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Úvod
Západočeské muzeum v Plzni
předkládá tuto veřejně přístupnou
výroční zprávu o své činnosti za
rok 2010 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, příspěvková organizace
Plzeňského kraje, naplnilo ve vykazovaném roce hlavní
úkoly organizace v kritériích stanovených koncepcí rozvoje
organizace schválené Radou Plzeňského kraje dne 12. 10.
2004. Oproti původnímu rámcovému plánu činnosti na rok
2010 došlo k překročení řady plánovaných úkolů. Jednak
se mimořádně podařilo zajistit centrální vytápění budovy
Tylova 22, kde jsou umístěna některá pracoviště muzea,
díky vstřícnému přístupu zřizovatele muzea se podařilo
zajistit havarijní stav střech na objektu Bolevecká náves
tak, aby nedošlo k výrazným škodám na majetku kraje ve
správě Západočeského muzea v Plzni. Podařilo se dokončit
plánované vybavení depozitářů a restaurování sbírek
z projektu EEA (dotačního programu Lichtenštejnska,
Islandu a Norska).
Jednou ze základních činností muzejní práce je
sbírkotvorná činnost. Sbírky byly rozšiřovány především
vlastními sběry a výzkumy, a to jak z oblasti společenských
věd (archeologie, etnografie), tak přírodních věd
(paleontologie, botanika, zoologie). Rozšiřování sbírek
nákupem je velmi omezené z důvodu nedostatku finančních
prostředků. Některé sbírkové fondy (užité umění,
numismatika, militárie) nelze však jiným způsobem než
nákupem rozšiřovat. O rozsahu vlastních sběrů a výzkumu,
které obohacují sbírky, nejlépe hovoří údaje v příslušné
kapitole této výroční zprávy. Některé činnosti při správě
sbírek narušila pro přírodovědná oddělení rekonstrukce
vytápění budovy Tylova 22. Dokončení rekonstrukce
objektu ve Zborovské ulici umožnilo významně pokročit
s budováním depozitářů pro archeologické sbírky. Stále
přetrvává nevyhovující stav budovy Národopisného muzea.
Do budoucna bude nutno počítat s jeho rekonstrukcí, jak
po stavební stránce, tak s rekonstrukcí stávajících expozic,
které již několik let nevyhovují standardům moderní
prezentace movitého kulturního dědictví.
Západočeské muzeum v Plzni naplnilo v loňském
roce deklaraci o spolupráci mezi Plzeňským krajem
a Západočeskou univerzitou v Plzni. Muzeum uzavřelo
s rektorátem univerzity smlouvu o spolupráci, která
umožnila v minulém roce již dosáhnout prvních
konkrétních výsledků. Jedná se především o spolupráce
muzea s katedrou archeologie Filozofické fakulty, s Ústavem
umění a designu a Pedagogickou fakultou v Plzni v oblasti
přírodních věd a muzejní animace. Nejde jen o spolupráci
prezentační, ale o spolupráci na úseku vědy a výzkumu. Na
základě výsledků své vědecké činnosti bylo muzeum uznáno
Úřadem pro hospodářkou soutěž výzkumnou organizací.
V roce 2010 byly vypsány výzkumné ústavní úkoly, jejich
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vyhlašování i hodnocení je posuzováno ústavní vědeckou
radou, složenou s předních odborníků mimo muzeum.
Mimo to se řada pracovníků podílí na řešení projektů vědy
a výzkumu ministerstva kultury ČR a Grantové agentury
ČR. Bohatá je publikační činnost pracovníků muzea
v odborných a vědeckých časopisech jak v České republice,
tak v renomovaných časopisech v zahraničí. Archeologická
oddělení se mimořádně rozsáhlou terénní činností podílejí
na zachování hmotného dědictví minulosti. Zajišťují
archeologické záchranné výzkumy na většině území kraje,
především při nových stavbách i při rekonstrukci historických
jader měst. Náročná práce na staveništích po celý rok a za
každého počasí jistě zasluhuje ocenění v neposlední řadě
i proto, že ne vždy jsou archeologové na stavbách přijímání
s nadšením. Pracovníci paleontologického oddělení
během roku úspěšně reprezentovali Západočeské muzeum
v Plzni na mezinárodních konferencích v Německu nebo
Maďarsku. Výsledky své vědecké práce také prezentovali
v mezinárodních impaktovaných a domácích recenzovaných
časopisech. Mezi velmi významné události patří oživení
muzejního časopisu Folia musei rerum naturalium
bohemiae occidentalis geologica et paleobiologica, který
je psaný v anglickém jazyce. Byla ustanovena redakční
rada a připraveny první příspěvky, které v tištěné podobě
vyjdou v následujícím roce 2011. Vědecké renomé
pracovníků muzea je také dáno jejich členstvím v redakční
radě mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences. Během léta byly podniknuty dvě významné
výzkumné výpravy do USA (Kentucky) a Číny, které měli
za cíl vědecky zpracovat některé paleozoické lokality, které
do dnešní doby nebyly zdokumentovány. Díky tomu byla
obohacena sbírka muzea o několik stovek sbírkových
předmětů, především z lokalit v USA. Paleontologické
oddělení v roce 2010 začalo připravovat významný
projekt směřující k popularizaci paleontologické vědy
a zviditelnění Západočeského muzea jakožto významného
vědeckého ústavu. Projekt nese název „Paleontologické
popularizační centrum“. Bylo vybráno místo realizace
a zadána předběžná studie stavby muzea. Obdobně řeší
řadu výzkumných úkolů oddělení botanické a zoologické.
Botanické oddělení vydává impaktovaný časopis Erica
a zoologické pracoviště Sborník Západočeského muzea
v Plzni – Příroda. Archeologická pracoviště muzea, která
se podílejí na řadě výzkumných úkolů, přesahující rámec
regionu započala v roce 2010 vydávat recenzovaný časopis
Západočeská archeologie. V redakční radě časopisu jsou
zastoupeni přední čeští archeologové. Odborná a vědecká
práce muzea tak naplňuje standardy veřejné dostupnosti
sbírek ve smyslu zákona 122/2000 Sb. v platném znění
a umožňuje následně aplikaci základního výzkumu ve
formě výstav, expozic a rozsáhlé přednáškové činnosti,
která seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšími poznatky
o přírodě a vývoji společnosti regionu. Řada odborných
pracovníků se podílí na specializované výuce na fakultách
a ústavech Západočeské univerzity, dále jako oponent či
vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací,
či zasedá ve zkušebních komisích. Právě studenti univerzity
využívají ve velké míře pro svoji přípravu i studentskou
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odbornou činnost sbírky muzea.
Muzeum vyvíjí i rozsáhlou výstavní činnost jak
vlastní, tak z převzatých a muzeem doplněných a výtvarně
upravených výstav. Mnohé z nich jsou zaměřeny
popularizačně a snaží se nenásilnou formou seznámit
návštěvníka se zdánlivě suchopárným vědním oborem.
Muzeum se snaží, aby výstavní činnost byla rozmanitá,
z různých oborů a vždy využívající rozsáhlé sbírky muzea.
Muzejní pracovníci řeší a vytvářejí výstavy a propagaci
muzea vlastními silami od námětu až po konečnou instalaci,
včetně výtvarného řešení. Zde patří mimořádné poděkování
oddělení výstavní činnosti. Pro mládež a rodiče s dětmi
je zaměřena doplňková činnost Muzea loutek, které bylo
otevřeno nově na podzim roku 2009. Jeho roční existence
ukázala, že veřejnost se nespokojí jen s pasivním vnímáním
muzea, ale velmi kladně hodnotí právě doprovodné
programy.
Významným pokrokem v muzejní prezentaci se
stalo v závěru roku schválení projektu vybudovat stálé
historické expozice pod společným názvem, „Pohledy do
minulosti Plzeňského kraje“. Historické expozice byly
v Západočeském muzeu zrušeny v roce 1943 a od té doby
nebyly nikdy obnoveny. Jejich výstavba probíhá za podpory
Plzeňského kraje a financování z prostředků Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory
3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví
v rozvoji cestovního ruchu. Expozice by měly být otevřeny
veřejnosti v polovině roku 2013. Při jejich přípravě je kladen
velký důraz na interaktivitu a dynamickou prezentaci
historie celého regionu. Po otevření historických expozic
by měla být v krátké době realizována expozice užitého
umění ve třetím podlaží muzejní budovy. Dalším úkolem,
který muzeum čeká je realizace Muzea církevního umění
Plzeňské diecéze v objektu Františkánského kláštera. Nově
pojatá prezentace církevního umění západních Čech vzniká
také za podpory evropského Regionálního operačního
programu a veřejnost by se s expozicí mohla seznámit již
v polovině roku 2012.
V rámci evropské spolupráce se muzeum podílí na
projektu Kultura bez hranic (Kultur ohne Grenzen)
financovaného z programu Cíl 3 Program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,
kde zajišťuje účast kulturního manažera Plzeňského kraje
v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee v Horní Falci. Pro
toto informační centrum každoročně připravuje výstavní
a kulturní projekty, v Schönse i v Západočeském muzeu
v Plzni. V loňském roce byla jednou z významných akcí
i výstava prezentující pojetí Evropy očima studentů umění
univerzity v Regensburgu.
Máme-li hovořit o některých dlouhodobých problémech
muzea, tak je nutno na prvním místě zmínit přetrvávající
nedostatek vhodných depozitárních prostor pro sbírky.
I když v posledních letech se podařilo vyřešit nejožehavější
problémy (Zborovská ul.), stále nemá muzeum možnost
zajistit sbírkám odpovídající prostředí a ochranu. Stále
přetrvávají problémy vzniklé rekonstrukcí hlavní budovy
a vrácením některých objektů v restitučním řízení
v osmdesátých a devadesátých letech. Jako možné řešení


se nabízí možnost využít objektu uvolněného armádou ve
vzdálenosti 40 km od Plzně. Dalším problémem ochrany
sbírek je nedostatek finančních prostředků na zajištění
konzervace a restaurování sbírek. S tímto procesem muzeum
započalo systematicky až na počátku 90. let minulého
století. Do té doby byly sbírky restaurovány jen výjimečně.
Prostředky, které může muzeum na tuto činnost věnovat
jsou stále minimální. Do budoucna bude nutné počítat
s celkovou rekonstrukcí historické budovy Národopisného
muzea na náměstí Republiky a reinstalací jeho expozic.
O výsledcích roku 2010 dostatečně vypovídá následující
zpráva. V následujícím roce následně čeká muzeum řada
náročných úkolů jak v odborné, tak v prezentační práci
a správě sbírek. Práce to určitě nebude jednoduchá, a to
i vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro
rok 2011. Závěrem mi proto dovolte, abych poděkoval
pracovníkům muzea za obětavé plnění všech úkolů i všem
těm, kteří vytvořili podmínky pro práci muzea. Veřejnosti
pak patří poděkování za to, že návštěvou muzea oceňují
a podporují naši práci.

PhDr. František Frýda
Ředitel muzea
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Sbírkotvorná činnost

»

Oddělení prehistorie

»

Z plošných odkryvů proběhl archeologický
výzkum na stavbě multifunkčního sportovního
areálu v Plzni-Valše na břehu přehrady České
údolí. Na ploše 0,3 ha bylo odkryto 119 objektů
z doby halštatské, mladší doby laténské a mladší
doby římské.
V rámci sbírkotvorné činnosti byly také
prováděny cílené sběry a prospekce na vytypovaných
polohách a lokalitách, jejichž cílem bylo rozšířit a doplnit
obraz pravěkého osídlení regionu.
Byly převzaty i soubory nálezů ze sběrů od
spolupracovníků muzea (M. Řezáč, R. Trnka a další). Část
těchto povrchových sběrů byla prováděna na požádání
muzea a část z vlastních aktivit spolupracovníků.
Převzaty byly kolekce nálezů z oddělení OZAV z okolí
Horní Kamenice a Blažejova (P. Hereit).
Na oddělení starších dějin byly předány nálezy
a vypracovány zprávy ze záchranných výzkumů v Malesicích
- stavba kulturního zařízení a Starého Plzence - stavba
rodinného domu ve Vrchlického ulici.
Souhrnný přehled dalších výzkumů a akcí s pozitivními
výsledky; všechny nálezy byly zapsány do přírůstkové knihy
a byla na ně vypracována hlášení o nálezech a doklady
o nabytí sbírek.

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

RP 1/2010 - Dolní Lukavice (okr. Plzeň-jih), ppč.
133/1, sběr.
RP 2/2010 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
západně od polní cesty, v poloze „V Rybníčkách“, sběr.
RP 3/2010 - Vranov u Mnichova (okr. Domažlice),
severní svah Starého Herštejna, ojedinělý nález.
RP 4/2010 Čechy, lokalita neznámá, starý stav.
RP 5/2010 Střapole (okr. Rokycany), jihozápadní
svah „Velkého vrchu“, nález depotu bronzů.
RP 6/2010 Záluží (okr. Plzeň-jih), pole „Nad
Rybníkem“, sběr.
RP 7/2010 Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), pole
pod rozvodnou, sběr.
RP 8/2010 Podzámčí (okr. Domažlice), hradiště na
vrchu Rýzmberk, náhodný nález.
RP 9/2010 Úherce (okr. Plzeň-sever), pole
„V Úžlabí“, ojedinělý nález.
RP 10/2010 Pňovany (okr. Plzeň-sever), poloha
„U Chotěšoviček“ sběr vlastní.
RP 11/2010 Blížejov (okr. Domažlice), stavba RD na
ppč. 758, předáno z odd. ZAV.
RP 12/2010 Horní Kamenice-Dolní Kamenice (okr.
Domažlice), 550 m jižně od kaple v Dolní Kamenici,
předáno z odd. ZAV.		
RP 13/2010 Horní Kamenice (okr. Domažlice),
poloha „Na Ovčárně“, předáno z odd. ZAV.
RP 14/2010 Horní Kamenice-Dolní Kamenice (okr.
Domažlice), 550 m jižně od kaple v Dolní Kamenici,

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

předáno z odd. ZAV.		
RP 15/2010 Horní Kamenice (okr. Domažlice),
1350 m jižně od kaple v obci, předáno z odd. ZAV.
RP 16/2010 Dolní Kamenice (okr. Domažlice),
1250 m severovýchodně od kaple v obci, předáno odd.
ZAV.
RP 17/2010 Horní Kamenice (okr. Domažlice),
návrší 100 m západně od silnice do Staňkova, předáno
odd. ZAV.
RP 18/2010 Merklín (okr. Plzeň-jih), Merklínská
hůrka, náhodný nález.
RP 19/2010 Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město),
břeh přehrady České údolí, vlastní plošný výzkum.
Vypracována závěrečná zpráva z výzkumu.
RP 20/2010 Drahotín (okr. Domažlice), les „Skalky“,
depot bronzů.
RP 21/2010 Hvožďany u Poběžovic (okr.
Domažlice), les „Skalky“, ojedinělý nález.
RP 22/2010 Plzeň (okr. Plzeň-město), Sedláčkova
ulice, předáno z odd. ZAV.
RP 23/2010 Podzámčí (okr. Domažlice), hradiště na
vrchu Rýzmberk, nálezy bronzových předmětů.
RP 24/2010 Bdeněves (okr. Plzeň-sever), stavba RD
v poloze „Za Školou“, výzkum vlastní. Vypracována
závěrečná zpráva z výzkumu.
RP 25/2010 Město Touškov (okr. Plzeň-sever),
stavba RD u hřbitova, výzkum vlastní. Vypracována
nálezová zpráva.
RP 26/2010 Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole
„K Vlkýši“, sběr vlastní.
RP 27/2010 Darmyšl (okr. Tachov) hradiště na vrchu
„Chlum“ ojedinělý nález.
RP 28/2010 Dolany (okr. Plzeň-sever), jižní část pole
„V Dolíčkách“, sběr vlastní.
.
RP 29/2010 Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město),
západně od návrší „Kotlík“, sběr vlastní.
RP 30/2010 Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), jižně
od návrší „Kotlík“, sběr vlastní .
RP 31/2010 Zbůch (okr. Plzeň-sever), návrší 800 m
severozápadně od obce, ojedinělý nález.
RP 32/2010 Bořice (okr. Domažlice), poloha „Na
Hradišti“, sběr vlastní.
RP 33/2010 Otov (okr. Domažlice), odkalovací
jímka, výzkum vlastní. Vypracována závěrečná zpráva
z výzkumu.
RP 34/2010 Dýšina (okr. Plzeň-sever), vodovod
v Novohuťské ulici, výzkum vlastní. Vypracována
závěrečná zpráva z výzkumu.
RP 35/2010 Těškov (okr. Rokycany), les „Pod
Skálou“, ojedinělý nález.
RP 36/2010 Vochov-Kozolupy (okr. Plzeň-sever),
pole nad továrnou, sběr.
RP 37/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pod silnicí do
Kozolup, západně od Vochovského potoka, sběr.
RP 38/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha C
nad polní cestou, sběr.
RP 39/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha D
pod polní cestou sběr.
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RP 40/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), polohy D
a C pod a nad polní cestou, sběr.
RP 41/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole „Za
Tratí“, severozápadně od hořejšího rybníka, poloha A,
sběr.
RP 42/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole „Za
Tratí“, při Vochovském potoku, poloha G, sběr.
RP 43/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole „Za
Tratí“, střed pole nad cestou, sběr.
RP 44/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole „Za
Tratí“, horní roh pole, poloha R, sběr.
RP 45/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), poloha O, na
západním břehu dolejšího rybníka, sběr.
RP 46/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha P na východním břehu dolejšího
rybníka, sběr.
RP 47/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha B mezi hřbitovem a tratí, sběr.
RP 48/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha H mezi hřbitovem a rybníkem, sběr.
RP 49/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha M mezi hřbitovem a tratí, sběr.
RP 50/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha L mezi hřbitovem a tratí, sběr.
RP 51/2010 Křimice-Vochov (okr. Plzeň-město
a Plzeň-sever), poloha J při jihozápadním rohu
hřbitova, sběr.
RP 52/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha I u železniční trati, sběr.
RP 53/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha CH mezi hřbitovem a rybníkem,
sběr.
RP 54/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha K mezi hřbitovem a tratí, sběr.
RP 55/2010 Vochov (okr. Plzeň-sever), pole
u hřbitova, poloha S jižně od silnice, sběr.
RP 56/2010 Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), proti
železniční stranici Valcha, sběr.
RP 57/2010 Malesice (okr. Plzeň-sever), pole
„U Drátovny“, sběr.
RP 58/2010 Soběkury (okr. Plzeň-jih), pole „Na
Pískách“, poloha B3, sběr.
RP 59/2010 Soběkury (okr. Plzeň-jih), pole „Na
Pískách“, poloha B1, sběr.
RP 60/2010 Soběkury (okr. Plzeň-jih), zaniklá osada
Tuřany, poloha A, sběr.
RP 61/2010 Soběkury (okr. Plzeň-jih), zaniklá osada
Tuřany, poloha A, objekt LtA, sběr.

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
» Domažlice (okres Domažlice)
- Chodská ulice, drenáž kolem
domu čp. 95, dozor, vrstva
s keramikou 15. - 16. století.
» Domažlice (okres Domažlice) -



»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Intravilán města, stavba kanalizace a vodovodu v rámci
stavby „Čistá Berounka“, dozor, pozdněstředověké
a novověké vrstvy s keramikou od 14. století po
současnost nebo negativní situace.
Domažlice (okres Domažlice) - Náměstí Míru,
pokládka kabelů NN před klášterem, dozor, novověké
vrstvy a koruna zdiva původního gotického kostela.
Stříbro (okres Tachov) - severní obchvat města, poloha
Praporec, pokračující výzkum středopaleolitického
sídliště.
Stříbro (okres Tachov) - minoritský klášter, záchranný
výzkum ve východním křídle ambitu (hroby) a ve
východní konventní budově.
Stříbro (okres Tachov) - staveniště RD u hřbitova,
jižní okraj paleolit. sídliště, sběry paleolit. industrie.
Babina (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, pravěk.
Beroun - Závodí (okres Beroun), sonda bagrem na
hraně inundace Berounky v smetištím zásypu ze stavby
dálnice, nalezen zbytek římské bronzové nádoby
Blížejov (okres Domažlice), stavba rodinného domu na
ppč. 776/10, výzkum, jáma z období halštatu B až C.
Čemíny (okres Plzeň-sever), stavba vodovodu, dozor,
pravěk.
Čivice (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, pravěk.
Hodyně (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, doba
římská, keramika.
Kozolupy (okres Plzeň - sever), stavba silnice
a přípojka elektřiny k rodinnému domu, dozor, pravěk
(neolit, latén).
Lednice (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, pravěk.
Lomany (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, pravěk,
paleolit.
Olšany (okres Plzeň - sever), ZSO, sběry, keramický
soubor 12.-13. století.
Planá (okres Plzeň - sever), povrchový sběr, pravěk.
Rakolusky (okres Plzeň - sever), povrchový sběr,
pravěk, paleolit. industrie
Výrov (okres Plzeň - sever), povrchový sběr,
ml.d.laténská, ml.d. bronzová
Žebnice (okres Plzeň - sever), sběry zjištěno sídliště
středního paleolitu.
Mimov a Močerady (okres Domažlice), rekonstrukce
polní cesty a stavba odtokové stoky, dozor, situace
převážně negativní, v Mimově zachycena polozemnice
a kulturní vrstva z konce 12. století s nálezy keramiky.
Plasy (okres Plzeň - sever), rekonstrukce silnice I/27
v intravilánu města, středověké situace, zdiva.
Blížejov (okres Domažlice), kostel sv. Martina,
odvodnění, narušení novověkého pohřebiště.
Bukovec (okres Domažlice), kostel Nanebevzetí Panny
Marie, odvodnění, archeologický výzkum, středověké
situace, zdivo
Plzeň (okres Plzeň - město), františkánský klášter,
sondáž v areálu rajského dvora a v prostoru černé
kuchyně, středověk-novověk.
Poběžovice (okres Domažlice), Mariánská ulice,
archeologický výzkum zaniklého hřbitova, novověk.
Rokycany (okres Rokycany), kostel Panny Marie

Výroční zpráva 2010



»

»

Sněžné, odvodnění, středověké zdivo, novověké
hroby (ve spolupráci s Muzeem Bohuslava Horáka
v Rokycanech).
Stará Pasečnice (okr. Domažlice), zaniklé proboštství
kladrubského kláštera, sondouodhalen zřícený
původně valeně zaklenutý sklep, keramika 14.-15. stol.,
výzkum s OM Domažlice.
Žebnice (okres Plzeň - sever), kostel sv. Jakuba,
archeologický výzkum v presbytáři, středověk, nepřímé
doklady staršího kostela.

