně buddhistické umění ve své podstatě nabízí
širší rozměr - nemá jen samotný umělecký a historický význam, ale je
především ztělesněním hluboké symboliky. Výstavu doplní moderované
prohlídky, speciální programy pro školy, promítání dokumentů i filmů
a přednášky. Výstavu pořádá Buddhistické centrum Plzeň ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni.

Bimba-osud zapomenutého malíře B. Konečného /8.3.-17.6.2007/
Výstava představí osobnost kreslíře a ilustrátora Bohumila Konečného,
který je autorem mnoha časopiseckých obálek, byl  „dvorním“ ilustrátorem
knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky.  Jeho skvělá kreslířská technika
se uplatnila nejen v akčních dynamických ilustracích dobrodružných
příběhů, ale i v reklamě.  Bohumil Konečný se narodil 19.4. 1918 v Plzni.
Jeho tvorbu silně ovlivnilo setkání s malířem Zdeňkem Burianem. Na
Akademii výtvarných umění studoval u prof. Jakuba Obrovského, ale kvůli
německé okupaci svá studia nedokončil. Osudovou pro jeho další kariéru
se mu stala spolupráce s Petrem Sadeckým. Ten emigroval s jeho
ukradenými ilustracemi na západ, kde jich zneužil ve svůj prospěch. Vznikl
mezinárodní skandál, který v podstatě ukončil Konečného kariéru, protože
komunistický režim mu znemožnil na řadu let publikovat. Bohumil Bimba
Konečný zemřel 14.1.1990 v Kožlanech u Plzně.Výstavu pořádá
Středoškolský klub AKS ČR při Gymnáziu v Plzni ve spolupráci se Západočeským muzeem
v Plzni.
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Bulharsko – země prastarých civilizací /29.3.2007 – 15.4.2007/
(Fotografie Iva Hadjimisheva)

Tato výstava fotografií, jejímž autorem je Ivo Hadjimishev, je vlastně
pomyslnou skládačkou bulharské středověké kultury. Představuje ranné
památky bulharských pohanských chrámů, zrod křesťanství na bulharském
území, vznik bulharského písemnictví (rukopisy), architekturu, malbu ikon,
fresky a další památky, jimiž se Slované zapojili do rozvětvené skupiny
byzantské civilizace, což po staletí přispívalo k trvalé hodnotě a originalitě
těchto pokladů. Výstava je doplněna obrazy bulharského výtvarníka Prince
Papa Žana. Výstavu pořádá Bulharský kulturně osvětový klub v Plzni ve
spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

Šaty dělaj´ pračlověka /26.4.2007 – 31.5.2007/
Dotýkat se předmětů starých několik tisíc let - takovou možnost
nabízí návštěvníkům Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s Muzeem hlavního města Prahy.Výstava představuje archeologické nálezy
související s oblečením v pravěku. Na všechny vystavené exponáty (repliky
i originály staré několik tisíc let) si mohou návštěvníci sáhnout – výstava
je proto věnována i nevidomým a získala „Osvědčení výstavy vstřícné
lidem se zrakovým postižením“. Můžete si prohlédnout např. kostěné šídlo
z mladší doby kamenné staré 7000 let nebo tkalcovské závaží z mladší
doby bronzové staré 3000 let. Uvidíte také bronzové spony a jehlice na
spínání oděvu a rekonstrukci oděvu ženy z doby železné, jejíž hrob byl
nalezen během záchranného archeologického výzkumu, který předcházel
stavbě pražského metra. Součástí výstavy bude každé úterý a čtvrtek od
10 do 13 hodin   doprovodný program zaměřený pro základní a střední
školy.

Lovectví v ČESKO-BAVORSKÉM pohraničí v 16.-19. století /4.5.2007 - 9.9.2007/
Výstava otevřená ve Výstavním sále  Západočeského muzea v Plzni,
Kopeckého sady 2, se věnuje lovectví jako kulturnímu fenoménu doby
středověké a novověké střední Evropy - převážně na území Čech
a sousedních oblastí -  od vrcholného středověku až do konce 19. století
(symbolickým časovým koncem je zjištění posledních medvědích stop na
Šumavě 1892). Náplní výstavy jsou především lovecké zbraně od kuší
a oštěpů přes kolečkové, křesadlové a perkusní pušky   až po ručnice
moderních systémů konce 19. století a samozřejmě lovecké tesáky,
nože, prachovnice, pouzdra na střelivo atd. Část zbraní je vyrobena
v bavorských dílnách. Tyto zbraně jsou doplněny předměty uměleckoprůmyslového charakteru s loveckou tématikou (porcelán,  sklo, medaile
a drobná plastika) a samozřejmě i grafikou, která navozuje dobovou
atmosféru. Výstava je doplněna způsoby a organizací lovu ve středověku
a novověku. Představeny jsou hlavní druhy lovné zvěře (s důrazem na velkou a divokou zvěř)
a v neposlední řadě je podán stručný přehled práva myslivosti a loveckého práva vůbec.
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Výstava obrazů a fotografií Jana Saudka a Sáry Saudkové /18.5.2007 – 29.7.2007/