Oddělení starších dějin
Sbírky u fondu Historická
archeologie byly rozšiřovány vesměs
archeologickými výzkumy a sběry. To
se týká hl. velkého ZAV U Zvonu
v Plzni. Během roku nastaly i různé
menší archeologické akce, tj. ZAV,
dozory, sběry aj. v terénu, zejm. v Plzni
a okolí podle aktivity stavebníků. Dalším zdrojem bylo
přebírání materiálu archeologického původu od oddělení
pravěku ZČM (2 lokality) , od odd. záchranných archeol.
výzkumů ZČM letos kupodivu nic, stejně jako přebírání
sběrů amatérů či náhodných nálezů při stavbách atd.
Dalším zdrojem je přebírání materiálu od archeologických
organizací oprávněných k provádění archeologických
průzkumů na území Plzeňského kraje, s nimiž má
ZČM uzavřenou „Dohodu o předávání archeologických
nálezů“ (to je Archaia-jih o.p.s., ZIP o.p.s. a KAR FF
ZČU), nálezy byly v roce 2010 převzaty pouze od KAR
FF ZČU (1 lokalita). Bylo pokračováno i v doplňování
sbírkového fondu ve fondech AN (Numismatika), AZ
(Militária) a AC (Historie) především vlastním sběrem,
dary a převody, částečně i nákupem (podle přidělených
finančních prostředků). Využívanou formou byla návštěva
různých sběratelských burz a veletrhů za účelem drobných
„korunových“ nákupů nebo výměn pro sbírky ZČM.
Okrajově (s převahou mimorozpočtových prostředků)
a pouze se vztahem k regionu a naší historii byly doplňovány
fondy M (zde i výjimečné předměty nadregionálního
významu), DP, C a G. Fond S nebyl doplňován, fondy
J, HT, MZ a MZZ jsou uzavřené. Během roku bylo na
oddělení zapsáno celkem 346 přírůstkových čísel, což je
8052 předmětů. Konkrétně u Numismatiky to bylo 79 přír.
čísel (714 předmětů), u Militárie to bylo 171 čísel (234
předmětů), u Historie pak 90 přír. čísel (184 předmětů)
a konečně v Historická archeologii pak 6 přír. čísel (6920
předmětů). Vlastním sběrem, rsp. terénním výzkumem bylo
získáno (z celkového počtu) 127 přír. čísel (178 předmětů),
převodem od různých organizací a subjektů a dary pak
151 přír. čísel (7803 předmětů) a konečně nákupem celých
68 přír. čísel (ale pouze 71 předmětů). U nákupů je to cca
19,65 % přírůstků (podle čísel) a 0,88 % přírůstků podle
počtu předmětů. Za nákup sbírkových předmětů bylo
utraceno celkem 91 905 Kč.

Z nejvýznačnějších akvizic můžeme vyjmenovat :
»
»
»
»
»
»
»
»

Soubor muzejních replik historických řádů Evropy
(firma Göde, NSR) - 27 ks
SSSR, Řád Kutuzova III. třídy
Francie, lehký kulomet Chatellerault M 24/29
z výzbroje 1. Čsl. pěší divize 1940
Německo - samonabíjecí pistole Sauer & Sohn M
38 s vyrytým věnováním sovětského poddůstojníka
československému odbojáři z roku 1945
Opakovací karabina ČZ vz. 33 předválečného
četnictva
Část dokumentace soutěžního návrhu na městské
divadlo
Otisky stabilního katastru 9 plzeňských vsí (např.
Radobyčice, Senec, Lobzy...)
Početně velmi rozsáhlou akvizicí bylo získání
numismatické sbírky bývalého plzeňského primátora
Ing. St. Loukoty, která byla muzeu předána Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) Plzeň ke dni 1. 6. 2010. Jde o 2545 ks
mincí, medailí a papírových platidel, které (neboť
nebyl ze strany ÚZSVM zpracován soupis) byly zatím
prozatímně zapsány do pomocné evidence a postupně
v souladu se zpracováním přesného soupisu budou
zapisovány do řádné chronologické evidence.

Sbírkotvorné akce archeologické povahy :
»
»
»
»
»

Plzeň, revitalizace severovýchodní části sadového
okruhu historického jádra
Plzeň, Rooseveltova - Veleslavínova, horkovod 2. část,
I. etapa
Plzeň, U sv. Jiří, lokalita soutoku Úslavy a Berounky
Plzeň, U Zvonu, stavba nové budovy Západočeské
galerie
Korýtka (okr. Plzeň - sever), rekonstrukce objektu čp.8

Převzetí nálezů z oddělení prehistorie :
»
»

Malesická náves parc.č.11
Starý Plzenec - Hůrka

Převzetí nálezů od KAR FF ZČU
»

ZSO Cetkov, k.ú. Drahoňův Újezd, okr.Rokycany

Z přehledu je vidět, že naprostá většina přír. čísel
a nabytých předmětů byla získána dary a převody, bylo
to cca 43,6 % čísel a 96,9 % předmětů (vlastním sběrem
a terénním výzkumem to bylo cca 36,7 % čísel a 2, 2 %
nabytých předmětů a nákupem jen minimum věcí).
Za akce z oboru Historické archeologie zodpovídal
především Mgr. J. Orna, příp. Mgr. V.Dudková (samozřejmě
i obě dokumentátorky), za akce z oboru Numismatiky
odpovídal dr. M.Hus, za akce v oboru militárií odpovídal
zbrojíř M.Hejduk, příp. i vedoucí oddělení, za akce z oboru
historie, map, plánů a grafiky odpovídal Mgr. T. Bernhardt.
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Oddělení novějších dějin
Rozšíření sbírkového fondu dle
koncepce oddělení. Zvláště o předměty
technické povahy a předmětů běžného
denního použití.
Sběr dokumentů a předmětů
vztahujících se k významným
plzeňským a regionálním událostem
kulturního, politického, průmyslového či sportovního
života (např. plakáty).
Významný nákup historického fotografického materiálu
- kolekce diapositivů fotografa V. Bence.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Sbírkotvorná činnost probíhala dle stávající koncepce.
Průběžně byla sledována nabídka starožitností od
soukromníků a aukčních síní. Na základě těchto průzkumů
bylo do sbírky oddělení získáno několik předmětů.
V roce 2010 bylo zapsáno 6 nových přírůstkových
čísel.
Významné sbírkové předměty zapsané za uvedené
období:
Dekorativní porcelánová váza. Čechy,
Karlovy Vary, Státní odborná škola pro
průmysl porculánový. Návrh Eduard
Schickel, 1928, signováno (Sign. „Entwurf
Ed. Schickel 1928“). Rozměry: v. 85 cm,
inv. č. UMP24807.
Závěsný stropní lustr (na kovové nosné
tyči tvarované segmenty z foukaného a plochého matovaného
skla). Lustr pochází z původního funkcionalistického
interiéru v Plzni, Koperníkova ul. Čechy, kol. r. 1930.
Rozměry: v. 80 cm, max. průměr 40 cm, inv. č. UMP24811.

Oddělení národopisné
V oblasti hmotné kultury se akvizice
v roce 2010 zaměřily v intencích
dlouhodobé sbírkotvorné koncepce
oddělení na dokumentaci chybějících
vývojových variant předmětů související
s každodenní činností obyvatel Plzně
a okolí. K nim lze bezpochyby zařadit
sběr rodinných loutkových divadel, hraček a textilu apod.
Jako významnou akvizici lze zmínit soubor 18 kusů
loutek s proscéniem Storchova divadla dle návrhu Víta
Skály z roku 1934. V oblasti duchovní kultury se výzkum
zaměřil na mapování projevů soudobé české spontánní
každodennosti a autentické tradice (skauting, tramping,
karavaning, turistika apod.).
Časově se oblast zájmu přesunula do druhé poloviny 20.
století



Oddělení paleontologické
Přírůstky v roce 2010 :
» 1/10 - sběr 2010 Sběr fosilních rostlin, karbon, lokalita
Týnec
» 2/10 - kup 2010 Fosílie staršího paleozoika, ordovik
» 3/10 - dar 2010 Fosilní rostliny z období karbonu, vrty
Ejpovice
» 4/10 - sběr 2010 Fosílie z dolu Bílina, terciér
» 5/10 - sběr 2010 Sběr fosilních rostlin, karbon, Anglie
» 6/10 - sběr 2010 Sběry fosilních rostlin, karbon,
lokalita Újezd u sv. Kříže
» 7/10 - sběr 2010 Sběry na lokalitě (Kentucky, Indiana),
paleozoikum, USA
» 8/10 - sběr 2010 Sběry na lokalitě Ovčín, karbonské
rostliny		
Byla získána velmi významná sbírka z pozůstalosti
Vratislava Korduleho, která obsahuje fosílie staršího
paleozoika z jeho 40letého sběratelského období. Kolekce
čítá cca 1000 ks výstavních sbírkových předmětů z období
ordoviku. Tím byla významně zhodnocena sbírka
ordovických fosílií paleontologického oddělení.

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2010 obohacen především
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový materiál
k výzkumným úkolům, materiál z pracovních i soukromých
terénních cest; do sbírky byly zařazeny starší položky rodu
Rubus M. Vondráčka (deponované v ZČM). Dále byl
rozšířen dvěma dary (R. Paulič 38 položek, J. Nová 190
položek cévnatých rostlin).
Zapsáno bylo 6 přírůstkových čísel: B1/2010-B6/2010.
Herbář V. Hanzlíkové (dnes V. Pešková) darovaný do
sbírek ZČM byl připraven pro zapsání do sbírek ZČM,
společně s autorkou byly vyřazeny nelokalizované položky,
doplněna čísla lokalit, rok sběru, atd. ( J. Nesvadbová, J.
Hradílková).
V roce 2010 bylo vypůjčeno a po vrácení zpracováno
446 sb. předmětů + 9 neevidovaných položek (č.1/2010 205 +1 položek, č. 2/2010 - 200 + 8 položek, č. 2010/1 - 4
položky, č. 3/2010 - 1 položka, č. 2010/2 - 36 položek), (R.
Bláhová, J. Hradílková).
Ve spolupráci s CITEM Brno byla vytvořena nová
podoba herbářové etikety.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost byl v prosinci
informován o činnosti oddělení a stavu sbírkového fondu
(žádné nákupy, dary ani jiné mimořádnosti nebylo třeba
řešit).

Oddělení zoologické
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání
bezobratlých živočichů pracovníky oddělení (Hradská,
Těťál) v rámci plnění odborné činnosti a ústavních úkolů
v níže uvedených (převážně chráněných) územích západních
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Čech: Ašský výběžek - EVL Lužní potok a Bystřina, PR
Rašeliniště u Polínek, PP Hrádecká bahna, PR Petrovka,
Kozčínský rybník, Zborovy, Horažďovicko-sušické vápence
(4 lokality), NP a CHKO Šumava (5 lokalit).

Odborná činnost

Knihovna Západočeského muzea

Odevzdané nálezové zprávy :

Sbírkový fond regionální literatury
(RL) byl navýšen o 226 svazků. Z toho bylo
33 sv. získáno koupí, 32 sv. bylo získáno
výměnou a zbytek, tedy 161 sv., získáno
darem. Celkový stav sbírkového fondu RL
je tedy ke konci roku 2009 celkem 7.447
svazků. Fond RL je průběžně zpracováván
do počítačové databáze Kpwin-SQL.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 110 svazků.
Podle druhu akvizice bylo 32 svazků získáno koupí, 23
darem a 55 svazků převedeno ze studijního fondu. Všechny
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST
je k 31. 12. 2010 celkem 1.966 sv. Sbírkový fond ST nebyl
prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům
knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty.
Za rok 2010 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny
celkem 361 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je 9.438
svazků.
Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení
umprum nebyl z důvodů zaneprázdnění pracovníků
oddělení realizován.

Oddělení prehistorie
»

»

»

Kokašice (okr. Tachov), hrad Krasíkov, výkopy pro
pokládku elektrického kabelu, říjen 2006. Výšinné
sídliště pozdní doby halštatské, osídlení 13.-17. století
(A. Zelenka).
Město Touškov (okr. Plzeň-sever), jižně od hřbitova
na ppč. 910/57, 910/105 a 917, stavba RD, červeneclistopad 2010. Sídlištní objekty střední až mladší doby
bronzové (A. Novotná).
Otov (okr. Domažlice), poloha „Nad Otovským
rybníkem“, skladovací jámka ZD Otov, září-říjen
2010. Sídlištní objekty střední až mladší doby
bronzové (A. Zelenka).

Přehled dozorovaných akcí s negativním výsledkem
Na všech níže uvedených stavebních akcích byl
v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly na
ně vypracovány závěrečné zprávy o provedení a výsledcích
dozoru :
» Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), stavba RD na ppč.
2152/33, 35-36.
» Chrást (okr. Plzeň-sever), ulice Československého
odboje, výkopy pro elektrické vedení.
» Plzeň-Bolevec (okr. Plzeň-město), stavba bytových
domů na ppč.2206/1-2.
» Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město), obytná zóna
v lokalitě Jih, sítě a komunikace pro stavbu RD.
» Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město), výstavba
cyklostezky Stříbrská - Lábkova ulice.
» Plzeň-Hradiště (okr. Plzeň-město), ulice Na Rychtě
a Pod Hradem, výkopy elektrického vedení.
» Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), ulice K Pomníku
padlých, sítě a komunikace pro novou obytnou zónu.
» Dobřany (okr. Plzeň-jih), ulice Stromořadí,
plynofikace a rekonstrukce ulice.
» Přeštice (okr. Plzeň-jih), ppč. 486, 487, 488, stavba
fotovoltaické elektrárny.
» Štěnovice (okr. Plzeň-jih), pozemek ppč. 663/5,
výkopy kanalizace.
» Mračnice-Březí (okr. Domažlice), pozemek ppč.
620/7-8, stavba fotovoltaické elektrárny.
» Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), ulice Cihlářská,
plynofikace.
» Staňkov (okr. Domažlice), pozemky ppč. 3187, 3188,
3121, fotovoltaická elektrárna.
» Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), ppč. 898/17
a 989/23, přístavba haly.
» Mračnice-Meclov (okr. Domažlice), pozemky ppč.
150, 155, 158, fotovoltaická elektrárna.
» Dýšina (okr. Plzeň-sever), Nádražní ulice, výkopy
elektrického vedení.
» Plzeň-Bolevec (okr. Plzeň-město), ulice Vondruškova,

Výroční zpráva 2010
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

výkopy elektrického vedení.
Plzeň-Nová Hospoda (okr. Plzeň-město), ppč.
1590/11, 1589/7, firemní obchodní centrum .
Černovice (okr. Domažlice), ppč. 553/2, 16/1 aj.,
výkopy kanalizace.
Plzeň-Slovany-Bručná (okr. Plzeň-město), ulice
Úhlavská a Plzeňská cesta, stavba vodovodu.
Malešice (okr. Plzeň-město), ppč. 334/74, 334/97,
stavba RD.
Dýšina (okr. Plzeň-sever), ulice Horomyslická, průtah
obcí, rekonstrukce sítí a komunikace.
Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město), rekonstrukce
vnitrobloku U Alberta.
Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), přípojka kanalizace
k čp. 16.
Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Chebská ulice,
stavba garáže.
Kamenný Újezd (okr. Plzeň-sever), výkopy pro kabely
NN.
Plzeň-Doudlevce (okr. Plzeň-město), stavba malé
vodní elektrárny České údolí.



7)

8)

9)

10)

Ostatní :
1) Postupně byly preparovány, dokumentovány
a laboratorně zpracovávány „in situ“ vyzvednuté
žárové hroby mladší doby bronzové z Nýřan
„U Mexika“, stavba haly DAF z výzkumu M. Čechury
v roce 2006. Rozebráno bylo 11 hrobů (č. 118,
120, 121, 201, 202, 203, 204, 205, 206 a 219, 237)
a laboratorně bylo zpracováno 9 nálezových celků.
Výplně nádob i hrobových jam byly rozplaveny a byl
vytříděn antropologický materiál (M. Metlička, L.
Šmolíková).
2) Jako příprava pro nálezovou zprávu byly zpracovány
nálezové celky 12.-13. století z výzkumu na náměstí
v Horšovském Týně z roku 1993 (RP 93/12). V rámci
zpracování byl vypracován popis keramického
materiálu (A. Zelenka).
3) Ze starších výzkumů byly sestaveny a zhotoveny
celkové plány z výzkumů pohřebiště v PlzniRadčicích ze sezón 1983, 1984 a 1985 (výzkum D.
Baštová) a také z následujících výzkumů na stavbách
v areálu f. HP Pelzer, v letech 1999/2000 a v roce
2003. Z posledně uvedených výzkumů byly nakresleny
i detaily jednotlivých objektů (L. Šmolíková, J.
Metličková).
4) Jako srovnávací a doplňující materiál pro ústavní
úkol A. Zelenky byly zhodnoceny kolekce nálezů
z předchozího výzkumu v Plzni-Bručné při stavbě
haly f. DEK Trade v roce 2007 ( J. Metličková).
5) Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna
hlášení o nálezech a archeologických akcích za
rok 2009 (109 položek), která byla odeslána na
Archeologický ústav v Praze. Databáze je podkladem
vydání Výzkumů v Čechách 2009 (M. Metlička, A.
Novotná).
6) V průběhu nového ukládání kovových sbírkových
předmětů byl vytříděn antropologický materiál

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

ze žárových pohřbů, který byl antropologicky
vyhodnocen. Jde o materiál z výzkumů mohylových
pohřebišť: Plzeň-Nová Hospoda; Vrhaveč,
„V Kopcích“ - mohyla I a IV; Dýšina-Nová Huť,
mohyla 8 (L. Šmolíková).
Pro oddělení ZAV (M. Sochorovou) byla vypracována
antropologická zpráva ke kosterním pozůstatkům
z hrobu odkrytého při výzkumu v Přešticích-Rybově
ulici (L. Šmolíková).
V druhé polovině roku se antropoložka L. Šmolíková
na vyžádání podílela na terénní části záchranného
archeologického výzkumu oddělení starších dějin
v Plzni „U Zvonu“ před stavbou galerie. Jejím
úkolem bylo vyzvedávání a antropologické zpracování
kosterních pozůstatků z odkrytých hrobů.
Pokračovalo přepisování rozsáhlé terénní
dokumentace ze záchranného výzkumu v Dobřanech,
na ploše východně od psychiatrické léčebny před
zástavbou rodinnými domky; výzkum z let 2008-2009
(A. Novotná).
Podle geodetického zaměření byl vynesen a zhotoven
celkový plán záchranného archeologického výzkumu
v Plzni-Valše, na břehu přehrady České údolí při
stavbě multifunkčního sportovního areálu, který
proběhl v první polovině roku 2010 (L. Šmolíková).
Nakreslen byl celkový plán zachycených objektů
zkoumaných při rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka
v Dobřanech, okr. Plzeň-jih během akcí probíhajících
v letech 2008-2009 (L. Šmolíková).
Po zpracování byla dokumentačně zkreslena kolekce
keramických nálezů z výzkumu laténské chaty
z Úherců v poloze „V Úžlabí“ odkryté v roce 2009
(M. Mašková).
Pro výstavu Muzea severního Plzeňska v Mariánské
Týnici o nových výzkumech byly zhotoveny
kopie nákrčníku a náramku z laténského hrobu
v Kralovicích zkoumaného M. Čechurou (M.
Metlička, P. Peterková).
Pro zamýšlené zpracování neolitického osídlení
regionu byly nakresleny nálezy ze staršího výzkumu
u Vodního Újezda, okr. Plzeň-jih a Kyšic, okr. Plzeňsever v poloze „Na Zahrádkách“ kolekce z předaných
sběrů z pole severně od rozvodny v Křimicích (M.
Mašková).
Pro Muzeum Chodska v Domažlicích bylo provedeno
zaměření a vytvořen plán orbou narušeného
mohylníku u Bělé nad Radbuzou, kde bylo na
poli a louce identifikováno pět zbytků mohyl (M.
Metlička, A. Zelenka).
V průběhu celého roku probíhala příprava sborníku
„Archeologie západních Čech“. Proběhla redakční
rada, proběhlo recenzní řízení, dopracovány
připomínky, přeložena resumé a doplněna klíčová
slova a abstrakty. Proběhla sazba časopisu a v prosinci
bylo první číslo dáno do tisku (M. Metlička, T.
Bernhardt).
Ve spolupráci s Muzeem Chodska proběhlo několik
záchranných archeologických výzkumů: výzkum na
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hradě Rýzmberk u Koutu na Šumavě, okr. Domažlice,
při stavbě fotovoltaické elektrárny Mračnice-Březí,
okr. Domažlice a při stavbě odkalovací jímky v Otově,
okr. Domažlice (A. Zelenka).
18) Proběhlo předběžné zpracování výsledků záchranného
archeologického výzkumu při stavbě rodinného
domu ve Starém Plzenci Vrchlického ulici na ppč.652
a 149/2, kde bylo v základových pasech a na ploše
zachyceno 10 zahloubených objektů (A. Novotná, A.
Zelenka).
19) Mnohaleté sběry M. Řezáče z rozsáhlých
polokulturních sídelních areálů u Vochova, okr. Plzeňsever a ze Soběku, okr. Plzeň-jih ze zaniklé středověké
vesnice Tuřany čítající vždy několik tisíc artefaktů byly
roztříděny, učeny, odatovány a materiál byl připraven
k zapsání do přírůstkové knihy (M. Metlička, A.
Novotná).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy :

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Plzeň - Bílá Hora, Senecká ulici,
rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní
situace.
» Plzeň - Křimice, ulice Vodní, rekonstrukce
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Plzeň - Vinice, vodárenský soubor Vinice II. etapa,
dozor, negativní situace.
Dobřany - Ulice Široká a Chlumčanská, rekonstrukce
MK Dobřany, dozor, recentní navážky.
Domažlice - Husova ulice, oprava mostu přes Zubřinu,
dozor, negativní situace.
Domažlice - Mánesova ulice, pokládka kabelů NN,
dozor, novověké navážky.
Domažlice - Náměstí Míru, revitalizace kaštanové
aleje před klášterem, dozor, novověké vrstvy se zlomky
cihel a keramiky
Domažlice - Petrovická ulice, stavba rodinného domu
v poloze Na Bábě, dozor, negativní situace.
Domažlice - Poděbradova ulice, stavba dvorní
přístavby domu čp. 5, dozor, novověké vrstvy s kameny
a zlomky cihel.
Domažlice - Poděbradova ulice, přípojka plynu do
domu čp. 8, dozor, novověké vrstvy s kameny a zlomky
cihel.
Domažlice - Rohova ulice, rekonstrukce plynovodu,
dozor, novověké vrstvy.
Domažlice - Ulice 28. října, pokládka kabelů NN,
dozor, novověké navážky.
Domažlice - Ulice Boženy Němcové, stavba domu,
dozor, sklep z 19. století.
Kožlany, - stavba RD na ppč. 3623/83, dozor,
negativní situace.
Rokycany - Borek, Čistá Berounka - etapa II,
kanalizace, dozor, negativní situace.