Galerie U Bílého jednorožce a Dům české fotografie pořádají výstavu
světoznámého fotografa Jana Saudka a jeho přítelkyně fotografky Sáry
Saudkové. Veřejnosti se představí kolekce 23 olejomaleb, dále výběr
z nejznámějších fotografií Jana Saudka a soubor fotografií Sáry Saudkové.
Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách v prvním patře hlavní
budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Neznámý svět drobných savců /22.6.2007 - 2.9.2007/

Výstava návštěvníkům představí všech 59 druhů drobných savců
– hmyzožravců, hlodavců a netopýrů žijících na území ČR. Jednotlivé
druhy a jejich biotopy poznáte díky fotografiím předního českého zoologa
RNDr. Miloše Anděry, CSc. z pražského Národního muzea. Kromě toho
uvidíte exponáty většiny druhů ze sbírek několika českých muzeí. Scénář
výstavy připravili RNDr. Daniel Abazid a RNDr.Petr Zbytovský (Blatské
muzeum v Soběslavi) a RNDr. Jiří Brabec (Krajské muzeum v Chebu)

Výstava fotografií z českých vesnic v Rumunsku /13.6.2007 - 30.7.2007/

Výstava bude probíhat v auditoriu Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré
Vodě u Hartmanic.Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a společnost
Člověk v tísni, o.p.s

Svět dogonů - mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla /13.7.2007 – 2.9.2007/
Dogonská kultura má velmi staré kořeny, jejichž délku můžeme sledovat
– z našeho středoevropského hlediska – až do dob našich Přemyslovců. Přesto
valná většina předmětů, které výstava představí, vznikla v posledních dvaceti
letech. Svět Dogonů tak bude prezentován relativně novými předměty. Dogoni,
jejichž počet se odhaduje na tři sta až čtyři sta tisíc jedinců, žijí v současnosti
na jihovýchodě republiky Mali, v oblasti hraničící s republikou Burkina Faso.
Sami sebe označují za Dogony nebo Dogomy. V dnešní době jsou jedním
z populárních afrických etnik a návštěva dogonského území je zařazována do
tras turistických zájezdů. Jejich vesnice i na objednávku přehrávané slavnosti
jsou cílem filmařů dychtících po exoticky vyhlížejících Afričanech, záběry

83

z dogonského území se také často objevují v nejrůznějších reportážích o Africe.Tak trochu zvláštní
a velmi zajímavá výstava ze Sbírky mimoevropského umění Národní galerie v Praze se uskuteční
ve výstavních prostorách v prvním patře hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého
sady 2.

Dinosauři z Patagonie /3.8 2007.-6.1.2008/
Ojedinělá výstava hodná nejvyšší pozornosti je tvořena z replik
původních koster dinosaurů, které byly nalezeny v jižní Argentině. Výstava
světového jména se v Plzni na tři měsíce zastaví na své cestě Evropou –
před Plzní byla umístěna ve Vídni, dále odjíždí do Paříže a na počátku roku
byla též tři týdny v Praze. Dinosauři z Patagonie je výstavou vytvořenou
Muzeem paleontologie Edigio Feruglio. Tvoří ji dvanáct replik původních
koster doplněných zmenšeným modelem zvířete v jeho skutečné podobě.
Největší a nejimpozantnější kostrou - 16 metrů dlouhou - je Gigantosaurus.
Tento druh bude také hlavní postavou 3D filmu, který výstavu doplňuje.
Výstavu pořádá Západočeské muzeum a WEST MEDIA Plzeň ve spolupráci
s Museo Paleontológico Edigio Feruglio. Výstava se uskuteční  v přízemí
hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Lesní galerie /1.8.2007 – 2.9.2007/
Výstava fotografií J. Vaněčka přiblíží zajímavá zákoutí Šumavy a návštěvníci ji mohou zhlédnout
v auditoriu Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic. Pořádá Západočeské muzeum
v Plzni.