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

Rokycany - Křížení ulic U židovského hřbitova, Nad
nemocnicí, Na kalvárii, pokládka NN, dozor, negativní
situace.
Rokycany - TS Ferrum - Monopol - Favorit, pokládka
VN, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice U Plynárny, stavební úpravy NTL
plynovodu a přípojek, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice B. Němcové, rekonstrukce ulice
(komunikace, sítě), dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice B. Němcové, rekonstrukce NTL
a STL plynovodu, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice Záhumenní, Krokova a Libušina,
rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice Boženy Němcové, rekonstrukce
vozovky a IS, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice B. Němcové, rekonstrukce
plynovodu, dozor, negativní situace.
Rokycany - Ulice Josefa Tomáška, výměna VTP
potrubí a přípojek, dozor, negativní situace.
Rokycany - Osecký vrch, výstavba plynovodu, dozor,
negativní situace.
Rokycany - Ulice Čechova, havárie plynovodu, dozor,
negativní situace.
Rokycany - Ulice F. Koryty, pokládka vedení NN,
dozor, negativní situace.
Babina (okres Plzeň - sever) - zaniklý lom v lese S od
obce, středověk(?).
Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice) - rekonstrukce
jezu na řece Radbuza, dozor, negativní situace.
Borek u Rokycan (okres Rokycany) - ulice Ke
Kocouráku, Hluboká a V Plaňkách, rekonstrukce
vedení NN, dozor, negativní situace.
Brnířov (okres Domažlice) - stavba vodovodu, dozor,
negativní situace.
Brnířov (okres Domažlice) - stavba rodinného domu
na ppč. 705/6, dozor, negativní situace.
Bušovice (okres Rokycany) - Sedlecko, novostavba
rodinného domu na ppč. 549/2, dozor, negativní
situace.
Ejpovice (okres Rokycany) - ppč. 268/10 a 13, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Hájek u Všerub (okres Domažlice) - výstavba
chodníků, dozor, novověké vrstvy.
Havlovice (okres Domažlice) - stavba kanalizace
a vodovodu, dozor, negativní situace, případně
novověké vrstvy.
Havlovice (okres Domažlice) - stavba rodinného domu
na ppč. 50, dozor, negativní situace.
Havlovice (okres Domažlice) - přeložka odpadního
kanálu z rybníka Ovčárna, dozor, negativní situace.
Holoubkov (okres Rokycany) - rekonstrukce silnice
na hrázi Holoubkovského rybníka, dozor, negativní
situace.
Horní Folmava (okres Domažlice) - stavba parkoviště,
dozor, negativní situace.
Horní Kamenice (okres Domažlice) - západně od
obce, vizuální průzkum nově nalezeného žárového
pohřebiště po upozornění místním zemědělcem
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panem Kreysou.
Hrádek u Rokycan (okres Rokycany) - ulice
Požárníků, rekonstrukce NTL plynovodu, dozor,
negativní situace.
Hrádek u Rokycan (okres Rokycany) - výstavba
fotovoltaické elektrárny, I. a II. etapa, dozor, negativní
situace.
Hrádek u Rokycan (okres Rokycany) - I. etapa
rekonstrukce VTP, dozor, negativní situace.
Chlum nad Berounkou (okres Rokycany) - výstavba
fotovoltaické elektrárny, dozor, negativní situace.
Chodov u Domažlic (okres Domažlice) - stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Chotíkov (okres Plzeň-sever) - fotovoltaická
elektrárna, dozor, negativní situace.
Janov (okres Rokycany) - rekonstrukce plynovodu
VTP, dozor, negativní situace.
Jetětice (okres Písek) - doplnění staršího výzkumu
sběry (ml.d. bronzová, ml.d. hradištní)
Kamenný Újezd (okres Plzeň - sever) - stavba
kanalizace, dozor, negativní situace.
Kařez (okres Rokycany) - stavba kanalizace a ČOV,
dozor, negativní situace.
Kařez (okres Rokycany) - výstavba fotovoltaické
elektrárny, I. etapa, dozor, negativní situace.
Kaznějov (okres Plzeň - sever) - rekonstrukce
komunikace Ke Škále, dozor, negativní situace.
Kdyně (okres Domažlice) - Družstevní ulice, pokládka
kabelů NN, dozor, novověké vrstvy.
Kout na Šumavě (okres Domažlice) - pokládka kabelů
NN, dozor, novověké vrstvy.
Letkov (okres Plzeň - jih) - výstavba dvou rodinných
domů, dozor, negativní situace.
Lhota u Dobřan (okres Plzeň - město) - ppč. 542/7,
stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.
Líně (okres Plzeň - sever) - ppč. 1236/45, stavba
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Meclov (okres Domažlice) - pokládka kabelů NN,
dozor, novověké vrstvy nebo negativní situace.
Město Touškov (okres Plzeň - sever) - fara, výstavba
tepelného čerpadla, dozor, situace z 18. a 19. století,
recentní navážky.
Mračnice (okres Domažlice) - obnova původního toku
a výstavby tůní, dozor, negativní situace.
Mrtník (okres Plzeň - sever) - stavba vodovodu, dozor,
novověká souvrství.
Myslinka (PS) - stavba garáže na ppč. 100/23, dozor,
negativní situace.
Nynice (okres Plzeň - sever) - povrchový sběr, pravěk.
Nýřany (okres Plzeň - sever) - rekonstrukce náměstí
- 1. etapa, dozor, negativní situace.
Nýřany (okres Plzeň - sever) - ulice Nerudova,
rekonstrukce kanalizace, dozor, negativní situace.
Nýřany (okres Plzeň - sever) - výstavba plynovodu,
dozor, negativní situace.
Postřekov (okres Domažlice) - stavba kanalizace,
dozor, štětování a novověké navážky.
Starý Plzenec (okres Plzeň - jih) - výstavba rodinného

10
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

domu, dozor, negativní situace.
Stod (okres Plzeň-sever) - ulice Stříbrská - Baarova,
pokládka podzemního elektrického vedení, dozor,
negativní situace.
Střapole (okres Rokycany) - novostavba rodinného
domu na ppč. 30, 162, dozor, negativní situace.
Strašice (okres Rokycany) - stavba kanalizace,
ukončení dozoru, negativní situace.
Strašice (okres Rokycany) - stavba vodovodu, ukončení
dozoru, negativní situace.
Třemošná (okres Plzeň-sever) - fotovoltaická
elektrárna, dozor, negativní situace.
Všeruby (okres Domažlice) - stavba vodovodu
v obytné zóně, dozor, negativní situace.
Vitinka (okres Rokycany) - ppč. 484, 490/1, stavba
rybníků 50m² a 120m² a RD pro soukromé účely,
dozor, negativní situace.
Záluží (okres Plzeň-sever) - stavba rodinného domu,
dozor, negativní situace.
Zbůch (okres Plzeň - sever) - výrobní hala firmy
Gerco Terratec s.r.o., dozor, pozitivní zjištění,
dokumentace objektu,.
Zbůch (okres Plzeň - sever) - výškové vyrovnání
terénu v areálu Prefa Zbůch, dozor, negativní situace.

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší
liniové stavby :
»
»

Kyšice (okres Plzeň - sever) - výstavba obytné zóny,
dozor, negativní situace.
Hájek u Všerub a Všeruby (okres Domažlice) - stavba
cyklostezky, dozor, negativní situace.

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel
a sakrálních staveb :
»
»
»
»
»
»
»

Milevsko (okres Písek) - premonstrátský klášter,
výkopy pro vedení NN, souvrství, zdiva.
Milevsko (okres Písek) - město, výkop kabelu NN
u kostela sv. Bartoloměje, recentní situace (16.-19.
stol.)
Plzeň (okres Plzeň - město) - františkánský klášter,
sondáž v areálu rajského dvora a v prostoru černé
kuchyně, středověk-novověk.
Poběžovice (okres Domažlice) - Mariánská ulice,
archeologický výzkum zaniklého hřbitova, novověk.
Starý Plzenec (okres Plzeň - jih) - kostel Nanebevzetí
Panny Marie, dokumentace renesanční hrobky
(s Mgr. E. Kamenickou, NPU, UOP v Plzni).
Štítary (okres Domažlice) - kostel sv. Vavřince,
zaměření starších objektů pod kostelem
termometrickou a echolokační metodou.
Železná (okres Domažlice) - výzkum a rekonstrukce
kaple.

Letecká prospekce a fotodokumentace
»

Fotodokumentace výzkumů Plzeň - České údolí (okres
Plzeň - město), Plasy (okres Plzeň - sever), Zbůch
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(okres Plzeň - sever), Kaznějov (okres Plzeň - sever)

»

Prospekce a dokumentace kulturní krajiny na
lokalitách : Okres Plzeň - město: Borek Štěnovický,
Borek Nebilovský, Kříše, Litice, Nezbavětice,
Nezvěstice, Radobyčice, Starý Plzenec; okres Plzeň
- sever: Bdeněves, Čivice, Dolní Hradiště, Dřevec,
Hadačka, Hodyně, Horní Hradiště, Jarov, Kaznějov,
Kočín, Kopidlo, Kotaneč, Kožlany, Kralovice, Křečov,
Lešovice, Lomany, Město Touškov, Nebřeziny,
Nynice, Ondřejov, Plasy, Polínka, Přehýšov, Rakolusky,
Sechutice Třebobuz, Úherce, Vrážné, Výrov, Zbůch,
Žebnice; okres Plzeň - jih: Dobřany, Dobřánky,
Honezovice, Chotěšov, Chlumánky, Krasavce,
Nebílovy, Netunice, Olešná, Předenice, Stod,
Štěnovice, Útušice, Vlčtejn, Vstiš; okres Rokycany:
Jablečno, Kříše, Lhota p. Radčem, Plískov; okres
Domažlice: Horšov, Horšovský Týn, Hvožďany,
Loučim, Mašovice, Polžice, Semvědice, Štichov; okres
Tachov: Lhota u Stříbra, Ostrov, Stříbro
Fotoarchivu NPU Plzeň předána fotodokumentace 40
památkových objektů (cca 420 foto) z roku 2010
Letecká fotodokumentace použita k publikační
účelům: Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie
českých hradů. Dodatky 4. Připraveno do tisku,
fotodokumentace 15 hradů. Waldhauser, J.: Stopy
Keltů v Čechách. Academie 2011. Fotodokumentace
2 lokalit.

»

Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení :
» 1/2010 Přeštice (okres Plzeň - jih), Rybova ulice,
bytový dům, investorská zpráva (Sochorová)
» 3/2010 Horní Kamenice (okres Domažlice), hlášení
o sběru keramiky (Hereit)
» 4/2010 Všeruby (okres Domažlice), stavba cyklostezky
Hájek - Všeruby, investorská zpráva (Hereit)
» 5/2010 Krchleby u Staňkova (okres Domažlice),
přípojka kabelu NN, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
» 6/2010 Havlovice (okres Domažlice), stavba kanalizace
a vodovodu v obci v 1. čtvrtletí 2010, investorská
zpráva (Hereit)
» 9/2010 Domažlice (okres týž), revitalizace kaštanové
aleje, investorská zpráva (Hereit)
» 10/2010 Domažlice (okres týž), náměstí Míru 58,
zpráva o dozoru (Hereit)
» 11/2010 Domažlice (okres týž), Poděbradova 5,
přístavba domu, zpráva o dozoru (Hereit)
» 12/2010 Havlovice (okres Domažlice), stpč. 50, stavba
RD, zpráva o dozoru (Hereit)
» 13/2010 Domažlice (okres týž), Poděbradova 8,
plynovodní přípojka, zpráva o dozoru (Hereit)
» 14/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice U Plynárny,
stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek, zpráva
o dozoru (Šmejdová)
» 17/2010 Domažlice (okres týž), Mánesova ulice, kabel
NN, investorská zpráva (Hereit)

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

18/2010 Zbůch (okres Plzeň - sever), výrobní hala
Gerco Terratec s.r.o., investorská zpráva (Sochorová)
22/2010 Domažlice (okres týž), kanalizační přípojka
pro čp. 131, zpráva o kolaudaci (Hereit)
23/2010 Domažlice (okres týž), Rohova ulice,
rekonstrukce plynovodu, zpráva o dozoru (Hereit)
24/2010 Domažlice (okres týž), Hradská 95,
odvodnění domů, zpráva o dozoru (Hereit)
25/2010 Chodov u Domažlic (okres Domažlice), ppč.
514/31, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
26/2010 Brnířov (okres Domažlice), prodloužení
vodovodu, investorská zpráva (Hereit)
27/2010 Meclov (okres Domažlice), kabely NN v obci,
zpráva o dozoru (Hereit)
28/2010 Kdyně (okres Domažlice), Družstevní ulice,
kabely NN, zpráva o dozoru (Hereit)
29/2010 Brnířov (okres Domažlice), ppč. 705/6, stavba
RD, zpráva o dozoru (Hereit)
30/2010 Domažlice (okres týž), poloha Na Bábě,
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
31/2010 Střapole (okres Rokycany), stavba RD, zpráva
o dozoru (Šmejdová)
32/2010 Bušovice (okres Rokycany), Sedlecko, stavba
RD, zpráva o dozoru (Šmejdová)
33/2010 Lhota u Dobřan (okres Plzeň - město), stavba
RD, zpráva o dozoru (Sochorová)
34/2010 Plzeň (okres Plzeň - město), Bílá hora,
vodovod a kanalizace, zpráva o dozoru (Sochorová)
35/2010 Břasy (okres Rokycany), elektrovoltaická
elektrárna, investorská zpráva (Břicháček)
36/2010 Mezholezy (okres Domažlice), prodloužení
kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
37/2010 Rokycany (okres Rokycany), Janov,
rekonstrukce plynovodu, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
38/2010 Líně (okres Plzeň - sever), stavba RD, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
39/2010 Hrádek u Rokycan (okres Rokycany), ulice
Požárníků, havárie plynovodu, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
40/2010 Domažlice (okres týž), stavba Čistá
Berounka, stavba D, pololetní zpráva za duben až
červenec, investorská dozoru (Hereit)
41/2010 Kraslice (okres Sokolov), nález středověké
keramiky, hřebů a šipek do kuše z plochy tvrziště,
hlášení (Hereit)
42/2010 Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice),
rekonstrukce jezu, investorská zpráva (Hereit)
43/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice Čechova,
U pekáren, Václava Nováka, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
45/2010 Přeštice (okres Plzeň - jih), Rybova ulice,
bytový dům, hlášení pro NPÚ (Sochorová)
46/2010 Domažlice (okres týž), ulice 28. října, kabel
NN, investorská dozoru (Hereit)
47/2010 Postřekov (okres Domažlice), kanalizace, II.
etapa, investorská dozoru (Hereit)
48/2010 Blížejov (okres Domažlice), ppč. 776/10,
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stavba RD, dozoru o dozoru (Hereit)
49/2010 Milevsko (okres Písek), premonstrátský
klášter, investorská zpráva (Břicháček)
50/2010 Domažlice (okres týž), náměstí Míru, kabel
NN, zpráva o dozoru (Hereit)
52/2010 Mračnice (okres Domažlice), výstavba tůní,
zpráva o dozoru (Hereit)
54/2010 Hájek u Všerub (okres Domažlice), výstavba
chodníku, zpráva o dozoru (Hereit)
55/2010 Všeruby (okres Domažlice), vodovod pro
obytnou zónu, investorská zpráva (Hereit)
56/2010 Horní Folmava (okres Domažlice), výstavba
parkoviště, zpráva o dozoru (Hereit)
57/2010 Třemošná (okres Plzeň - sever), Záluží, ppč.
787, stavba RD, zpráva o dozoru (Sochorová)
58/2010 Dobřany (okres Plzeň - jih), rekonstrukce ulic
Široká, Chlumčanská, zpráva o dozoru (Sochorová)
59/2010 Letkov (okres Plzeň - jih), výstavba RD,
zpráva o dozoru (Sochorová)
60/2010 Líně (okres Plzeň - sever), výstavba RD,
zpráva o dozoru (Sochorová)
61/2010 Plzeň (okres Plzeň - město), Vinice,
vodárenský soubor, zpráva o dozoru (Sochorová)
62/2010 Borek u Rokycan (okres Rokycany), zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
63/2010 Myslinka (okres Plzeň - sever), zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
64/2010 Hrádek u Rokycan (okres Rokycany), FVE,
zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
65/2010 Kařez (okres Rokycany), FVE, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
66/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice Čechova,
RWE, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
67/2010 Havlovice (okres Domažlice), přeložka
odpadního kanálu z rybníka Ovčárna, zpráva o dozoru
(Hereit)
68/2010 Mimov (okres Domažlice), polní cesta
Mimov - Močerady, investorská zpráva (Hereit)
69/2010 Ejpovice (okres Rokycany), stavba RD, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
70/2010 Chlum (okres Rokycany), FVE, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
71/2010 Havlovice (okres Domažlice), kanalizace
a vodovod v obci, investorská zpráva (Hereit)
72/2010 Kout na Šumavě (okres Domažlice), kabely
NN, investorská zpráva (Hereit)
73/2010 Domažlice (okres týž), most přes Zubřinu,
investorská zpráva (Hereit)
74/2010 Domažlice (okres týž), stpč. 64, stavba domu,
zpráva o dozoru (Hereit)
75/2010 Stříbro (okres Tachov), minoritský klášter,
investorská zpráva (Břicháček)
76/2010 Milevsko (okres Písek), sv. Bartoloměj,
investorská zpráva (Břicháček)
77/2010 Rokycany (okres Rokycany),
ulice Záhumenní, RWE, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
78/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice J. Tomáška,
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zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
79/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice F. Kotyzy,
zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
80/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice Osecký
vrch, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
81/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice Nad
nemocnicí, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
82/2010 Dobřany (okres Plzeň - jih), Na Hvízdalce,
kanalizační sběrač, zpráva o dozoru (Sochorová)
83/2010 Kožlany (okres Plzeň - sever), stavba RD na
ppč. 3623/83, investorská zpráva (Čechura)
84/2010 Mrtník (okres Plzeň - sever), stavba
vodovodu, investorská zpráva (Čechura)
85/2010 Čemíny (okres Plzeň-sever), stavba
vodovodu, investorská zpráva (Čechura)
86/2010 Kozolupy (okres Plzeň-sever), stavba
silnice a přípojka elektřiny k RD, investorská zpráva
(Čechura)
87/2010 Záluží (okres Plzeň-sever), stavba RD,
investorská zpráva (Čechura)
88/2010 Třemošná (okres Plzeň-sever), fotovoltaická
elektrárna, investorská zpráva (Čechura)
89/2010 Chotíkov (okres Plzeň-sever), fotovoltaická
elektrárna, investorská zpráva (Čechura)
90/2010 Hodyně (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
91/2010 Lednice (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
92/2010 Rakolusky (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura, Břicháček)
93/2010 Výrov (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
94/2010 Lomany (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
95/2010 Babina (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
96/2010 Planá (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
97/2010 Nynice (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
98/2010 Čivice (okres Plzeň - sever), hlášení
o povrchovém sběru (Čechura)
99/2010 Plasy (okres Plzeň - sever), rekonstrukce
silnice I/27, investorská zpráva (Čechura)
100/2010 Plzeň (okres Plzeň - město), františkánský
klášter, investorská zpráva (Čechura)
101/2010 Poběžovice (okres Domažlice), Mariánská
ulice, investorská zpráva (Čechura)
102/2010 Žebnice (okres Plzeň - sever), kostel sv.
Jakuba, investorská zpráva (Čechura)
103/2010 Blížejov (okres Domažlice), kostel sv.
Martina, investorská zpráva (Čechura)
104/2010 Starý Plzenec (okres Plzeň - jih), kostel
Nanebevzetí Panny Marie, investorská zpráva
(Čechura)
105/2010 Železná (okres Domažlice), rekonstrukce
kaple, investorská zpráva (Čechura)
106/2010 Ostrovec (okres Plzeň - sever), kostel sv.
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Jana Křtitele, investorská zpráva (Čechura)
107/2010 Kaznějov (okres Plzeň - sever), rekonstrukce
komunikace Ke Škále, investorská zpráva (Braun)
108/2010 Kamenný Újezd (okres Plzeň - sever),
kanalizace, investorská zpráva (Braun)
109/2010 Nýřany (okres Plzeň - sever), rekonstrukce
náměstí I. etapa, investorská zpráva (Braun)
110/2010 Zbůch (okres Plzeň - sever), vyrovnání
terénu Prefa, investorská zpráva (Braun)
111/2010 Kařez (okres Rokycany), stavba kanalizace
a ČOV, investorská zpráva (Schneiderwinklová)
112/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice B.
Němcové, výstavba plynovodu, investorská zpráva
(Schneiderwinklová)
113/2010 Rokycany (okres Rokycany), ulice B.
Němcové, rekonstrukce ulice, investorská zpráva
(Schneiderwinklová)
114/2010 Nýřany (okres Plzeň - sever), výstavba VTP
plynovodu, investorská zpráva (Schneiderwinklová)
115/2010 Nýřany (okres Plzeň - sever), ulice
Nerudova, rekonstrukce kanalizace, investorská zpráva
(Schneiderwinklová)
116/2010 Plzeň (okres Plzeň - město), Křimice, ulice
Vodní, rekonstrukce rodinného domu, čj.
117/2010 Hrádek u Rokycan (okres Rokycany),
I. etapa rekonstrukce VTP, investorská zpráva
(Schneiderwinklová)
118/2010 Město Touškov (okres Plzeň - sever), fara
- tepelné čerpadlo, investorská zpráva (Sochorová)
119/2010 Starý Plzenec (okres Plzeň - jih), výstavba
RD, investorská zpráva (Sochorová)
120/2010 Přeštice (okres Plzeň - jih), Rybova
ulice, ppč. 112 a 154, investorská zpráva pro NPÚ
(Sochorová)
121/2010 Rokycany (okres týž), Borek, rekonstrukce
inženýrských sítí, investorská zpráva (Sochorová)
122/2010 Domažlice (okres týž), stavba Čistá
Berounka, stavba D, pololetní zpráva za srpen až
prosinec, investorská dozoru (Hereit).

Odborné zpracování nálezových souborů a další
výzkumná činnost :
»
»
»
»
»
»
»

zpracování souboru nálezů z výzkumu v Dobřanech
(okres Plzeň - jih), Ústavní ulice.
zpracování souboru nálezů z výzkumu v Dobřanech
(okres Plzeň - jih), akce Čistá Radbuza 2007.
zpracování souboru nálezů z výzkumu v Přešticích
(okres Plzeň - jih), Rybova ulice, ppč. 112 a 154.
zpracování souboru nálezů ze sběru v Raabsu
(Rakousko).
zpracování souboru nálezů ze sběru v Horní Kamenici
(okres Domažlice).
zpracování souboru nálezů (keramiky a železných
předmětů, zejména šipek do kuše) ue sběrů z tvrziště
v Kraslicích (okres Sokolov).
zpracování souboru keramického materiálu časně
eneolitického hliníku z výzkumu ve Starém Plzenci
(okres Plzeň - jih) z let 2001 - 2002.

»
»
»
»
»
»

zpracování archeologických výzkumů v Kralovicích
(okres Plzeň - sever).
zpracování archeologického výzkumu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okres
Domažlice).
zpracování archeologického výzkumu z pravěkého
sídliště a pohřebiště v Nýřanech (okres Plzeň - sever).
zpracování povrchových sběrů z oblasti severního
Plzeňska.
systematický výzkum církevní architektury
v západních Čechách.
systematický výzkum pravěkého a středověkého
osídlení okresu Plzeň - sever.

Vypracované posudky a vyjádření :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Příprava projektu výzkumu „Plynovod ChomutovNýřany (Chomutov-Přimda) na léta 2011-2012
Příprava projektu výzkumu „ Severní obchvat města
Stříbra“ na léta 2010-2011, MěÚ Stříbro.
Havlovice (okres Domažlice), návrh rozpočtu
na archeologický výzkum na stavbu kanalizace
a vodovodu v 1. čtvrtletí 2010, čj. 2/2010.
Havlovice (okres Domažlice), návrh rozpočtu
na archeologický výzkum na stavbu kanalizace
a vodovodu, čj. 7/2010.
Rokycany (okres týž), výměna VN kabelů, vyjádření
k projektu, čj. 8/2010.
Plzeň (okres Plzeň - město), Vinice, vodovod II. etapa,
vyjádření a návrh smlouvy, čj. 15/2010.
Domažlice (okres týž), rekonstrukce ulice Poděbradova
a dalších, vyjádření ke kolaudaci, čj. 16/2010.
Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), Šimanův
mlýn - výstavba ČOV, zpráva pro kolaudaci, čj.
19/2010.
Česká Kubice (okres Domažlice), kanalizační přípojka,
zpráva pro kolaudaci, čj. 20/2010.
Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kanalizační
přípojka pro hotel Haltrava, zpráva pro kolaudaci, čj.
21/2010.
Milevsko (okres - Písek) - Návrh na kulturní využití
barokní západní konventní budovy v NKP Milevský
premonstrátský klášter.
Plzeň (okres Plzeň - město), Vodohospodářský podnik,
vyjádření k projektu, čj. 44/2010 .
Plzeň (okres Plzeň - město), Borská pole, návrh
rozpočtu, čj. 51/2010.
Plzeň (okres Plzeň - město), parkoviště Rychtářka,
cenová nabídka, čj. 53/2010.
Zámělíč (okres Domažlice), archeologické lokality na
katastru obce, vyjádření pro Ing. Jan Matějka, Karlovy
Vary, čj. 123/2010.
Ejpovice (okres Rokycany), výstavba haly, pro Geis CZ
s.r.o.
Rokycany (okres Rokycany), výměna VN kabelů,
projektuje Lebiš s.r.o.
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Zpracování SAS

Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy :

Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2010
(A. Kordíková, P. Schneiderwinklová).

»
»
»

Zpracování stavebně historických průzkumů :
»

Landštejn - hrad (okr. Jindřichův Hradec), románský
palác a kaplová věž, 62 str., 45 příloh (s Geo.cz,
P.Břicháček) pro NPÚ Č. Budějovice

Oddělení starších dějin
Jako odborná činnost jsou
vykazovány
nálezové
zprávy
archeologických výzkumů (ať se
sbírkotvorným efektem, či bez něj),
dokumentační činnost při zpracování
sbírek, investorské zprávy o ZAV,
hlášení o archeologických nálezech,
posudky, různé rešerše atp. Během celého roku. Základní
výzkum probíhal mj. v souvislosti s přípravou výstav, tedy
studium a sběr dat k historii soudnictví, správního aparátu,
věznice a bezpečnostních sborů v Plzni k výstavě „Zločin
a trest“ (I - II 2010; Dr. M. Hus a Mgr. T. Bernhardt),
základní výzkum historie zahraničního odboje na Západě
během 2. Světové války k výstavě „Západočeši na západní
frontě“ (II - IV 2010; Dr. M. Hus), studium a sběr dat historie
zahraničních misí čsl. a české armády a zahraničních vojsk
k výstavě „Čeští vojáci v zahraničí 1914 - 2009“ (X - XI
2010; Dr. M. Hus), základní výzkum k připravované výstavě
o italských stopách v Plzni a vzájemném ovlivňování „Itálie
a italské v Plzni“ (XII 2010; Mgr. T. Bernhardt a Dr. M.
Hus, výstava bude otevřena v únoru 2011) a také studium
struktury, uniforem a hodnostního označení branných
složek Slovenského štátu pro účast na konferenci (Dr. M.
Hus)
Z dřívějších úkolů pokračoval sběr dat k chystanému
budoucímu katalogu stuh, řádů a vyznamenání
Československa a států sousedních, předchozích
a nástupnických (Dr. M. Hus). Pokračovalo bádání
v databázi obyvatel Plzně s říšskoněmeckým občanstvím,
rsp. národností během 2.sv.války a krátce po ní rozborem
agendy JNV, policejních přihlášek, soupisu potravinových
lístků a dalších evidenčních soupisů. Toto bylo utlumeno;
tj. ne jako ústavní úkol nebo grant, ale jen průběžně
pokračováno ve volném čase (Mgr.T. Bernhardt). Pokračoval
rovněž průzkum mapové sbírky Archivu města Plzně
(Mgr. T. Bernhardt). Projekt ZAV Zpč. galerie U Zvonu
(Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková), studium středověké
keramiky pro chystanou publikaci (Mgr. J. Orna), studium
písemných pramenů, analýza a syntéza ZAV Plzeň č.p. 97
pro chystanou přednášku (Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková)
Patří sem i odhady, zodpovídání dotazů, konsultace
(celkem na 201 úkonů) a samozřejmě studium
a dokumentace sbírek v rámci II. stupně evidence.

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

Plzeň, Bendova, rekonstrukce STP, NTP + přípojky
Plzeň - Bílá Hora, rekonstrukce NTP + přípojky
Plzeň, Borská pole - ul. U Nové Hospody, trolejbusová
trať
Plzeň, Budilova/Puškinova, BD Circle, I. etapa
Plzeň, Budilova/Puškinova, BD Circle, II. etapa
Plzeň, Čistá Berounka - etapa II, část A - intenzifikace
ČOV II
Plzeň čp. 97, nám. Republiky 9, rekonstrukce objektu
Plzeň, Divadelní ulice, horkovod
Plzeň, Divadelní ulice, stavební úpravy NTP
Plzeň - Doubravka, ul. Lazaretní, Nad Týncem, Ke sv.
Jiří, podzemní elektr. vedení
Plzeň, Jiráskova, stavební úpravy NTP + přípojky
Plzeň, Kaplířova, horkovodní přípojka pro Úřad práce
Plzeň, Kaplířova ulice, rekonstrukce objektu Úřadu
práce
Plzeň, Kollárova, stavební úpravy STP, NTP +
přípojky
Plzeň, Kollárova, Budilova, Kovářská, výstavba
podzemního kabelového el. vedení
Plzeň, Kopeckého, Smetanovy sady, horkovod - I.
etapa
Plzeň, Koterovská 46, výstavba BD
Plzeň, Kozinova ulice, podzemní elektrické vedení
Plzeň, Květná ulice, rekonstrukce vodovodu
a kanalizace
Plzeň - Lobzy, obytný dům
Plzeň, Malická, Bělohorská, horkovod
Plzeň, Mikulášská ulice, stavební úpravy NTP
Plzeň, Mikulášské náměstí, rekonstrukce NTP +
přípojky
Plzeň, Na Dlouhých - Švabiny - Sluneční terasy,
horkovod
Plzeň, Na Chmelnicích, horkovod pro Pohádkový
dům
Plzeň, Nad Týncem, rekonstrukce STL RS
Plzeň, novostavba haly Fortis-DB v Plzni
Plzeň, Obchodní centrum U Prazdroje vícesortimentní prodejna
Plzeň, Plaská - U Velkého rybníka, horkovod
Plzeň, Popelnicová ulice, stavba parkovišť ve
vnitrobloku
Plzeň, rekonstrukce Americké třídy, II. etapa, A. část
Martinská
Plzeň, Skrétova 36, proluka
Plzeň, Sladkovského ulice, bytový dům
Plzeň, Sluneční terasy, obytný soubor
Plzeň, stavba restaurace McDonald‘s - OC
U Prazdroje
Plzeň, stavební úpravy Tovární ulice a zastávky MHD
Palackého náměstí
Plzeň - Světovar, ulice Jubilejní, Pivovarská,
Sladovnická, podzemní elektr. vedení
Plzeň, Školní, Pod Lesem, výměna NTL + přípojky I.
etapa
Plzeň, Školní, Pod Lesem, výměna NTL + přípojky II.
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etapa
Plzeň, U Prazdroje - Hamburk, horkovod - 1. část
Plzeň - Zábělá, výstavba podzemního kabelového el.
vedení
Starý Plzenec, elektrifikace Rotundy sv. Petra a Pavla
Starý Plzenec, Holmanova, úprava NN
Starý Plzenec, Holmanova, veřejné osvětlení
Starý Plzenec, Podhradní, prodloužení vodovodu
Starý Plzenec, Smetanova, objekt čp. 70
Starý Plzenec, Smetanova, úprava chodníku,
podélného stání a umístění zálivu pro zastávku
Klabava, stavba splaškové kanalizace a výměna
vodovodního řadu
Rokycany, ulice Pivovarská, Tylova a Wunschova,
podzemní elektrické vedení
Horšovský Týn, Krátká ul. - KNN, TS
Horšovský Týn, nám. Republiky čp. 51, oprava
havarijního stavu dvora objektu
Horšovský Týn, Nerudova, oprava ulice
Horšovský Týn, Plzeňská ulice, odkanalizování 4 RD
Horšovský Týn, rekonstrukce TU a nadzemních
přechodů na VTP
Horšovský Týn, Vodní ul. - KNN
Puclice, č.p.2, rekonstrukce objektu

Nálezové a investorské zprávy :
»
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»
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»
»
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»
»
»

Čísla jednací oddělení starších dějin, fond HA :
1/10 Plzeň, Koterovská 46, výstavba BD, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
2/10 Horšovský Týn, Vodní ul. - KNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
3/10 Plzeň, Budilova/Puškinova, BD Circle, I. etapa,
investorská zpráva (Orna)
4/10 Plzeň, horkovod. přípojka pro Úřad práce, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
5/10 Plzeň, Kopeckého, Smetanovy sady, horkovod - I.
etapa, NZ (Orna)
6/10 Plzeň, Rooseveltova - Veleslavínova, horkovod 2.
část, I. etapa, zpráva o průběhu výzkumu (Orna)
7/10 Plzeň - Doubravka, ulice Lazaretní, Nad
Týncem, Ke sv. Jiří, podzemní elektrické vedení, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
8/10 Pocinovice čp. 54, část. rekonstrukce RD,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
9/10 Cheznovice čp. 135, elektropřípojka, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
10/10 Starý Plzenec, Havlenova ulice, parc. č.
310/16, 310/24, 310/27, elektro přípojka, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
11/10 Plzeň, Kozinova ulice, podzemní elektrické
vedení, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
12/10 Starý Plzenec, Podhradní, prodloužení
vodovodu, investorská zpráva (Orna)
13/10 Starý Plzenec, Hálkova 507, dvojgaráž,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
14/10 Zbiroh, Tyršova 474, stavba bazénu, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
15/10 Zbiroh, Bezručova 287, kanal. přípojka,
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vyjádření k provedení ZAV (Orna)
16/10 Přísednice čp. 8, stavba bazénu, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
17/10 Plzeň - Bílá Hora, rekonstrukce NTP +
přípojky, investorská zpráva (Orna)
18/10 Horšovský Týn, ul. Vrchlického, p.p.č.1523/60,
stavba skleníku, vyjádření k provedení ZAV,
(Dudková)
19/10 Horšovský Týn, Masarykova 62, stavba bazénu,
vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
20/10 Horšovský Týn, A.P.Čechova 153, ppč. 1917/15,
stavba skladu zahradního náčiní, vyjádření provedení
ZAV (Dudková)
21/10 Puclice, č.p.2, rekonstrukce objektu, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
22/10 Horšovský Týn, OZ Gorkého, ppč. 1906/17,
stavba RD, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
23/10 Zbiroh, Bezručova čp. 428, přípojka splaškové
komunikace, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
24/10 Zbiroh, Tyršova čp. 382, kanal. přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
25/10 Plzeň, revitalizace SV části sadového okruhu
historického jádra, NZ (Orna)
26/10 Starý Plzenec, Holmanova, veřejné osvětlení,
investorská zpráva (Orna)
27/10 Starý Plzenec, Holmanova, úprava NN,
investorská zpráva (Orna)
28/10 Plzeň, Divadelní ulice, stavební úpravy NTP,
investorská zpráva (Orna)
29/10 Plzeň, Divadelní ulice, horkovod, investorská
zpráva (Orna)
30/10 Plzeň - Světovar, ulice Jubilejní, Pivovarská,
Sladovnická, Barákova, podzemní el. vedení, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
31/10 Plzeň, Kaplířova ulice, rekonstrukce objektu
Úřadu práce, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
32/10 Rokycany, ulice Pivovarská, Tylova
a Wunschova, podzemní elektrické vedení, investorská
zpráva (Orna)
33/10 Zbiroh, Šrámkova E 48, kanal. přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
34/10 Ejpovice 208, rekonstrukce hostince na
autodílnu, VkP ZAV (Orna)
35/10 Zbiroh, K Praporci č.p. 69, kanal. přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
36/10 Starý Plzenec, ul. Boženy Němcové, p.č. 214/25,
výstavba RD, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
37/10 Pelechy, parc. č. 1599/11 - přípojka NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
38/10 Plzeň - Bolevec, Vondruškova, rekonstrukce
NN, vyjádření k ZAV (Orna)
39/10 Plzeň - Lobzy, obytný dům, zpráva o průběhu
výzkumu (Orna)
40/10 Horšovský Týn, Krátká ul., přípojka vodovodu,
vyjádření k ZAV (Dudková)
41/10 Cheznovice od X086220006 k E1 rekonstrukce
NN, vyjádření k ZAV (Orna)
42/10 Plzeň, Tetínská ulice, kNN, vyjádření
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k provedení ZAV (Orna)
43/10 Starý Plzenec, přípojka vody k objektu 828,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
44/10 Plzeň, Na Chmelnicích, horkovod pro
Pohádkový dům, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
45/10 Plzeň, Malická, Bělohorská, horkovod,
investorská zpráva (Orna)
46/10 Plzeň, Školní, Pod Lesem, výměna NTL +
přípojky I. etapa, investorská zpráva (Orna)
47/10 Drahoňův Újezd, kanal. přípojka a ČOV,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
48/10 Újezd u Sv. Kříže, čp. 32, vzduch NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
49/10 Zbiroh, Šrámkova ul., p. 356/16, vzduch NN,
vyjádření k ZAV (Orna)
50/10 Milavče, parc. č. 28 - přípojka NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
51/10 Medový Újezd čp. 12, osazení odpadní žumpy,
vyjádření k ZAV (Orna)
52/10 Zbiroh, K. Vokáče 485, kanal. přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
53/10 Plzeň, Mikulášské náměstí, rekonstrukce NTP
+ přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
54/10 Plzeň, Borská pole - ul. U Nové Hospody,
trolejbusová trať, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
55/10 Plzeň, lokalita soutoku Úslavy a Berounky U sv.
Jiří, archeologická studie (Dudková)
56/10 Plzeň - Zábělá, výstavba podzemního
kabelového el. vedení, zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
57/10 Chrást, ul. U Školky, čp. 352, kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
58/10 Nemanice čp. 11, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
59/10 Plzeň - Gerská, obchodní centrum, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
60/10 Plzeň, Karlovarská - Studentská, výstavba
komerčního centra, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
61/10 Domažlice, Žižkova 123, přístavba, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
62/10 Klenčí pod Čerchovem - Výhledy, oprava TS,
vyjádření k ZAV (Orna)
63/10 Zbiroh, Tyršova 366, kanalizační přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
64/10 Plzeň, Plaská - U Velkého rybníka, horkovod,
investorská zpráva (Orna)
65/10 Plzeň, Na Dlouhých, Švabiny - Sluneční terasy,
horkovod, investorská zpráva
66/10 Plzeň, Budilova/ Puškinova, BD Circle, II.
etapa, zpráva o ZAV (Orna)
67/10 Starý Plzenec, parc. č. 1053/15, stavba RD,
vyjádření k ZAV (Orna)
68/10 Klabava, stavba splaškové kanalizace a výměna
vodovodního řadu, investorská zpráva (Orna)
69/10 Rokycany, parc. č. 1662/27, stavba RD, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
70/10 Plzeň, Kaplířova ulice, parc. č. 8320/36 - AREA
Bory, vyjádření k ZAV (Orna)
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71/10 Plzeň - Koterov, Koterovská náves, kabel NN,
vyjádření k ZAV (Orna)
72/10 Zbiroh, Muchova 558, stavba rekreačního
bazénu, vyjádření k ZAV (Orna)
73/10 Rokycany, Ke Střelnici, vzduch NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
74/10 Klenčí pod Čerchovem, hotel Haltrava,
rozšíření plynovodu a teplovodního vytápění, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
75/10 Plzeň, Skrétova 36, proluka, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
76/10 Plzeň, rekonstrukce Americké třídy, II. etapa, A.
část Martinská, investorská zpráva (Orna)
77/10 Plzeň, Popelnicová ulice, stavba parkovišť
vnitrobloku, zpráva o ZAV (Orna)
78/10 Starý Plzenec, Smetanova, objekt čp. 70, zpráva
o výzkumu (Orna)
79/10 Horšovský Týn, Krátká ul. - kNN, TS, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
80/10 Plzeň - Újezd, V rolích 3, rekonstrukce
stávajícího objektu (RD), vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
81/10 Osek u Rokycan, parc. č. 40, přístavba skladu
pro uložení zahradní techniky, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
82/10 Zbiroh, Malá Praha, parc. č. 267/24, položení
přípojky splaškové kanalizace, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
83/10 Zbiroh, Bezručova č.p. 331, položení přípojky
splaškové kanalizace, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
84/10 Plzeň - Koterov, parc. č. 188/1, zastřešení
informační tabule, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
85/10 Zbiroh, Husova 227, stavba kanal.přípojky,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
86/10 Líšná, parc. č. 541/8, 1011/1, vod.přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
87/10 Holýšov, ulice Táborová, p. č. 1162, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
88/10 Sedlec, p č. 204/96, stavba RD, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
89/10 Starý Plzenec, elektrifikace Rotundy sv. Petra
a Pavla, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
90/10 Horšovský Týn, rekonstrukce TU a nadzemních
přechodů na VTP, zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
91/10 Plzeň, Nad Týncem, rekonstrukce STL RS,
zpráva o výzkumu (Orna)
92/10 Plzeň, Kollárova, stavební úpravy STP, NTP +
přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
93/10 Starý Plzenec, parc.č. 210/87, terénní úpravy pro
vybudování zahradního okrasného jezírka, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
94/10 Plzeň, ulice Kollárova, Budilova, Kovářská,
výstavba podzemního kabelového el. vedení, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
95/10 Starý Plzenec, Bezručova 461, kanalizační
přípojka u RD, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
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96/10 Horšovský Týn, Pod Loretou, p.p.č. 1907/2,
stavba RD, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
97/10 Horšovský Týn, Pod Loretou, p.p.č. 1906/13,
stavba RD, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
98/10 Plzeň, stavební úpravy Tovární ulice a zastávky
MHD Palackého náměstí, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
99/10 Plzeň, novostavba haly Fortis-DB v Plzni,
zpráva o výzkumu (Orna)
100/10 Plzeň, Školní, Pod Lesem, výměna NTL
+ přípojky II. etapa, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
101/10 Plzeň, Mikulášská ulice, stavební úpravy NTP,
zpráva o výzkumu (Orna)
102/10 Plzeň, stavba restaurace McDonald‘s - OC
U Prazdroje, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
103/10 Plzeň, Obchodní centrum U Prazdroje - více
sortimentní prodejna, investorská zpráva (Orna)
104/10 Plzeň, horkovod U Prazdroje - Hamburk - 1.
část, investorská zpráva (Orna)
105/10 Starý Plzenec, Smetanova, úprava chodníku,
podélného stání a umístění zálivu pro zastávku, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
106/10 Horšovský Týn, Nerudova, oprava ulice, zpráva
o výzkumu (Dudková)
107/10 Horšovský Týn, nám. Republiky čp. 51, oprava
havarijního stavu dvora objektu, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
108/10 Loučim - vodovod, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
109/10 Zbiroh, Frýdova 608, položení přípojky
splaškové kanalizace, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
110/10 Zbiroh, Bezručova 244, položení přípojky
splaškové kanalizace, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
111/10 Koloveč, garáže u TS Škola - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
112/10 Těšovice obec, DO_0224 - DTS, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
113/10 Plzeň, Jiráskova, stavební úpravy NTP +
přípojky, zpráva o výzkumu (Orna)
114/10 Plzeň, Sluneční terasy, obytný soubor,
investorská zpráva (Orna)
115/10 Domažlice, Tyršova ul., kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
116/10 Ždánov, p. Krčma, VN, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
117/10 Horšovský Týn, Plzeňská ulice, odkanalizování
4 RD, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
118/10 Horšovský Týn, Masarykova ul. E, veřejné
osvětlení, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
119/10 Zbiroh, Malá Praha, parc. č. 267/23, položení
přípojky splaškové kanalizace, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
120/10 Zbiroh, Malá Praha, parc. č. 267/19, položení
přípojky splaškové kanalizace, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
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121/10 Plzeň, Bendova, rekonstrukce STP, NTP +
přípojky, zpráva o ZAV (Orna)
122/10 Plzeň, Park Sv. Jiří, stanovisko k projektové
dokumentaci (Orna)
123/10 Horšovský Týn, Oprava Zahradní ul., vyjádření
k provedení ZAV (Dudková)
124/10 Horšovský Týn, Oprava chodníku
Suchanovova ul., vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
125/10 Horšovský Týn, zřízení obruby při silnici
II/193, Gorkého ulice, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
126/10 Plzeň, Sladkovského ulice, bytový dům,
průběžná zpráva (Orna)
127/10 Zbiroh, Malá Praha, parc. č. 267/18, položení
přípojky splaškové kanalizace, vyjádření k provedení
ZAV (Orna)
128/10 Šťáhlavy, IV - 12 - 0006304 (PS 1500),
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
129/10 Rokycany, stavební parcela č. 28/1, zahradní
přístřešek, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
130/10 Rokycany, Příbramská kVN a vzd. VN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
131/10 Rokycany, SVS SO411 kabel VN 22 kV,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
132/10 Plzeň, Rooseveltova - Veleslavínova 2. část I.
etapa, horkovod, NZ (Orna)
133/10 Plzeň, Květná ulice, rekonstrukce vodovodu
a kanalizace, investorská zpráva (Orna)