Václav Hollar (1607 – 1677) 400. výročí narození českého kreslíře a rytce doby baroka
/7.8.2007 – 21.10.2007/
Západočeské muzeum v Plzni připravilo k tomuto významnému jubileu
komorně laděnou výstavu, která poprvé v historii instituce představí
v ucelené podobě sbírku 65 unikátních děl Václava Hollara.Narodil
se roku 1607 v Praze. Ve svých 20 letech opouští Prahu – nikoli však
z náboženských důvodů, jak bylo tehdy běžné, jeho rodina byla katolická
- a odchází do grafické dílny Mathiase Meriana staršího ve Frankfurtu nad
Mohanem. Roku 1636 získává Hollar císařské privilegium Ferdinanda
II. užívat znaku a predikátu své matky, rozené z Löwengrünu a Bareytu.
Odchází do Štrasburku, kde vznikají jeho první malé lepty Prahy podle
starších kreseb. Cestuje válkou zničeným Německem a plní své skicáře.
V Kolíně nad Rýnem je přijat do služeb právě projíždějícího anglického
diplomata Sira Thomase Howarda hraběte z Arundelu – mecenáše
umění, jako „kreslíř“. Následuje ho na cestě po Rýně a Dunaji do Vídně,
včetně návštěvy Prahy. S ním se vrací roku 1639 do Londýna. V rozmezí let 1644 až 1652 je činný
v Nizozemí – v Antverpách. Tato doba je považována za vrchol Hollarovy tvorby. V březnu roku 1677
ve Westminsteru umírá ve velké chudobě. I když převážná většina Hollarových děl vznikla na cizím
území, on sám se celý život považoval za Čecha a svůj původ neustále zdůrazňoval – nejen četnými
vedutami Prahy, ale i svými signaturami – Wenceslaus Hollar Bohemus.Tvořil volné grafické listy,
mapy, portréty, žánrové kresby, zátiší s přírodopisnými motivy, knižní ilustrace. K vrcholům jeho
tvorby patří panoramatické městské veduty, vznikající při cestách s hrabětem Arundelem.

84

90 let plzeňského skautingu /14.9.2007 – 21.10.2007/
Ve výstavním sále Národopisného muzea Plzeňska čeká návštěvníky
představení Junáka, zejména Plzeňského skautingu, od jeho vzniku až do
současnosti. Prostřednictvím fotografií a mnoha exponátů poznáte život
svých spoluobčanů a mladých lidí a nahlédnete do skautských ideálů.
Hitlerovský a komunistický režim násilným způsobem skautské hnutí
zakazoval. Znemožňoval skautskou činnost a snažil se ji zcela vymýtit.
Mnoho cenných předmětů bylo zabaveno a nenávratně ztraceno. Přesto
se dochovalo v soukromých sbírkách dost unikátních exponátů, mnohé
z nich jsou vystavovány poprvé. Výstava je koncipována nejen jako doplněk
k poznání pro různé věkové kategorie, ale jako zdroj poznání pro mladou
generaci. Skauting je o lidech a mnozí z Vás zde můžete zahlédnout své
blízké a přátele.

KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI /5.10.2007 - 25.11.2007/
Západočeské muzeum v Plzni spravuje ve svých sbírkách unikátní fond
orientálního umění, včetně souboru japonských laků. Umění užívat
přírodního laku ke zdobení různých, hlavně dřevěných předmětů, dosáhlo  
v   Japonsku technického a estetického vrcholu. Ať už se jedná o větší
kusy, jako jsou např. stolky, toaletní skříňky či velké krabice na psací
náčiní suzuribako ze dřeva krytého přírodním lakem, zdobené technikami  
fundame, našidži, hiramakie, takamakie, cukegaki, raden, hjómon,
muranašidži či kirigane, které většinou pocházejí z 19. století. Současná
retrospektivní výstava „KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI“ však představí
práce mladší, práce mistra lakových dřevořezeb druhé čtvrtiny až konce 20.
století. V loňském roce získalo naše muzeum darem tento unikátní soubor
100 ks prací kjósabori prostřednictvím pana Eišina Harady, předsedy
Japonské zahradní společnosti, N. P. O., od dcery Kjósy Suguriho paní
Kjóko Suguri, ředitelky Pamětního muzea umění Kjósy Suguriho. Výstavu můžete zhlédnout ve
výstavních prostorách v prvním patře hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého
sady 2.