Během roku dobíhala odborná spolupráce (základní
výzkum) s ČNS Chomutov - M. Cajthaml, při
zpracování soupisu regionálních jetonů a kovových známek
(dokončeno v V 2010) a s ČNS Domažlice - ing. J. Hána,
při zpracování nálezů pražských grošů v Partolticích (PJ)
z přelomu 19. a 20.století (dokončeno v IV 2010; oba úkoly
Dr. M. Hus).
Patří sem i rešerše map pro digitalizační grant Knihovny
ZČM (Mgr. T. Bernhardt ve spolupráci s knihovníkem
Dr. I. Šedou)

Oddělení novějších dějin
Budování expozice Muzea
církevních
dějin
plzeňské
diecéze ve spolupráci s ostatními
zainteresovanými institucemi, které
se podílí na jeho vzniku (Plzeňská
diecéze, Atelier Soukup, RRA
plzeňského kraje). Zpracovávané
okruhy: církevní umění v ikonografických souvislostech,
církevní rok, dějiny plzeňské diecéze, řádu a františkánského
kláštera (Krčmář).
Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti, jehož zpracování a předpokládané vypublikování
v roce 2012 se stane po jižních Čechách druhým uceleným
zpracování problematiky v ČR. Zpracováno 18 lokalit.
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(Krčmář).
Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých
sakrálních památek - kostelů po roce 1945 na území
českobudějovické diecéze (soupis, lokalizace, historie,
dokumentace) - předpokládaný publikační výstup
(Krčmář).
Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření
kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
Odborné zpracovávání života a díla A. Holuba
(Vyletová).
Zpracování témat současné neonacistické scény
(Krčmář).
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Spolupráce na přípravě floristického kurzu České
botanické společnosti:
Informační materiály k floristickému kurzu ČBS
v Domažlicích. Plzeň 2010.: kapitola Geomorfologie:
str.4; kapitola Geologie: str. 5 - 8; příprava tras a mapových
podkladů k floristickému kurzu ČBS v Domažlicích;
spolupracovník na projektu je Ing. Jan Bureš.
Mapování biotopů pro soustavu Natura 2000; bylo
zmapována oblast Plánického hřebene, (Pošumaví).

Oddělení botanické

Oddělení uměleckoprůmyslové
V uvedeném období byla i nadále
prováděna revize odborných určení
jednotlivých
sbírkových
předmětů.
Konkrétně se jednalo o skupiny z fondu
grafiky (plakáty), orientu (čínský textil)
a keramiky. Výsledky práce budou
v budoucnu prezentovány prostřednictvím
výstav nebo publikací. Současně byly poskytovány odborné
konzultace institucím a soukromým osobám.
Odborná práce na přípravě monografie „Porcelán ve
znamení zkřížených mečů“ - míšeňský historický porcelán
ze sbírek ZČM v Plzni. (Dagmar Braunová)
Vyhotovení průvodcovské dokumentace ke stálé
expozici „Míšeňský porcelán“, včetně obrazových příloh,
v angličtině a němčině. (Dagmar Braunová)

Oddělení národopisné
Národopisné oddělení se v roce 2010 zaměřilo na
inventarizaci sbírek. Odborná a dokumentační práce se
soustředila na loutkářskou tradici v Plzni a dále na témata
související s odbornou přípravou zamýšlených výstav
Snídaně v trávě a Advent a Vánoce na Plzeňsku. Mimo
plánované výstavy bylo nutné zpracovat scénáře pro výstavy
v zahraničí - Příběh na niti, Pilsen Region - Region of
traditions and creativity, u kterých bylo nutné zajistit
i projektový managment.
Interview vedená s informátory mapovala amatérskou
loutkářskou produkci v Plzni. Další interview, vedená
s členy hnutí trampingu, skautingu, turismu a karavaningu,
byla využita ve scénáři k výstavě Snídaně v trávě. Tato
výstava si vyžádala dlouhodobé rešerše ve vlastních sbírkách
ale i v jiných institucích nebo u soukromníků, kterým je
třeba vyslovit poděkování.

Oddělení paleontologické
V průběhu roku bylo odborně určeno 3728 sbírkových
předmětů (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. Petr
Kraft, Csc., Ing Jan Bureš).

»
»

»
»

»

»

»
»
»
»

» Cílený či příležitostný floristický
průzkum: Plzeň a okolí (S. Pecháčková,
J. Nesvadbová), jižní a severní Plzeňsko,
Bezdružicko, Doupovské vrchy (O. Peksa).
» Pro Okrašlovací spolek pro Novou Huť
a Dýšinu a pro Obecní úřad Dýšina
provedeno terénní vyhodnocení zeleně
s návrhy na řešení (23.-24. 3. 2010); výsledný materiál
zpracován formou tabulky, zveřejněné na webu obce ( J.
Nesvadbová).
Lichenologická „expedice“ na Ostravsko 27.-30. 4. spolupráce badatelů ze ZČM, PřF UK, PřF JČU, NM,
MOH (za ZČM O. Peksa).
Květena Brd - společný projekt Hornického muzea
Příbram (R. Hlaváček), ZČM, a dalších institucí
- tvorba komentářů k nalezeným druhům, terénní
exkurze (lokalita Křešín 11. 8., lokalita Beran v Brdech
31. 7 ( J. Nesvadbová).
Sledování lokalit Portulaca oleracea pro Zpč. pobočku
ČBS ( J. Nesvadbová).
Vegetace kaolinů - průzkum a zaměření ploch
sledovaných J. Sofronem před 35 lety (lokality Nevřeň,
Chotíkov, Chlumčany), 17.-18. 8. (S. Pecháčková, O.
Peksa).
Monitoring populace Spiranthes spiralis v NPP
Pastviště u Fínů, sčítání Gentianella obtusifolia subsp.
sturmiana na lokalitě Kocelovice 27.-29. 8.; spolupráce
na přípravě metodiky a organizace průzkumu vegetace
NPP Pastviště u Fínů v r. 2011 a 2012 (řešitel projektu
J. Brabec, Muzeum Cheb). ( J. Nesvadbová)
Výzkum lichenizovaných řas - průběžný výzkum
diverzity, ekologie a specificity fotobiontů lišejníků r.
Lepraria, Cladonia, Stereocaulon; lišejníků toxických
substrátů (sběr vzorků, extrakce, sekvenování DNA,
fylogenetika, atd.). Probíhá ve spolupráci s PřF UK
v Praze a Univerzitou PJŠ v Košicích (O. Peksa).
Příprava a zaslání dat pro databázi BioCase (spravuje
K. Sutorý, MZM Brno), (R. Bláhová).
Oponování bakalářských prací M. Michalové (FE
ČZU) a I. Černajové (PřF UK), (O. Peksa).
Zpracovávání archivu oddělení botaniky, zpracování
knihovny rukopisů deponovaných na odd. botaniky ( J.
Nesvadbová, J. Hradílková).
Příprava seznamu lišejníků pro „Návrh seznamu
zvláště chráněných druhů pro účely novelizace
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»
»
»
»

vyhlášky č. 395/1992 Sb.“ (O. Peksa).
Příprava odborných textů a fotografií k zastávkám
naučné stezky Chrást ( J. Nesvadbová, S. Pecháčková,
O. Peksa).
Recenze článku pro časopis Muzeum a současnost,
řada přírodovědná ( J. Nesvadbová).
Recenze článku pro časopis Thaiszia (O. Peksa).
Vypracování koncepce oddělení botaniky pro roky
2011-2015.

Oddělení zoologické
Výzkum rozšíření, početnosti a biologie
straky obecné (Pica pica) v Plzeňském kraji
(Vacík). V průběhu roku bylo pokračováno
v dlouholetém výzkumu za spolupráce pěti
studentů Katedry biologie Pedagogické
fakulty ZČU v Plzni. Část výsledků byla
publikována ve třech bakalářských pracích.
Monitoring ptáků v Plzni a Hlohové (Vacík). Probíhá
v rámci Jednotného programu sčítání ptáků v ČR, který
koordinuje Česká společnost ornitologická.
Sčítání zimujících vodních ptáků (Vacík). Jedná se
o součást pravidelného mezinárodního sčítání (IWC),
v ČR koordinovaného Katedrou zoologie PřF UK Praha.
Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách
(Hradská). Výsledky jsou součástí celostátního sčítání.
Zoologické oddělení akci organizuje ve spolupráci s NP
Šumava, Českou společností pro ochranu netopýrů
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Karbonští pavoukovci (Hradská) - nafocení
a zpracovávání materiálu uloženého v Národním muzeu
Praha ve spolupráci s Paulem Seldenem z University
Kansas.
Pavouci (Araneida) a brouci (Coleoptera) klimatických
smrčin na Šumavě (Hradská, Těťál) - ve spolupráci
s Antonínem Kůrkou z Národního muzea Praha a členy
Západočeské pobočky České společnosti entomologické byl
v roce 2010 zahájen sběr pavouků a brouků na vytipovaných
lokalitách.
Shromažďování faunistických údajů z území západních
Čech (Vacík, Hradská, Těťál). Vlastním pozorováním,
sběry a od spolupracovníků (především členů Západočeské
pobočky České společnosti ornitologické) byla získána data
o současném výskytu řady druhů živočichů. Všechny údaje
jsou zapisovány do databáze, část publikována.

Knihovna Západočeského muzea
Knihovna se podílela prostřednictvím svého vedoucího
na tvorbě a rozšiřování informační oborové brány ART.
Jde o významný projekt, celkem 9 velkých muzejních
i vysokoškolských knihoven, který je třetím svého druhu
v ČR. Svým portálem umožňuje uživatelům nejen široké
vyhledávací možnosti v souborném katalogu, ale i informační
servis v oblasti umění, architektury, uměleckého řemesla,
teorie a kritiky umění, památkové péče atd.

Vedoucí knihovny pokračuje ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou, jmenovitě s Ústavem umění
a designu, na které vede dva přednáškové cykly k dějinám
knižní kultury.
Vedoucí knihovny byl dále jmenován předsedou odborné
poroty na XIII. trienále umělecké knižní vazby v Brandýse
n. Labem. Účastnil se jejího zasedání 17. dubna v Brandýse
n. Labem a dále jednání 17. října v Plzni.
Dále je vedoucí knihovny členem Pracovní skupiny pro
staré tisky při Národní knihovně a Pracovní skupiny pro
ochranné reformátování rovněž při NK.

Oddělení konzervace
Nálezové zprávy:
Martin Nauš: Po stopách gotického rýhování.
Publikováno in: Sborník z konference konzervátorů restaurátorů a preparátorů při AMG 2010.
Eva Podzemná: Destrukce ručního kovového holícího
strojku - analýza provedena pro vlastní potřebu.
Cílem analýzy bylo stanovení vhodných klimatických
podmínek pro předměty obdobného chemického složení
(až 98,89 % zinku).
K provedení analýzy bylo použito těchto metod:
rentgenologický průzkum
chemický analýza
metalografie
v součinnosti s akreditovanou zkušební laboratoří
defektoskopie zaměřené na nedestruktivní zkoušky kovů
- Gamalalux Plzeň, Doudlevecká 48, Plzeň (p. Čeněk
Hosnedl) a s akreditovanou zkušební laboratoří metalografie
Škoda výzkum s.r.o (RNDr. Josef Kasl, CSc.).
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Vědecko výzkumná činnost

obvodovou konstrukcí na Vladaři u Žlutic, který
v rámci grantového projektu „Opevněný areál na
stolové hoře Vladař. Mapování potenciálu předhradí
a výzkum unikátně dochovaných dřevěných
architektonických prvků z 5. století před Kristem“
prováděl Archeologický ústav AV ČR v Praze. V té
době probíhalo vyzvedávání dřev konstrukce, které se
po konzervaci ve Švýcarsku stanou součástí expozice
Pravěku jihozápadních Čech v hlavní budově ZČM
(M. Metlička).

Ředitelství
Ústavní výzkumné úkoly :
» Uměleckoprůmyslové muzeum v Plzni
a Uměleckoprůmyslová škola v Praze, Mergl,
rozpracován

Oddělení prehistorie
Granty a výzkumné projekty
»

Společně s katedrou archeologie ZČU v Plzni (L.
Šmejdou) byl vypracován a podán rozsáhlý grantový
projekt „Partnerství ve výzkumu a prezentaci
archeologického kulturního dědictví„ zaměřený na
možnosti spolupráce muzea a univerzity při výuce,
praktických cvičeních i terénních výzkumech (M.
Metlička).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Granty a výzkumné projekty
»

Ústavní výzkumné úkoly
»

»

Zpracování ústavního výzkumu „Sídliště mladší doby
bronzové v Plzni-Bručné, Písecké ulici“ znamenalo
provést laboratorní zpracování materiálu (lepení
a zabezpečení sádrou) z 247 sídlištních objektů,
zaevidovat a určit soubory nálezů a provést jejich
kresebnou dokumentaci. Sestaven byl celkový
plán výzkumu a proveden výběr fotodokumentace
nejvýznamnějších objektů. Byly zadány analýzy
paleobotanických vzorků a provedena konzervace
kovových artefaktů. Z nakresleného materiálu bylo
sestaveno 40 tabulí s materiálem. Bylo provedeno
závěrečné zhodnocení výzkumu, který přinesl doklady
osídlení z neolitu, mladší doby bronzové a doby
halštatské. Na základě rozboru nálezové situace bylo
identifikováno několik půdorysů nadzemních staveb
pocházejících nejspíše z mladší doby bronzové.
V rámci ústavního úkolu „Pravěká a raně středověká
hradiště v jihozápadních Čechách“ bylo podle
předchozích zaměření zhotoveno 42 detailních plánů
hradišť v měřítku 1:500 (u rozsáhlejších 1:1000), dvě
nová hradiště byla geodeticky zaměřena a nakresleno
bylo přes 1000 archeologických předmětů z novějších
i starších výzkumů pro tabule materiálu. Podle nových
poznatků byly doplněny popisy lokalit. Především se
jednalo o rozsáhlé soubory z hradiště Tasnovice „sv.
Vavřinec“, Darmyšl „Chlum“ a Bílenec „Vlčí hora“.
Bylo provedeno závěrečné zhodnocení výsledků
výzkumu.

Ostatní
»

V červnu se oddělení krátce podílelo na
archeologickém výzkumu cisterny s dřevěnou

»

»

»

UU 06/2009 Západočeského muzea v Plzni:
Letecká prospekce a dokumentace kulturní krajiny
západních Čech (P. Braun, P. Břicháček, M. Čechura)
Z rozsáhlého fondu bylo vybráno 100 fotografií,
které byly rozděleny do tématických celků, např.
městská jádra, hrady, církevní objekty, dokumentace
probíhajících výzkumů, vesnická jádra, dokumentace
porostových příznaků a další, k nim byly zpracovány
půdorysy dokumentovaných situací a přiřazeny
vysvětlující a datační popisky. Po redakčních úpravách
je publikace připravena do tisku.
UU 04/2009 Západočeského muzea v Plzni: Knížecí
hrob z Berouna-Závodí a osídlení z mladší doby
římské v západních Čechách (P. Břicháček, L. Košnar
(Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK
Praha) V rámci toho grantu je hodnocen bohatý
knížecí hrob pozdní doby římské a v podstatě celé
období 4. století v Čechách. Zpracování je mimořádně
časově náročné, protože je nutné hodnotit jednotlivé
často unikátní předměty v kontextu nálezového
fondu celého v té době Germány osídleného území,
tj. od Skandinávie až k Černému moři. Protože je
teprve postupně získávána literatura k problematice
(která většinou není na našem území k dispozici)
je zpracován základní text s dokumentací v rozsahu
více než 50 stran. Po diskusi s redakcemi Památek
archeologických a sborníku Praehistorica bude
text dále rozšiřován (podle dostupnosti literatury)
v monografii.
Metody terénního výzkumu středověkých etážových
pohřebišť. Projekt Katedry antropologie ZČU v Plzni
(spoluúčast M. Čechura). V rámci tohoto projektu
pokračoval v roce 2010 terénní výzkum pohřebiště
u kostela sv. Ducha ve Všerubech (okr. Plzeň-sever).
Průběžně je prováděno základní laboratorní ošetření
nálezů, digitalizace dokumentace a vyhodnocování
výsledků. Další akcí o kterou byl zmíněný projekt
v roce 2010 rozšířen je dokumentace a základní
analýza kostrového pohřebiště v Poběžovicích (okr.
Domažlice).
Čechura, M. 2010: Pohřební ritus ve středověku
a novověku ve světla archeologického
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a antropologického výzkumu. Archaeologia historica
35, 111-120.
Ostatní
»

V rámci základní odborné činnosti oddělení v roce
2010 má velký význam a vědeckou hodnotu objev
sídliště ze středního paleolitu ve Stříbře (okr. Tachov),
které představuje nejstarší stratifikovaný doklad pobytu
člověka v západních Čechách (před cca 250 tisíci
lety) a patří mezi tři největší lokality tohoto období
na našem území. Prozatím bylo získáno přes 700
artefaktů.

Oddělení starších dějin
Hlavním úkolem bylo dokončení grantu „Keramická
produkce města Plzně v 14. a 15. století“ (projekt P 9/
07, číslo DE07P04OMG020, Mgr. J. Orna a spoluřešitel
Mgr. V. Dudková), očekávaný výstup v podobě knihy až
2011.
Byla podána přihláška na nový grant (GAČR): P
406/11/0782 „Repertorium rukopisů 17. a 18.století
z muzejních sbírek v Čechách III “ (spoluřešitel Mgr. T.
Bernhardt, hlav.řešitel Dr. A. Anderlová-Fidlerová, FF UK
Praha, plán prací 2011/15). V rámci projektu byl proveden
(Mgr. T. Bernhardt) experiment s výrobou podsýpaní
keramiky pro archeologický grant Mgr. Orny.
Byla zahájena příprava, zpracovány podklady a podána
přihláška na ústavní úkol na r. 2011/12 ( JUP 2011/4) „Jiné
varianty - nerealizované architektonické a urbanistické
projekty v Plzni 1850 - 2000“. Samostatným řešitelem
Mgr. T. Bernhardt. Byla zahájena příprava, zpracovány
podklady a podána přihláška na ústavní úkol „Sbírka
historického míšeňského porcelánu v ZČM“ ( JUP 2011/7,
hl. řešitel Dr. D. Braunová, UMPRUM ZČM, spoluřešitel
Dr. M. Hus zpracováním medailí a mincí z porcelánu) na
roky 2011/12.
„Revitalizace nábřeží řeky Úslavy, vytvoření Parku
Kostelec a parku sv. Jiří“ - část „Archeologická studie
lokality soutoku Úslavy a Mže u sv. Jiří“ - číslo REURIS
č.1 CE 050P3, řešitelé Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková,
projekt dokončen ve vykazovaném období.

»

Oddělení uměleckoprůmyslové
Ústavní výzkumné úkoly
»

Ústavní výzkumné úkoly
»

»

Odborná spolupráce (muzejní sekce, sekce starších
i novějších dějin) na vybudování trvalé expozice

Zavedení integrovaného systému správy sbírek,
Moravské zemské muzeum, odborný poradce
(etnografie), Mgr. Daniel Bechný, doba trvání projektu
2010 - 2013 (http://www.citem.cz/projekty/i3s/ ;
http://www.i3s.cz/

Oddělení paleontologické
Granty a výzkumné projekty

Výzkumné expedice

»

Zhodnocení fondu loutek a kulis z loutkového
divadla ZK ROH Železničářů, Mgr. Daniel Bechný,
Mgr. Jana Slámová, v uplynulém roce byly zmapovány
doklady o působení zkoumaného loutkového divadla,
provedeny řízené rozhovory s herci divadla, zhodnocen
významu v kontextu loutkářské produkce ostatních
dobových amatérských divadel v Plzni.

Ostatní

Oddělení novějších dějin

Ostatní

Čínský textil ve sbírkách Západočeského muzea
v Plzni (2010 - 2011), řešitel: Jindřich Mleziva,
spoluřešitelka: Helena Heroldová (NM Praha).
Stav plnění projektu: zahájení projektu, průzkum
sbírky a archivních materiálů a odborné zpracování
jednotlivých sbírkových předmětů.

Oddělení národopisné

»

» Etiopie 2010 - ve spolupráci s PF ZČU
a soukromými subjekty. Dokumentace
života etiopské církve (Krčmář).

k dějinám Němců v českých zemích v Ústí nad Labem
(garant Collegium Bohemicum ve spolupráci s MZV
ČR a dalšími vědeckými subjekty ČR a Německa)
- (Krčmář).
Odborná spolupráce na přeshraničním projektu Stories
(Národní muzeum fotografie, Waldviertel Akademie
a Jihočeské muzeum) - externí odborník na sakrální
dějiny (Krčmář). Projekt z programu Cíl 3 Evropská
územní spolupráce - ČR - Rakousko.

IAA 301110701; Reprodukční orgány a jejich
spory z karbonských rostlin uhelných pánví Severní
Ameriky; nositel Prof. RNDr. Zlatko Kvaček,
DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
fakulta); spolunositel RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
(Západočeské muzem v Plzni); doba řešení 01/2007
- 12/2010; projekt dokončený ve vykazovaném období.

Výzkumné expedice
»

Expedice USA - Terénní exkurze se v roce 2010
účastnil Dr. Pšenička ze ZČM v Plzni a doc. Opluštil
z PřFUK v Praze. Dvoutýdenní exkurze pokryla
obě hlavní karbonské uhelné pánve USA, illinoiskou
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a appalačskou. Cílem v illinoiské pánvi byly uhelné
lomy v Indianě těžící uhelné sloje Lower a Upper
Block. Tyto sloje poskytly při předešlé exkurzi
velmi zajímavou paleoflóru, kterou však vzhledem
k probíhající těžbě nebylo možné řádně vysbírat.
Tentokrát bylo možné sbírat nejen fosílie, ale též
detailně ovzorkovat uhelné sloje pro zamýšlený
palynologický a uhelně petrografický výzkum. Flóra
ve stropu těchto slojí je unikátní masovým výskytem
nového druhu plavuně rodu Omphalophloios wagneri,
jehož hojné zbytky se podařilo nasbírat pro sbírku
ZČM. Celkově se podařilo sesbírat cca 800 sbírkových
předmětů zapsané do I. stupně evidence pod
přírůstkovým číslem 7/10.
Expedice Čína 2010 - Terénní exkurze se účastnili dva
pracovníci paleontologického oddělení RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D. a Doc. RNDr. Petr Kraft, Csc.
Dvoutýdenní exkurze byla zaměřena na výzkum
spodnokambrické fauny a flóry na lokalitě Haikou
a Chengjiang (provincie Yunnan) a výzkum recentní
flóry (živoucí fosílie) v oblasti tropických pralesů
v jižní části Junnanu (okolí města Mangang).

Ostatní
»

»

»

IGCP 575 (mezinárodní projekt); Pennsylvanian
terrestrial habitats and biotas of Southeastern
Euramerica; nositel Dr Christopher J. Cleal (National
Museum Wales); spolupracovník na projektu
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; doba řešení 2010 2015; 1.rok projektu; internetový odkaz na projekt
http://igcp575.org/index.htm
Projekt EnviroGIS (projekt z ESF) - Využívání
informačních technologií v environmentálním
vzdělávání; nositel je Fakulta pedagogická ZČU
v Plzni; Byly realizovány 3 vzdělávací kurzy, které
přinesli učitelům informace o environmentálních
změnách, dovednosti práce s geoinformačními
technologiemi a také praktické zvládnutí projektů
s environmentální problematikou; projekt bude trvat
dva akademické roky - 2010/2011 a 2011/2012;
spolupracovník na projektu je RNDr. Josef Pšenička,
Ph.D., který vede kurz „Přírodní změny v geologické
minulosti“.
Spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry
organizované Přírodovědeckým muzeem
v Chemnitz (Německo). V minulém roce
pracovníci paleontologického oddělení pomohli při
dokončovacích pracích na paleontologickém výkopu,
který je situován v centru města Chemnitz. V projektu
Západočeské muzeum v Plzni figuruje jako instituce
spolupracující na projektu. Spolupracovníci na projektu
jsou RNDr. Josef Pšenička a Ph.D., Ing. Jan Bureš.

Vlastní publicita
»
»

ČRo Plzeň - Panorama; 5.12.2010 (vazba na expedici
do USA a projekt IAA 301110701)
ČRo - Planetárium; 21.11. 2010; Výlet do
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karbonského pralesa. O nálezech z unikátní lokality
Ovčín u Radnic na Rokycansku s paleontology
Josefem Pšeničkou a Stanislavem Opluštilem (Vazba
na projekt IAA 301110701).
Redakční publicita
»

ČRo Plzeň - Pedagogové se budou učit vysvětlovat
změny klimatu a přírody; 28.6.2010; vazba na projekt
EnviroGIS)

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty

»

» DE07P04OMG001 - Změny ve
složení a struktuře flóry po 100 letech:
srovnání historické herbářové sbírky
a současného floristického průzkumu
(2007-2010, MK0/DE), (řešitel S.
Pecháčková, další řešitelé: R. Bláhová, J. Nesvadbová,
J. Sofron). Projekt byl dokončen, odevzdána závěrečná
zpráva.
Příprava a podání návrhu nového projektu k MKČR:
Zpřístupnění botanických sbírek českých muzeí
pomocí veřejně přístupné databáze a jejich zapojení do
celosvětových informačních programů zaměřených na
biodiverzitu. Hlavní řešitel K. Sutorý, MZM Brno. (O.
Peksa, S. Pecháčková). Projekt nebyl podpořen.

Ústavní výzkumné úkoly
»

»

Fytocenologická studie acidofilních borů Plzeňska.
Nositel projektu: ZČM - oddělení botaniky, řešitel
projektu: S. Pecháčková, spoluřešitel: O. Peksa. Trvání:
1. 1. - 31. 12. 2010. Projekt byl dokončen, odevzdána
závěrečná zpráva.
Příprava a podání návrhu nového projektu ústavního
úkolu pro roky 2011 - 2013: Vřesoviště - ohrožený
biotop Plzeňska: mezioborová studie diverzity
organismů. Navrhovatelé: O. Peksa (odd. botaniky), I.
Hradská. (odd. zoologie). Projekt byl schválen.

Ostatní
»

Project CZ 07/2010 “Symbiotic selection arenas
in lichens” - Vědecko-technická spolupráce
Česko-Rakousko 2010-2011, MŠMT. Řešitelé:
Prof. Dr. Martin Grube, Karl-Franzens Universität
of Graz; Dr. Pavel Škaloud, PřF UK v Praze. Další
badatelé: Dr. Lucia Muggia, Karl-Franzens Univ.
of Graz; Mgr. Jana Steinová, Lucie Vančurová,
Tereza Řídká, PřF UK v Praze; Mgr. Peksa Ondřej,
ZČM v Plzni. V prvním roce řešení se O. Peksa se
na projektu podílel sběrem materiálu, determinací
lišejníků, přípravou vzorků pro extrakci DNA,
doplněním a komentováním výzkumné zprávy.
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Oddělení zoologické
Granty a výzkumné projekty

»

» Mapování hnízdního rozšíření
a početnosti ptáků v Branžovském
hvozdu - nositel dotace KÚ PK
v rámci podpory ekologických projektů:
Západočeské muzeum v Plzni; řešitel:
Vacík; doba řešení: 2008-2010; stav plnění projektu:
dokončený v roce 2010.
Ústavní výzkumné úkoly
»

»

Horažďovicko-sušické vápence - fauna pavouků
(Araneida) a střevlíků (Carabidae) - řešitelé: Hradská
a Těťál; doba řešení: 2010; stav plnění projektu:
dokončený v roce 2010.
Akustický monitoring ptáků v Branžovském hvozdu
(Vacík) - řešitel: Vacík; doba řešení: 2010-2011; stav
plnění projektu: rozpracovaný.

Výzkumné expedice
»

Srbsko - Melenci (11. -20. 9. 2010, Vacík).
Ornitologická expedice zaměřená na monitoring ptáků
na jezeru Rusanda a na dalších vodních plochách
v okolí města Melenci s cílem vytvořit seznam druhů
přítomných v období podzimního tahu a případně
zde znovu prokázat výskyt jednoho z nejvzácnějších
ptáků Palearktidy - kolihy tenkozobé (Numenius
tenuirostris). Expedice proběhla na pozvání srbské
strany (Přírodovědný spolek Josif Pancic při univerzitě
Novi Sad), která rovněž hradila část nákladů. Akce
se zúčastnili ještě další západočeští ornitologové:
Oldřich Bušek, Zuzana Jůzlová a Pavel Řepa. Výsledky
budou v roce 2011 publikovány v Srbsku (hlavním
koordinátorem projektu Markem Scibanem) a českými
účastníky prezentovány v Západočeském muzeu
v Plzni formou veřejně přístupné přednášky na schůzi
Západočeské pobočky ČSO.

Knihovna Západočeského muzea
Granty a výzkumné projekty
»

»

»

Výsledek grantového projektu VISK6 za roky 2010
umožnil zdigitalizovat dalších 4 rukopisy. Celkem je
již zdigitalizováno 163 dokumentů ze sbírek knihovny.
V roce 2010 byly zahájeny práce na další digitální
knihovně, která zpřístupní zdigitalizované rukopisy.
Grantový projekt zpracovaný do skupiny VISK3 byl
zaměřen na upgrade automatizovaného knihovnického
systému KpwinSQL. Projekt byl úspěšně během roku
realizován a pracovníci knihovny již využívají jeho
možností. Výraznou obměnou prošel online katalog,
který nyní poskytuje uživatelům podstatně více funkcí.
Knihovna byla spoluúčastníkem v grantovém projektu

VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační
oborové brány ART. Také tento projekt byl úspěšně
dokončen a všechny plánované práce byly realizovány.
Další rozvoj a rozšíření digitální knihovny „Plzeň
a Plzeňsko na starých mapách“ byl umožněn
grantovým projektem u Nadačního fondu pro kulturní
aktivity občanů města Plzně, který poskytl 25.000.
Díky tomuto grantu bylo dáno k digitalizaci dalších 10
vybraných map, které budopu dokončeny v 1. čtvrtletí
r. 2011. Digitální knihovna, která byla spuštěna ve
spolupráci s T. Hejdukem 15. 12. 2008 na počest 130.
výročí založení Zpč. muzea, prezentuje v současnosti
celkem 40 digitálních kopií historických map a bude
rozšířena o dalších 10 zdigitalizovaných dokumentů.

Ústavní výzkumné úkoly
»

Práce ústavním výzkumném úkolu UU02 „Soupis tisků
16. století“ pokračovaly revizí stávajících záznamů.
Bylo provedeno celkem 8 sezení společně s Dr. A.
Baďurovou a při nich zrevidováno celkem 50 svazků
s 85 tituly. Byla dohledána a doplněna literatura,
pojednávající o uvedených tiscích. V současné době
se zpracovávají nově objevené tiskové zlomky, dosud
uložené v odd. středověku v souboru map. Čeká se
na průzkum sbírky grafiky v odd. umprum, neboť je
důvodné podezření, že se zde nacházejí vyjmutá folia
ze starých tisků, která dříve sloužila k expozičním
účelům. Je nutné je dohledat a vrátit do původních
svazků a poté soupis dokončit.
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Evidence sbírek

Oddělení novějších dějin

Oddělení prehistorie

evidence chronologická :

114 př. č.

208.000 Kč

evidence systematická :

1139 inv.č.

evidence chronologická :

61 př. č.

náklady na nákup sbírek :

evidence systematická :

4.702 inv.č.

z toho v počítačové databázi : 2.898 inv. č.

(17.421 ks. sbírk. předmětů)
(28.347 ks. sbírk. předmětů)

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 80.225 inv. č.
(500.485 ks. sbírk. předmětů)

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 30.091 inv. č.
inventarizace :

715 inv. č.

Oddělení uměleckoprůmyslové

z toho v počítačové databázi : 80.225 inv. č.

evidence chronologická :

6 př. č.

inventarizace :

náklady na nákup sbírek :

11.750 Kč

(500.485 ks. sbírk. předmětů)
(54.242 ks. sbírk. předmětů)

»

»

»

revize 10.669 inv. č.

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově
uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové
lokační seznamy byly vytištěny a zařazeny do kartoték
(L. Šmolíková).
Nesrovnalosti a chybné údaje zjištěné po přestěhování
fondu zlomkové keramiky byly opraveny v databázích
lokačních seznamů a na evidenčních kartách (L.
Šmolíková, M. Metlička).
Bylo vytištěno, rozřezáno a do knih svázáno 2.600
evidenčních karet napsaných v roce 2009 (M.
Mašková).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Materiál je většinou po základním zpracování předán
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně
příslušným muzeím.
Základní registrace je provedena před předáním nálezů
dalším institucím, u nichž jsou uloženy. Část materiálu je
převedena přímo pravěkému oddělení a oddělení starších
dějin Západočeského muzea v Plzni. V roce 2010 zapsáno
38 registr. čísel.
Soupis negativů a popis fotografií - 470 kusů.

Oddělení starších dějin
evidence chronologická :
evidence systematická :

náklady na nákup sbírek :

346 př. č.

946 inv.č.

91.905 Kč

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 97.176 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 29.994 inv. č.

inventarizace :

17.885 inv. č.

evidence systematická :

6 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 26.279 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 16.287 inv. č.

inventarizace :

0 inv. č.

Oddělení národopisné
evidence chronologická :

17 př. č.

náklady na nákup sbírek :

20.000 Kč

evidence systematická :

17 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 76.988 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 29.414 inv. č.

inventarizace :

19.956 inv. č.

Oddělení paleontologické
evidence chronologická :

8 př. č.

náklady na nákup sbírek :

220.000 Kč

evidence systematická :

3728 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 22.500 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 22.500 inv. č.

inventarizace :

2.500 inv. č.

Oddělení botanické
evidence chronologická :

6 př. č.

náklady na nákup sbírek :

0 Kč

evidence systematická :

1.060 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 81.311 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 29.108 inv. č.

inventarizace :

9.580 inv. č.

Oddělení zoologické
evidence chronologická :

19 př. č.

náklady na nákup sbírek :

0 Kč

evidence systematická :

19 inv.č.
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sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 16.065 inv. č.

Ochrana sbírek

inventarizace :

Integrovaný systém ochrany sbírek ISO

z toho v počítačové databázi : 16.065 inv. č.
1 inv. č.

Knihovna Západočeského muzea

evidence chronologická :

938 př. č.

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 kraj. Do databáze jsou
přednostně evidovány všechny vystavované a zapůjčované
sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování
a konzervaci
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek : 50822
Z toho za rok 2010 : 3111

náklady na nákup sbírek :

573.181 Kč

Oddělení prehistorie

evidence chronologická :

361 př. č.

náklady na nákup sbírek :

27.276 Kč

evidence systematická :

361 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 9.438 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 8.013 inv. č.

inventarizace :

2.531 inv. č.

Souhrn za celé muzeum
evidence systematická :

11.978 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2010 : 440.073 inv. č.
z toho v počítačové databázi : 234.504 inv. č.

inventarizace :

»

63.837 inv. č.

»

»
»
»

V depozitáři v Částkové ulici byly z 2. podzemního
podlaží vystěhovány staré dřevěné regály a do
uvolněných prostor byly ze 3. podzemního podlaží
nastěhovány bedny s dosud nezaevidovaným
a nezpracovaným materiálem z rozsáhlých plošných
výzkumů. Celkem bylo přemístěno a nově uloženo 180
beden (M. Metlička a brigádníci).
Byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších akcí také popsán
čísly nálezů veškerý materiál z nových přírůstků za
rok 2009, který byl následně uložen v příručním
depozitáři.
Do depozitáře kovových předmětů a do depozitáře
zlomkové keramiky a celých nádob ve Zborovské ulici
byly zakoupeny digitální vlhkoměry a teploměry.
Průběžně byly laboratorně ošetřovány a zpracovávány
menší soubory přírůstků za rok 2007, které byly určené
k systematické evidenci (P. Peterková).
Byl vytříděn archeologický materiál z výzkumu na
zámku v Horšovském Týně (sezóna 1988), materiál
byl umyt, roztříděn, uložen do nových obalů a vzorky
zeminy byly rozplaveny a vytříděny.

Oddělení starších dějin
»

Nové půdní depozitáře jsou sice vybudovány, ale
nevyřešily nedostatek místa - jsou určeny jen pro
archeologickou podsbírku. Nebyl tak vyřešen problém
uložení sbírkových předmětů z jiných fondů, tj.
podsbírky historické a podsbírky militárií, kde je
pociťován nedostatek místa, je nutno totiž uložit
část fondů Z a MZ (dřevce, zbytky ochrané zbroje,
sbírkové bedny na kulomety, truhlíky na náboje
a granáty, podstavce na pušky aj.- to je stále v depu
Částkova). Provizorní depozitář na půdě v prostoru
za hlavní kopulí určený pro podsbírku militárií (pouze
nehořlavé předměty, jako ocelové přilby, fragmenty
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a střepiny granátů atd., náhradní hlavně, plechové
schránky pro munici aj.) byl proto vybaven několika
novými plechovými skříněmi jako náhradní řešení celkem jde o 11 ks skříní (z toho 4 s nástavcem), které
byly získány jak přesunem z jiných pracovišť ZČM,
tak nákupem v bazarech či u specializovaných firem
(koupeno 5 skříní) .
U fondů MP, G a částečně i DP pokračovalo např.
přeložení a nové uložení map a grafiky (prokládací
papíry, obálky, nové desky, police) a nové uložení
odznaků (nové krabice) atd. s využitím nového
obalového materiálu získaného nedávno z prostředků
ISO MK ČR. Bylo pokračováno ve vypracování
nových lokačních seznamů. U depozitáře MP byla
získána nová mapová skříň a svépomocí zhotoveny
závěsné police na dlouhé předměty.

Oddělení uměleckoprůmyslové
»
»

»
»
»

V roce 2010 bylo dokončeno přestěhování fondu
porcelánu do nově zbudovaného depozitáře na
Bolevecké návsi č. 17.
Z důvodu rekonstrukce střech na dvou budovách
Bolevecké návsi č. 17 byly přestěhovány fondy
skla, keramiky a autorských japonských laků do
provizorního uložení v depozitáři na stejné adrese.
Byla provedena pravidelná desinsekce v depozitáři
textilu.
Výběr předmětů pro konzervaci
Nové vybavení depozitářů: 5 ks dataloggerů (měření
teploty a vlhkosti)

Oddělení národopisné
»

»

»

V rámci ochrany sbírek je pravidelně prováděna
desinsenkce depozitářů textilu městského a lidového
a dále části expozice od gotiky po secesi a expozice
lidových oděvů a zvykosloví. Zásah je prováděn
v měsíci dubnu a opakovaně v květnu.
V roce 2010 bylo provedeno osazení depozitáře
obrazů regálovým systémem z programu Finančních
mechanismů EHP/Norska pro období 2009-2014.
Systém výrazně zlepší možnosti uložení fondu obrazů
a zjednoduší manipulaci s nimi.
Z programu MKČR ISO 2010 Vybavování depozitářů
a stálých expozic byly pořízeny nové depozitární skříně
do depozitáře fondu nářadí kuchyňského. Skříně
výrazně snižují dopad nepříznivých klimatických
podmínek na sbírkové předměty, zejména omezují
výrazně negativní působení světla a prachu.

Oddělení paleontologické
»

Prostory pro paleontologická sbírku jsou nevyhovující
vzhledem k povaze sbírky. Manipulace s extrémně
těžkými předměty vyžaduje přizpůsobení depozitářů
k tomuto účelu. Zároveň se sbírka rychle rozrůstá
a přibyl problém s vyhovujícím prostorem pro

26
systematické uložení jednotlivých kapitol sbírek.

Oddělení botanické
»

Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním;
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R.
Bláhová; J. Mourková - dobrovolnice).

Oddělení zoologické
»

Sbírky byly vyplynovány Coopexem dodavatelsky
firmou Desinsekta (2× během roku) a některé
předměty byly navíc ošetřeny dalšími chemikáliemi
vlastními silami. Depozitáře byly pravidelně
kontrolovány (teplota, vlhkost, stav sbírek) a zjištěné
nedostatky byly okamžitě odstraňovány (Hradská,
Těťál, Vančurová, Vacík).