Václav Špillar: Africa, America, Australia - fotografie zajímavých přírodních lokalit tří
kontinentů /26.10.2007 - 6 .1.2008/
Jedná se o kolekci 80 snímků, tedy o výběr toho „nejlepšího“, co
Václav Špillar, cestovatel a fotograf pořídil na cestách světem během
posledních deseti let. Vystavené adjustované fotografie jsou provedeny ve
velkých formátech o  rozměrech 60 x 80 až 90 x 120 cm. Výstava měla svou
premiéru v lednu roku 2006 v Severočeském muzeu v Liberci, kde se setkala
s velkým zájmem návštěvníků a zhlédlo ji téměř 6 000 lidí, což byla rekordní
návštěvnost v Muzeu od roku 1989. Na začátku tohoto roku, resp. od 3.2. do
28.2.2007 byla naisnstalována v prostorách Staroměstské radnice   v Praze
(Křížová chodba a Rytířský sál), a záštitu nad ní převzal primátor města Prahy
pan Pavel Bém.
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Merkur žije! /2.11.2007 – 17.2.2008/
Unikátní dětská kovová stavebnice Merkur, která pomohla nejednomu vědci
ve vyzkoušení si svého vynálezu na jednoduchém modelu, se na čtyři měsíce
stěhuje do výstavních prostor Západočeského muzea v Plzni. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout různé pohyblivé i nepohyblivé modely, které se ze
stavebnice při troše zručnosti dají postavit. Celá výstava bude provázena
různými doprovodnými akcemi pod záštitou Střediska volného času dětí
a mládeže v Plzni, mezi kterými nebudou chybět výtvarné soutěže pro ty
nejmenší až po soutěž o stavbu modelu z dílů z vystavované stavebnice i pro
rodinné týmy.

Betlémy /7.12.2007-27.1.2008/ - Národopisné muzeum
Poezii vánočních svátků u nás už dlouhá staletí dotváří betlémy. Že
tato tradice je stále živá, dokládají i nové přírůstky ve sbírkách  Národopisného
muzea Plzeňska Západočeského muzea v Plzni. V rámci výstavy současných
plzeňských tvůrců je možné vidět betlémy háčkované, paličkované, keramické
i dřevěné. Návštěvníci se zde mohou seznámit s keramickou prací plzeňského
výtvarníka Antonína Lněničky, s tradičními vyřezávanými dřevěnými betlémy
pana Jiřího Blahůtky, ale také s díly s vánoční a duchovní tématikou výtvarnice
Západočeského muzea v Plzni – Ludmily Kristové.Věříme, že si k nám najdete
cestu a že vám tato výstava pomůže se uprostřed předvánočního shonu na chvíli
zastavit. Jistě vás potěší také návštěva stálé expozice Národopisného muzea
obohacená o ukázky vánočních zvyků na Plzeňsku. Část sbírkového fondu betlémů pod názvem
„České Betlémy“ mohou Plzeňané zhlédnout v Obchodním centru Olympia Plzeň.

86

Příloha č.3 - Muzejní noc 25.5.2007

Muzeum se prezentovalo veřejnosti i projektem Muzejní noc 2007, který proběhl v rámci Festivalu
Muzejních nocí dne 25.května od 20. hodin do půlnoci.
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Muzejní noc byla koncipována pod heslem „Do Program byl zahájen příjezdem císaře, císařovny
Sisi a dvorní dámy v historickém automobilu
muzea přijede císař František Josef I.“
Praga.

Císař a jeho doprovod byli před muzejní budovou
Před muzeem jej očekával ředitel
Západočeského uměleckoprůmyslového muzea přivítáni slavnostní jednotkou 35. pěšího pluku
a oslavnou salvou.
a autor projektu muzejní budovy arch. Josef
Škorpil

V rámci komentovaných prohlídek se mohli
návštěvníci seznámit s ukázkami práce
některých odborných oddělení.

Císaře přivítaly  krojované děti chlebem a solí
a  přednesly dobové oslavné básně.
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Návštěvníci mohli projít zajímavým světem
lišejníků a ochutnat lišejníkový čaj.

V budově Národopisného muzea pak návštěvníci
procházeli jednotlivými expozicemi za doprovodu
zakladatele muzea Ladislava Lábka.

Návštěvníci mohli shlédnout živý obraz dobové
rodiny v lidové světnici z Plzeňska.

Také bylo možné shlédnout expozice oživené
plzeňskými strašidly.

K vidění byly i archeologické nálezy zbraní
z hradu Lopata a ideální model tohoto hradu.

Muzejní noc se setkala s mimořádným ohlasem
a navštívilo ji  kolem tísíce  návštěvníků.
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