Knihovna Západočeského muzea
»

»
»

Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném
prostoru příznivé klimatizační podmínky (17°C, 55%
vlhkosti).
Během července a srpna byly v knihovně prováděny
drobné restaurátorské práce (tukování) pracovnicí
restaurátorského oddělení.
Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2010
neproběhla kvůli značnému vytížení fotografky na
jiných úsecích.
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Restaurování, konzervace
a preparace sbírek
Oddělení prehistorie
Na
základě
přidělení
prostředků z tzv. norských fondů
a po uzavření smlouvy byl na
Střední
uměleckoprůmyslové
škole v Turnově zkonzervován
a zrestaurován soubor 622 ks
sbírkových předmětů zapsaných pod
275 inventárními čísly (M. Metlička, J. Metličková).
Ze sbírek oddělení bylo zkonzervováno 208 sbírkových
předmětů. Jednalo se o předměty z nových výzkumů a nálezů
z následujících lokalit: Plzeň-Valcha „České údolí“; Úherce
„V Úžlabí“, Střapole, „Velký vrch“ - depot; Drahotín,
„Skalky“ - depot; Horšovský Týn - zámek; Podzámčí,
„Rýzmberk“; Pšovany „U Chotěšoviček“; Bořice, „Na
Hradišti“; Darmyšl, „Chlum“, Zbůchu, Strojetice; Těškov.
Starší sbírkové předměty: Libkovice „Čertovo břemeno“ depot; Plzeň-Jíkalka - depot; Nymburk, „Vejrovka“ - depot;
Čechy - depot hřiven; Plzeň-Nová Hospoda; Zelené,
„V Kopcích“; Dýšina-Nová Huť (I. Čechová).
V konzervační laboratoři bylo zkonzervováno pro jiná
oddělení ZČM : Pro odd. umprum mosazná monstrance
(inv.č. UPM 17.698). Pro odd. ZAV - 2 bronzové spony,
náramek a nákrčník z Kralovic, které se vrátily rozpadlé
z výstavy. Pro odd. starších dějin byl rekonzervován a slepen
železný meč (inv.č.: HA 1149) a 2 předměty z výzkumu
u kostela sv. Máří Magdaleny „U Zvonu“.
Pro Muzeum Chodska v Domažlicích bylo v rámci
metodické pomoci muzeím v regionu zkonzervováno 19
železných předmětů z novějších středověkých výzkumů (I.
Čechová).
Pro Muzeum Šumavy v Sušici byla zkonzervována
bronzová sekera z Mokřan, okr. Klatovy (I. Čechová).
Pro Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech byl na zakázku
zkonzervován a z části zrestaurován velký soubor 89
železných předmětů z výzkumu na náměstí v Kašperských
Horách (I. Čechová).
Pro Prácheňské muzeum v Písku byl na zakázku
zkonzervován soubor 44 bronzových předmětů z depotu
z Písku (I. Čechová).
Pro Krajské muzeum v Karlových Varech byl na zakázku
zkonzervován soubor 31 bronzových předmětů ze starší
části sbírkového fondu (I. Čechová).
Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zkonzervováno a zrestaurováno 401
sbírkových předmětů.
V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 35 předmětů,
toho bylo 14 celých nádob a 21 torz z následujících lokalit:
Hejná, okr. KT „Pod Žďánovem“; Nýřany, okr. PS, stavba
DAF; Plzeň-Bručná, okr. PM, Písecká ulice; Úherce, okr.
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PS „V Úžlabí“; Blížejov, okr. DO; Bdeněves, okr. PS „Za
Školou“; Chotěšovokr. PJ „MD Elmont“; Dýšina, okr. PS
„Pod Školou II“; Plzeň-Sedláčkova ulice a doplněno bylo 8
poškozených přeslenů (P. Peterková, J. Metličková)

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností
zpracovávány jak velké soubory získané dříve, tak i nové
nálezy z výzkumů. K lepení, sádrování a broušení sádry je
využíván také depozitář v Částkově ulici.
Konzervováno a restaurováno bylo celkem 23
keramických předmětů (M. Sochorová). Dále tyto práce
neprobíhaly díky plnému vytížení dokumentátorky na
archeologických výzkumech.

Oddělení starších dějin
Provedeno (koncem prosince 2010)
kompletní chemické ošetření proti
hmyzu a mikroorganismům u fondu ZU
(uniformy) chemicky plynofikací Coopex
vlastními silami. Byla provedena (koncem
března 2010) jednoroční překonzervace
včetně pravidelné údržby
expozice
Městské zbrojnice. Pokračovala průběžná překonzervace
kožených předmětů fondu ZU (77 párů bot) a chladných
zbraní fondu Z (408 ks). Průběžně se provádělo každoroční
mechanické čištění fondu uniforem.
V laboratorním zpracování u fondu HA bylo
pokračováno ve zpracování fondu HA (hotové ZAV, např.
Plzeň - Mlýnská strouha 2009, pak drobné akce a sběry,
např. Starý Plzenec - Hůrka, Chotěšov č.p. 187, Malesice
p.p.č. 11, Plzeň - U sv. Jiří a již v současnosti probíhající
ZAV Plzeň - U Zvonu) a nakonzervováno bylo 470
předmětů fondu HA (byly to zejm. kožené artefakty ze
ZAV Plzeň č.p. 232/studna 3 a Plzeň - U sv. Jiří, dřevěné
artefakty ze ZAV Horšovský Týn ul. 5 května a střv. sklo,
kůže i dřevo ze ZAV Plzeň - U Zvonu, k tomu ze staršího
fondu 2 dodavatelsky - meč HA 1149 a obrázkový relikviář
HA sine) a 1 předmět byl zrestaurován (keramický džbán
ze ZAV U Zvonu, inv. č. HA sine). Oba předměty sine inv.
č. jsou z aktuálního ZAV před zapsáním do evidence.
Bylo provedeno překonzervování nových přírůstků
fondů AZ a AN a také podle výsledků inventur a dle
fyzického stavu probíhala překonzervace některých
předmětů fondů AN (počet všech konzervovaných předmětů
u numismatické podsbírky 369). U fondů podsbírky
Historie docházelo jen k drobným opravám (podlepení
natržených okrajů map, vygumování pošpiněných míst aj.).
Dále byly vyráběny z alkalického papíru obálky na mapy
a grafiku.. Dodavatelské zrestaurování a konzervace části
zbytku Městské zbrojnice (24 ks fragmentů ochranné
zbroje, dodavatel mistr u.ř. Miroslav Pertl, zakázka
hrazena z tzv. „norských fondů“ v sumě 182 400 Kč bez
DPH). Dodavatelsky byly oddělením konzervace ZČM
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zrestaurovány 2 předměty (dýka Z 1295 a cechovní truhla
C 16 ). Průběžně byly prováděny vlastními silami i drobné
opravy, zcelování, barvení a doplňování stávajících předmětů
ze sbírek - zejm. fondy Z / ZU, MP, G, C, HA (např.
vyčištění a konzervace 9 ks rychtářských práv, opravy a šití
u 25 ks pouzder na munici, prach a broky, oprava pažby
u pušek MZZ 003 a Z 809) , stejně jako čištění a případná
překonzervace předmětů vrácených z mnoha výstav.
Celkem bylo konzervováno za rok 1401 předmětů
(1399 vlastní kapacitou) a zrestaurováno 27 předmětů
(dodavatelsky - 24 Pertl a 2 odd. konzervace ZČM, 1
vlastními silami).
Z oboru Historické archeologie a Numismatiky
byla poskytnuta pomoc při čištění, konzervaci a restaurování
archeologických a numismatických artefaktů z výzkumů
(nálezů) i jiných organizací , zejména NPÚ ú.o.p. Plzeň.
Šlo o tyto práce:
» vyčištění a konzervace Ae prstenu, ZAV Dolany, kostel
sv. Petra a Pavla; pro NPÚ, ú.o.p. Plzeň (duben 2010,
Dr. M. Hus)
» vyčištění a konzervace 8 Ae artefaktů, ZAV Bečov
a Potvorov; pro NPÚ, ú.o.p. Plzeň (říjen 2010, Dr. M.
Hus)
» vyčištění a konzervace 7 mincí a jetonů, ZAV Krasíkov,
hrad; pro NPÚ, ú.o.p. Plzeň (září 2010, Dr. M. Hus)
» konzervace skleněných a kožených artefaktů
z výzkumů NPÚ, ú. o. p. Plzeň z hradů Švihov, Bečov
a Velhartice, z klášteru Teplá, tvrze Svinná a kostelů
Rabí a Horšov (během celého roku, Beránková,
Spěváčková, Kudrnová, Kůrková)
» konzervace skleněných, dřevěných a kožených
artefaktů z výzkumů VMH Klatovy - náměstí
Kašperské Hory (během celého roku, Beránková,
Spěváčková, Kudrnová, Kůrková)
» konzervace fragmentů střv. skla pro ArÚ ČAV Praha
(podzim 2010, Beránková)
Pro Policii ČR byly vyčištěny a nakonzervovány zbraně
(11 ks) zapůjčené na výstavu „Západočeši na západní
frontě“ (duben 2010; M. Hejduk)

Oddělení novějších dějin
»
»

Konzervace - vlastní : 29ks soubor kovových
předmětů
Restaurování - dodavatelsky: 3ks, nákladem: 83 712 Kč
(prapor dělnický, prapor sokolský, prapor Klubu atletů
Plzeň)

Oddělení uměleckoprůmyslové
»
»

Konzervace - vlastní : 145 ks
Restaurování - dodavatelsky: 8 ks, nákladem:
270 000 Kč, 5 ks plakátů (litografie z konce 19.
a počátku 20. století), 3 ks textilií - dorzální kříže
z mešních rouch (Čechy, konec 15. století)
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Oddělení národopisné
»

»

»
»

V rámci programu MKČR ISO 2010 Náročné
restaurování, konzervování a restaurování byl
zrestaurován ze sbírek národopisného oddělení
orchestrion zařazený ve fondu hudebních nástrojů.
Restaurátorské práce provedla dodavatelsky firma Fiala
ateliéry s.r.o.
Vedle dodavatelského restaurování je každoročně
provedena pravidelná konzervace vybraných předmětů
z národopisného oddělení konzervačním oddělením
ZČM .
Restaurování - dodavatelsky: orchestrion (NMP
69152) nákladem: 152 677,- Kč
Restaurování - vlastní: 47 ks

Oddělení paleontologie
»
»
»

Preparace vzorků z lokalit z USA - 75 vzorků
Preparace vzorků z Ovčína - 250 vzorků
Zahájení výroby tenkých výbrusů ze zkřemenělých
dřev

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo zpreparováno cca 400 sbírkových
předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Oddělení zoologické
»
»

Preparování : vlastní: 1703 ks
V průběhu roku bylo vypreparováno 947 brouků
(Těťál) a do lihu uloženo 756 pavouků (Hradská).

Knihovna Západočeského muzea
»

Restaurování - dodavatelsky : v rámci projektu tzv.
Norských fondů tři staré tisky. Božan, J.J. Slawicek
Rágský Na Stromě Života … 1719 - 507 A 015,
Dredeli, Hieronym … Moguntia 1645 - 506 D 018,
Biblj Czeska, tzv. Severinova 2. vyd. Praha 1537
504 A 012

Oddělení konzervace
Celkem bylo konzervováno a restaurováno 223
sbírkových předmětů (s i.č.)
z toho pro odd. národopisu
47 ks
odd. umprum
145 ks
odd. starších dějin
2 ks
odd. novovějších dějin
29 ks
knihovna Západočeského muzea:
tukování kožených vazeb
(pouze evidenční čísla)
180 ks

(běžný knihovní fond)
oprava a tukování kožených vazeb :
4ks

(běžný knihovní fond)
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Metodická pomoc v rámci Plzeňského kraje:
Muzeum jižního Plzeňska Blovice
3 ks
i.č. 1494 krample
i.č. 12124 ošatka
i.č. 7659 rokokový relikviář
Dům historie Přeštice
1 ks
(výčepní pult na petrolej)
Sbor církve adventistů:
zapečetění tubusu do základního kamene
Muzeum Nýrsko 
15ks
svatební oblek - rozpracováno
Muzeum Mariánské Lázně
křeslo k lázeňským procedurám - rozpr.
historické dřevěné potrubí cca 1 bm,průměr 70 cm.

Expozice a výstavy
Návštěvnost Západočeského muzea
celkem :
(zlevněné vstupné)

z toho: 

124.459 osob
63.596 osob

Muzeum Š. Adlera 15.012 osob
Muzeum loutek 29.463 osob

Národopisné muzeum 8.607 osob

hlavní budova ZČM 71.377 osob

Návštevnost kulturně výchovných akcí :

14.327 osob

Webové stránky navštívilo :

46.698

Návštěvnost knihovny muzea :

721 osob

Expozice
Hlavní budova
JUBILEJNÍ SÁL - PORCELÁN VE ZNAMENÍ
ZKŘÍŽENÝCH MEČŮ
Míšeňský historický porcelán ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni Expozice
návštěvníkům na více než 130 unikátních
artefaktech z našich sbírkových fondů
přibližuje umělecký vývoj míšeňského
historického porcelánu.
Pokusy o odhalení tajemství složení
tvrdého čínského porcelánu, jenž měl pro Evropany až
magické kouzlo, se objevovaly na nejrůznějších místech
našeho světadílu. V tvrdé konkurenci zvítězila Míšeň, kde
výrobu preferoval přímo saský kurfiřt a polský král August
Silný.
V nádherných prostorách Jubilejního sálu máte
možnost zhlédnout např. Model jezdeckého pomníku
saského kurfiřta a polského krále Augusta II., zhotovený
jako zkušební výpal pro sochu v nadživotní velikosti
( J.J. Kändler z roku 1736) či konvičky z tmavohnědé
„Böttgerovy kameniny“ (předchůdce porcelánové hmoty
z let 1715- 1720).
PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE
Expozice představuje sbírkový soubor
městské zbrojnice v Plzni, která vznikla za
vlády císaře Karla IV. Obsahuje nejstarší
soubor palných zbraní v Evropě z konce 14.
a počátek 15. století. Součástí zbrojnice je
největší sbírka palných zbraní z 1. poloviny
16. stol., příslušející městské hotovosti.
Nejmladší část tvoří palné zbraně třicetileté války z počátku
17. století. Expozice je doplněna ukázkami dobového odění
a je součástí světového kulturního dědictví.
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Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU
Expozice je umístěna v historických
prostorách Chotěšovského,Gerlachovského
a Bartlovského domu na náměstí Republiky.
Návštěvníky čeká mimořádně rozsáhlá
prohlídka, která čítá dvacet místností se
zajímavými historickými interiéry.
První část představuje vývojovou řadu
měšťanských interiérů, tj. nábytek a interiérové doplňky,
portréty a drobný inventář z údobí gotiky, renesance,
baroka, empiru, biedermeieru a první třetiny 20. století.
Exponáty jsou velmi cennou kolekcí předmětů denní
potřeby, dokreslující všední život v plzeňských měšťanských
domácnostech.
Druhá část je věnována životu lidu na venkově a tvoří
ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem charakteristickým
pro oblast Plzeňska, expozice krojů z plzeňského regionu,
ukázky lidového stavitelství a expozice prezentující zvyky
a tradice venkovského lidu v 19. a na počátku 20. století.
Zpestřením pak mohou být dvě menší expozice ukazující
městskou černou kuchyni z první třetiny 19. století a secesní
lékárnu s ukázkami nejen profesionálního, ale také lidového
lékařství.
Muzeum loutek
PŘÍBĚH NA NITI
Muzeum loutek v Plzni těží z místní
bohaté loutkoherecké tradice a mapuje
činnost loutkových divadel hrajících v Plzni
a jejím nejbližším okolí.
Příběh loutek, který muzeum vypráví,
začíná již na počátku 19. století, kdy
se Plzeňané mohli těšit z divadelních
představení kočovných lidových loutkářů. Část expozice je
věnována vývoji plzeňského loutkářství na konci 19. století,
kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo - Škodovo divadlo,
které je v expozici představeno unikátním oživeným
modelem, který je zhotoven podle dochovaného negativu.
Příběh loutkových divadel pokračuje ve druhém patře,
kde se na pomyslné časové ose novým fenoménem stávají
rodinná divadélka, ve kterých se při hře setkával svět dětí
a dospělých.
Významná část expozice je věnována Loutkovému
divadlu feriálních osad, v němž působili umělci Karel
Novák, Josef Skupa a Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé
stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla Karla
Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově vytvořený
„loutkomat“ s vybranými marionetami z původního
fundusu.
O tom, že bohatá loutkářská tradice Plzně neskončila,
se můžete přesvědčit v místnosti věnované nejen
amatérským souborům. Ve třetím patře se vám představí
současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha
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oceňovaných autorských inscenací.
Vedle tradičně pojatých výstavních prostor je v muzeu
multifunkční sál, kde je možné s loutkami manipulovat
a seznámit se s různými technikami vodění.
Muzeum Dr. Šimona Adlera
ŽIVOT ŽIDOVSKÉ MENŠINY
V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ
Muzeum je věnováno
památce 110-ti zaniklých
komunit v západočeském
pohraničí
a
originální
formou
seznamuje
se
životem židovské menšiny na
Šumavě. Součástí expozice
je i rekonstruovaná původní košer porážka a interiér
pošumavské hospody. Předposlední část na unikátních
exponátech představuje návštěvníkovi především židovské
sakrální předměty ze sbírek Západočeského muzea.
Dokumentace života židovské rodiny je rozdělena na
nejdůležitější mezníky: narození, obřízka chlapců, bar micva, svatba
a závěr života. Závěr expozice tvoří
rekonstrukce interiéru, dokumentující každodenní život
Židů v daném regionu na přelomu 19. a 20. století. Pojetí
expozice je přínosem pro poznání mnohonárodnostního
obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že lidé různého vyznání
a různých národností, žijící v jednom geografickém
prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní komunitu, pokud
se nestanou předmětem politické manipulace.

Výstavy
Oddělení výstavnictví
V roce 2010 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
instalaci předmětů ve vitrínách, obrazových materiálů
na panelech, kapách, volných i velkoformátových
tiscích, tj. grafickou úpravu textů, skenování, pořizování
a úprava fotografií a dalších doprovodných informací.
Další podstatnou částí je výroba propagačních materiálů
pozvánka, plakát, skládanka, transparent, baner, infopanel...,
podle požadavků k jednotlivé akci.
U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody
formou nejrůznější výpomoci.
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.
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Výstavy instalované v roce 2009, které přešly do roku
2010, pracovníci výstavnictví provedli deinstalaci :

Výstavy v prostorách Muzea Dr. Šimona Adlera, na
nichž jsme se podíleli :

»

»
»

»
»
»
»

Slavné vily Plzeňského kraje 15. 12. 2009 - 28. 2.
2010 - přízemí - přírodověda
Policie a bezpečnost v totalitním státě 18. 11. 2009
- 7. 2. 2010 - výstavní sál
Plzeňské betlémy 4. 12. 2009 - 11. 1. 2010 - výstavní
sál NMP
Zázračné prameny (lázeňské a upomínkové sklo) 15.
10. 2009 - 28. 2. 2010 - I. patro
Litina 24. 9. 2009 - 11. 1. 2010 - II. patro

Kresby a Obrazy - Elen Kudrová 1. 7. - 31. 8. 2010
Výstava (dřevořezby, kresby, grafika, ilustrace) Ludmila
Kristová 2. 11. 2010 - 30. 3. 2011

Výstavy v zahraničí :
»
»

Deinstalace České vánoce 16. 12. 2009 - 23. 1. 2010
Brusel, České centrum
Loutky 12. 5. 2010 - 27. 5. 2011 Brusel, České
centrum
Pilsen region - region of traditions and creativity 8. 11.
- 12. 11. 2010 Brusel, Evropský parlament

Výstavy v prostorách Hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni :

»

»

Výstavy v prostorách kavárny Západočeského muzea
v Plzni :

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Doba ledová (Giganti) 18.2. - 30. 5. 2010 - přízemí
- přírodověda
Zločin a trest (v Plzni a na Plzeňsku) 24. 2. - 18. 4.
2010 - výstavní sál
Zločin a trest (práce studentů UUD) - I. patro
5. Salon 2009 (Asociace umělců medailérů) 1. 4. - 2. 5.
2010 - I. patro
Světlo, optiKa, iLuze, prOstor (Skleněné plastiky,
objekty, šperky - Stanislava Grebeníčková a Milan
Handl) 22. 4. - 1. 8. 2010 - I. patro
Západočeši na západní frontě 1939 - 1945 (Historie
zahraničního odboje na západě) 29. 4. - 25. 7. 2010
- výstavní sál
Fotografie - Jan Saudek 13. 5. - 1. 8. 2010 - I. patro
Výpravy Divadla bratří Formanů (Kočovná výstava
putující divadelní společnosti) 11. 6. - 22. 8. 2010 přízemí - přírodověda
Vznik Evropy v malbě a karikatuře (Europas Usprung
in Malerei und Karikatur) 20. 8. - 26. 9. 2010 - I. parto
Měsíce, Květy. Dny Japonské kultury. 2. 9. - 19. 9. 2010
- přízemí - přírodověda
Bienále kresby 6. 10. - 14. 11. 2010 - I. patro, obě
křídla
Celda Klouček (Sochař, návrhář, paleontolog - ke 155.
výročí narození) 14. 10. 2010 - 16. 1. 2011 - výstavní
sál

Výstavy v prostorách Národopisného muzea Plzeňska
»
»
»
»
»
»

Náruživosti bořivé navzdory (Sto let snah o ochranu
historického jádra Plzně) 21. 1. - 28. 2. 2010 výstavní sál NMP
Tajemný svět lišejníků 18.3. - 25. 4. 2010 - výstavní sál
NMP
Zdeněk Doležal - malíř a entomolog 27. 5. - 4. 7. 2010
- výstavní sál NMP
Snídaně v trávě (aneb jak jíme pod širým nebem) 15.
7. - 26. 9. 2010 - výstavní sál NMP
Slovenské dědictví UNESCO a tradiční umění 7. 10.
- 14. 11. 2010 - výstavní sál NMP
Advent a vánoce na Plzeňsku 25. 11. 2010 - 9. 1. 2011
- výstavní sál NMP

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mikrosvět hmyzu (fotografie) - Ing. Petr Chmelík
listopad 2009 - leden 2010
Zločin a trest - fotografie studentů UUD v oboru
návrhářství únor
Kuba (fotografie) - Veronika Nová březen - duben
Výstava (dřevořezby, ilustrace) - Ludmila Kristová
květen - červenec
Madagaskar (fotografie) srpen
Měsíce, Květy (Dny Japonské kultury) září
Fotografie pro charitativní organizaci - Pablo Chacón
Gil říjen
Obrazy - Klement Štícha listopad
Výstava obrazů - Alena Mileva prosinec 2010 - leden
2011

Předmět měsíce - instalace vitriny k cyklu přednášek
v Západočeském muzeu v Plzni :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Zrcado, zrcadlo ... Pohled na hygienu ve středověké
Plzni - Mgr. Jiří Orna a Mgr. Veronika Dudková 2. 2.
Detektivka s otevřeným koncem - Nezvěstný nalezený - zabitý? RNDr. Silvie Pecháčková 23. 2.
Vochovská Venuše - Milan Metlička 2. 3.
Medaile generála Elliota - Miroslav Hus 16. 3.
Ze života Hávnatky Bradavičnaté - Ondřej Peksa 6. 4.
Plán města Plzně z roku 1781 - Tomáš Bernhardt 20.
4.
Kdo vztáhne na zvony ruku, prohraje válku Mgr. Luděk Krčmář 4. 5.
Ze Cincinatti do Paříže, z Paříže do Plzně - PhDr. Jan
Mergl 25. 5.
Pavouk - tvor obávaný i obdivovaný - Mgr. Ivana
Hradská 1. 6.
Na svačinu do Mamlúckého Egypta - Mgr. Jindřich
Mleziva 15. 6.
A. Burešová - Medailon autorky, po dobu prázdnin
- Dagmar Braunová červenec - srpen
Rodinná loutková divadla - Mgr. Daniel Bechný 21. 9.
Pošetka - kapesní housle tanečních mistrů - Mgr. Jana
Slámová 5. 10.
Vějířové „Frou frou“ - Bc. Ludmila Kotorová 19. 10.
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»

Vteřiny před katastrofou - RNDr. Josef Pšenička, PhD.
9. 11.
Křehká krása z písku a popela - PhDr. František
Frýda 23. 11.
Straky ve městě - „Úchyl nebo ornitolog“ - Roman
Vacík 7. 12.

Ředitelství
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stálé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje
- Pravěk jihozápadních Čech. Práce byla zaměřena na
revizi scénáře expozice a na začlenění nových výzkumů
a nálezů do scénáře (M. Metlička).
Vlastní výstavy oddělení
»

Vlastní výstavy oddělení

Mergl

» Zločin a trest v Plzni a na Plzeňsku, 25.
2. - 18. 4. 2010, kurátoři M. Hus, Mergl
» Celda Klouček - sochař, návrhář,
paleontolog, 15. 10. 2010 - 16. 1. 2011,
kurátor a autor Mergl, spoluautor M.

»

Expozice
»

Koordinace přípravy expozice Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje. Projekt ROP NUTS II. Práce
na libretu a scénáři historické části, administrování
realizace projektu. (Frýda)

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»
»

Zločin a trest na UUD, 25. 2. - 15. 3. 2010, ve
spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni, kurátor Mergl (hl. budova)
Ateliér keramického designu, 4. - 21. 11. 2010, ve
spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni, kurátor Mergl (hl. budova)
(v prostorách Národopisného muzea Plzeňska)

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
»
»

Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo,
23. 10. - 28. 2. 2010, výstava Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou,
Umění českého západu. Sdružení západočeských
výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, 24. 6. 2010
- 26. 9. 2010, výstava Západočeské galerie v Plzni, odb.
spolupráce za ZČM Mergl

Příprava výstav a expozic
»
»
»

Koncepce a příprava expozice Diecézního muzea
v Plzni, Frýda, Krčmář, Mergl
Předběžná příprava koncepce stálé expozice
uměleckého řemesla a užitého umění ZČM, Mergl
Itálie a italské v Plzni, příprava výstavy ZČM pro roku
2011, Mergl

Oddělení prehistorie
Expozice
»

V posledním čtvrtletí roku se znovu rozběhla příprava

Pro chystanou výstavu v Dobřanech o archeologických
nálezech a výzkumech ve městě a jeho nejbližším okolí
byly vyrobeny kopie 15 artefaktů včetně dvou nádob.
V dubnu pak byla výstavka instalována v kapli sv. Víta
na náměstí a doplněna texty a obrazovým materiálem
(M. Metlička, P. Peterková, J. Metličková).
Pro pravěkou část výstavy chystanou pro hrad Radyně
nad Starým Plzencem byly texty upraveny na panely,
proveden výběr artefaktů. Z vybraných nálezů byly na
zakázku pro Město Starý Plzenec zhotoveny kopie 24
archeologických nálezů. Výstava bude v lednu 2011
instalována v informačním centru a v dubnu trvale na
hradě Radyně (P. Peterková, M. Metlička).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích
»

doplnění expozice v OM Praha - západ o obrazovou
a fotografickou dokumentaci lokality Davle Ostrovský klášter.

Oddělení starších dějin
Vlastní výstavy oddělení
»
»

Západočeši na západní frontě, 29. 4. - 1. 8. 2010,
scénář a libreto Dr. M.Hus, pomoc při realizaci
M.Hejduk
Čeští vojáci v zahraničí 1914 - 2009, 9.11. - 11. 11.
2010, velký sál KŘ PČR Plzeň, scénář a realizace
Dr. M. Hus

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»

Zločin a trest, 24. 2. - 18. 4. 2010, podíl na scénáři aj.
Dr. M. Hus a Mgr. T. Bernhardt, pomoc při realizaci
M.Hejduk

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
»

Jubilejní výstava Rokycany 1110 - 2010, pomoc při
přípravě popisek, upřesnění a výběr numismatického
materiálu a upřesnění části scénáře (Dr. M. Hus)

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»
»

Muzeum Rokycany, „Jubilejní výstava 1110 - 2010“, 20
inv.čísel (95 ks)
Muzeum Sokolov, „Osvobození Sokolovska 1945“, 35
inv.čísel (40 ks)
Muzeum Blovice, „Osvobození 1945“, 23 inv.čísel
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(26 ks)
Muzeum Cheb, „Zbraně Orientu“, 27 inv.čísel (27 ks)
Muzeum Kroměříž, „Soumrak zemské hotovosti“, 10
inv.čísel (10 ks)
Muzeum Mělník, „Život na tvrzi renesančního rytíře“,
7 inv.čísel (7 ks)
Národní Muzeum Praha, „Staré pověsti české“, 1 inv.
číslo (1 ks)
Muzeum Klatovy, „Konec 2.sv. války na Klatovsku
1945“, 6 inv.čísel (6 ks)
Muzeum Hradec Králové, „Soumrak zemské
hotovosti“, 10 inv.čísel (10 ks)
Muzeum Hodonín, „Dřevěné nálezy ze středověkých
měst“, 28 inv.čísel (28 ks)
Muzeum Hl. města Prahy, „Královská svatba“, 1 inv.
číslo (1 ks)
Muzeum Ostrava, „Král který létal“, 1 inv.číslo (1 ks)
Muzeum Rakovník, „Bitva u Rakovníka 1620“, 7 inv.
čísel (7 ks)
Dvůr Gigant, s.r.o. Chotěšov, „Psohlavci“, 4 inv.čísla
(4 ks)

Zápůjčky sbírkových předmětů na expozice
»
»
»
»
»
»

Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice „Nová louka “,
11 inv.čísel (11 ks)
Muzeum Tábor, stálá expozice „Husité“, 3 inv.čísla
(3 ks)
Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice mincovna
Jáchymov, 143 inv.čísel (143 ks)
Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice Žlutice, 4 inv.
čísla (4 ks)
Muzeum Louny, stálá expozice, 3 inv.čísla (3 ks)
Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice „Nová louka “, 9
inv.čísel (9 ks)

Oddělení uměleckoprůmyslové
Vlastní výstavy oddělení
» Alena Burešová, akad. soch. - (medailon
k úmrtí autorky s ukázkami prací ze sbírky
uměleckoprůmyslového oddělení ZČM
v Plzni) (červenec - září 2010) (Dagmar
Braunová)
Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»
»
»
»
»
»

Město Nepomuk (expozice městského muzea) - 11
inv. č.
Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh) - 16 inv.
č.
Město Přeštice (expozice) - 25 inv. č.
Národní památkový ústav (expozice zámku
v Nebílovech) - 4 inv. č.
Magistrát města Plzně (reprezentační prostory) - 1 inv.
č.
Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory) - 3 inv. č.
Kristus v umění věků (Muzeum Šumavy Sušice) - 19

»
»
»
»
»
»
»
»

inv. č.
Zbraně Orientu (Muzeum Cheb) - 22 inv. č.
Orient (Muzeum Mladoboleslavska) - 46 inv. č.
Umění českého západu. Sdružení západočeských
výtvarných umělců 1925 - 1951 (Západočeská galerie
v Plzni) - 8 inv. č.
Langhans Praha - stejné jméno, stejné místo, jedno
téma (Langhans Galerie Praha) - 1 inv. č.
Průkopníci podnikání na Berounsku (Muzeum
Českého krasu v Berouně) - 1 inv. č.
Průkopníci podnikání na Berounsku (Státní oblastní
archiv v Praze) - 1 inv. č.
Temná noc, jasná noc (Alšova jihočeská galerie) - 1
inv. č.
Alphonse Mucha exhibition (The Sankei Shimbun,
Osaka, Japonsko) - 21 inv. č.

Příprava výstav a expozic
»

Odborné zpracovávání sbírky cínu a příprava
dlouhodobé výstavy v Jubilejním sále ZČM pro rok
2011 (Dagmar Braunová)

Oddělení novějších dějin
Vlastní výstavy oddělení
»

Pět plzeňských řek? Povodí Vltavy, pobočka Plzeň,
20.3. 2010 (Krčmář).

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»
»
»
»

Muzeum českého lesa v Tachově - stálá expozice.
Český rozhlas Plzeň - stálá expozice Muzeum
plzeňského rozhlasu
Západočeská galerie v Plzni - výstava Umění českého
západu
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech výstava Klatovy pod útlakem nacismu
Město Plzeň - mázhaus - výstava k výročí vzniku ČSR

Příprava výstav a expozic
»

Příprava expozice Muzea církevního umění Plzeňské
diecéze, Západočeské muzeum ve spolupráci
s Plzeňskou diecézí, Atelierem Soukup a Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Spoluautor
scénáře (Krčmář).

Oddělení národopisné
Vlastní výstavy oddělení
»

Snídaně v trávě, scénář: Daniel Bechný, výstavní sál
NMP. Výstava se zmapovala způsoby stravování pod
širým nebem, včetně oblíbených pikniků, turistických
svačin nebo trampských kotlíků. Ve výstavním sále
Národopisného muzea Plzeňska Vám přiblížila podoby
a proměny tohoto společenského fenoménu od konce
19. do druhé poloviny 20. století.
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»

»

Advent a Vánoce na Plzeňsku, scénář: Jana Slámová,
výstavní sál NMP. Výstava představila výroční obyčeje
adventu a Vánoc v Plzni a okolí, a poodhalila rozdíl
mezi životem ve městě a na venkově koncem 19. a na
počátku 20. století. Seznámila návštěvníky se zvyky,
které jsou dnes již zapomenuté, a zasvětila je i do
zvláštností jídelníčku našich předků.
Příběh na niti, scénář: Daniel Bechný, Markéta
Formanová, České centrum, Brusel. Výstava
představila město Plzeň s jeho bohatou loutkářskou
tradicí. Součástí výstavy byla i prezentace nově
vzniklého Muzea loutek Plzeň.
Pilsen region - region of tradition and creativity,
scénář: Daniel Bechný, Evropský Parlament, Brusel.
Výstava Plzeňského kraje v Evropském Parlamentu
v Bruselu pod názvem „Pilsen Region - Region of
traditions and creativity“ představila Plzeňský kraj jako
místo tradic, turismu, průmyslu a inovací, jako region
s jasnou a sebevědomou vizí zakotvenou v minulosti
a řešící současné problémy s ohledem na budoucnost.

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»
»

Náruživosti bořivé navzdory, část Ladislav Lábek muzeolog, scénář: Daniel Bechný, výstavní sál NMP
Zločin a trest, část Kramářské písně, scénář: Daniel
Bechný, výstavní sál ZČM

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Stálá expozice:
Národopis - lidová architektura, lidový kroj - 5ks
Městské muzeum a galerie Nepomuk, Stálá expozice
městského muzea 45 ks
Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany, Stálá expozice:
„Rokycansko v minulosti“ 5 ks
Plzeňský Prazdroj a.s. - Pivovarské muzeum, Stálá
expozice Pivovarského muzea 18 ks
Muzeum středního Pootaví Strakonice, Stálá expozice:
Dudy a dudáci 3 ks
Obecní úřad Dýšina, Reprezentace v prostorách OÚ
4 ks
Obecní úřad Úterý, Reprezentace v prostorách OÚ 4
ks
Obec Chotěšov, Reprezentace v prostorách OÚ 32 ks
Městské muzeum Františkovy Lázně, Stálá expozice:
Historie lázní od objevení Františkova pramene,
architektura, historie léčebných balneologických
metod, dějiny farmacie, originál sochy Františka
z r. 1923, významné osobnosti Fr. Lázní, stáčení
minerálních pramenů. 101 ks
Muzeum a galerie severního Plzeňska, Stálá expozice:
Historický vývoj severního Plzeňska 26 ks
Český klub velocipedistů 1880, reprezentace
v prostorách prodejny 2 ks
Národní památkový ústav, Stálé expozice SZ Kozel,
SZ Nebílovy, SZ Manětín a NKP Klášter Kladruby
30 ks
Gastro Žofín, Zámecké expozice zámku Zbiroh 28 ks
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Muzeum Českého lesa v Tachově, Stálá expozice:
Národopis 1 ks
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. se sídlem
v Chebu Stálá expozice: Uměleckohistorická expozice
11 ks
Město Přeštice, Stálá expozice 23 ks
Magistrát města Plzně, Výzdoba atria 1 ks
Krajské muzeum Karlovarského kraje, „Knedlík-KlossKnödl aneb knedlíkové nebe“ - přesah z minulého
roku 1 ks
Město Přeštice, výstava „Vánoce skašovských hračkářů“
- přesah z minulého roku 80 ks
Novoměstská radnice Praha, „Minulost lékařství
a léčitelství v českých zemích“ - přesah z minulého
roku 27 ks
Dvůr Gigant Záluží, stálá expozice 5 ks
Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava
„Průkopníci podnikání na Berounsku“ 8 ks
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, „Zločin
a trest“ 2 ks
Město Přeštice - Dům historie, výstava „Lékař léčí,
příroda uzdravuje“ 53 ks
Regionální muzeum v České Krumlově, „Příběh
města Český Krumlov“ 40 ks
Západočeská galerie v Plzni „Sdružení západočeských
výtvarných umělců v Plzni 1925 - 1951“ 21 ks
Zastoupení Plzeňského kraje - Český dům, 60 Rue du
Trone, 1050 Bruxelles, Belgium, „Příběh na niti“ 12 ks
Moravské zemské muzeum, „Koloniál pana Bajzy aneb
Historie obchodu a obchodování“ 1 ks
Zastoupení Plzeňského kraje - Český dům, 60
Rue du Trone, 1050 Bruxelles, Belgium, „PILSEN
REGION - REGION OF TRADITIONS AND
CREATIVITY“ 39 ks

Oddělení paleontologické
Spoluúčast na výstavách jiných
organizátorů v muzeu i mimo
muzeum
» Výstava „Doba ledová - giganti“,
19.2.-30.5.2010, paleontologické
oddělení přispělo odbornými
texty, sbírkovými předměty mapující období
čtvrtohor pocházející z okolí Plzně. Během výstavy
byly organizovány RNDr. Josef Pšeničkou, Ph.D.
komentované prohlídky (cca 20).
Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»

Výstava „Celda Klouček - sochař, návrhář,
paleontolog“, zapůjčeny sbírkové předměty z kolekce
paleontologického oddělení.

Oddělení botanické
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
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»

»

Tajemný svět lišejníků, 19. 3. - 25. 4. 2010,
Národopisné muezum Plzeňska. Autoři: J. P. Halda
(MOH Rychnov n. K.), Z. Palice (BÚ AVČR),
O. Peksa (ZČM), M. Bábková-Hrochová (VM
Olomouc).
Velká výstava hub Plasy 2010, 30. 9. - 2. 10. 2010,
zimní refektář plaského kláštera. Autor Zdeněk
Sadílek, pořadatelské instituce byly Gymnázium Plasy,
Katedra biologie PeF ZČU, Město Plasy, Envic Plasy
a Klášter Plasy. O. Peksa se podílel na tvorbě expozice
o lišejnících.

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»

Akvarely Václava Melzera, 36 kusů (smlouva
o výpůjčce č. 2010/2): Velká výstava hub Plasy 2010,
30. 9. - 2. 10. 2010, vypůjčitel Z. Sadílek.
Herbářové položky cévnatých rostlin V. Vacka, 4
položky (smlouva o výpůjčce č. 2010/1): Lékař léčí,
příroda uzdravuje, 28. 4. - 29. 8. 2010, vypůjčitel Město
Přeštice.

Příprava výstav a expozic
»
»

Zpracovány základní podklady pro scénář výstavy
„Květena v Plzeňsku“, 2013 - výstava k výročí vydání
stejnojmenné publikace F. Malocha ( J. Nesvadbová).
Příprava výstavy k 50. výročí založení Západočeské
pobočky ČBS, 2012 ( J. Nesvadbová).

Oddělení zoologické
Vlastní výstavy oddělení
»

Zdeněk Doležal - malíř a entomolog (27. 5. - 4. 7.
2010, Národopisné muzeum, Plzeň); autoři: Hradská,
Těťál

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»

8 výpůjček, 11 inventárních čísel Počty zapůjčených
sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum
v roce 2010. Celkem : 11

Knihovna Západočeského muzea
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
»

Příprava a výběr knižních dokumentů pro výstavu
„Celda Klouček“. Vybráno a zapůjčeno celkem 14
svazků.

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy
»
»

1 ex. plzeňského prvotisku zapůjčen na výstavu
„Tajemství Kroniky trojánské“, pořádané Národní
knihovnou v Klementinu v Praze.
7 ex. bibliofilií a knižních vazeb zapůjčeno na výstavu
„Umění českého západu“, pořádané Západočeskou
galerií v Plzni.

Knihovna Západočeského
muzea
Čtenáři
Ke konci roku je v evidenci 1.020
čtenářů, z toho 49 zaměstnanců.
Knihovnu navštívilo celkem 721
čtenářů, 315 účastníků exkurzí a ca 900
návštěvníků při akci Muzejní noc, celkem
tedy 1 936 návštěvníků. Za čtenářské průkazy čtenářů bylo
vybráno v r. 2010 celkem 3.950,- Kč. Rozmnožovací služby
v knihovně přinesly finanční úhradu v hodnotě 4.638,- Kč
a kopie, zasílané na fakturu 707,- Kč. Celkem byly tržby za
knihovnu 9.295,- Kč. Otvírací doba knihovny je limitována
personálním obsazením.

Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 550 kusů publikací od
2 titulů publikací (Sborník Příroda 111 a 112). Za účelem
prodeje bylo vyskladněno celkem 856 kusů publikací
v celkové hodnotě 33.780,- Kč. Výměnou, povinnými
a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno
11 874 kusů publikací. Z knihovny bylo vyexpedováno za
rok 2010 celkem 12 730 kusů publikací.

Metodická činnost
V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání
regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku
prosince. Na schůzce byli seznámeni s novinkami v oboru
a seminářem v České Lípě a byli seznámeni s novým
členem, knihovnicí Západočeské galerie. Za pomoci
členů regionální komise byla nově ustanovena knihovna
v Západočeské galerii a knihovnice podala grantový projekt
k zahájení činnosti.
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Fotoateliér
Zhotovení digitálních fotografií sbírkových předmětů
v tiskové kvalitě do publikací, katalogů, na pozvánky, plakáty,
sbírkové předměty na ISO a dokumentární fotografie.

Oddělení botanické
»
»
»

herbář, ISO a vědecko výzkumná činnost- 1 132 ks.
vernisáž Tajemný svět lišejníků - 60 obr.
Výstava Tajemný svět lišejníků - 24 obr.

Oddělení vnějších vztahů
Vernisáže
»
»
»
»
»
»
»

Náruživosti bořivé navzdory - 50 obr.
Sklo Grebeníčková-Handl - 86 obr.
Salon - 86 obr.
Saudek - 140 obr.
Evropa v karikatuře - 100 obr.
Japonská kultura - 154 obr.
Celda Klouček - 39 obr

Výstavy
»
»
»
»
»
»
»
»

Salon - 71 obr.
Sklo Grebeníčková-Handl - 82 obr.
Loutky bratří Formanů - 33 obr.
Evropa v karikatuře - 15 obr.
Japonská kultura - 45 obr.
Slovenské dědictví Unesco - 32 obr.
Celda Klouček - 31 obr.
Bienále - 63 obr.
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»
»
»
»

výstava Snídaně v trávě - 32 obr.
sbírkové housle+ detaily, TISK - 9 obr.
vernisáž Advent a vánoce - 57 obr.
výstava Advent a vánoce - 27 obr.

Oddělení novějších dějin
»
»
»

plakáty, ISO, TISK - 22ks.
vojenský tábor US army, přesun tanků na nám. Rep.
- 55 obr.
obrazy, ISO, TISK - 303 ks

Oddělení starších dějin
»
»
»
»

vernisáž Zločin a trest - 167 obr.
výstava Zločin a trest - 35 obr.
vernisáž Západočeši na západní frontě - 93 obr.
výstava Západočeši na západní frontě - 46 obr.

Oddělení paleontologické
»
»
»

vernisáž Doba ledová - 126 obr.
výstava Doba ledová - 29 obr.
demolice výstavy Doba ledová - 157 obr.

Oddělení zoologické
»
»

vernisáž Zdeněk Doležal-Entomolog - 54 obr.
výstava Zdeněk Doležal - 33 obr.

Knihovna Západočeského muzea
»

pracovníci na WEB - 6 obr.

Ostatní

Oddělení výstavnictví

»
»
»
»
»

Oddělení restaurátorské

přednáška Skandinávie - 5 obr.
katovský meč, TISK - 11 obr.
různé pohledy na hlavní budovu, TISK - 25 obr.
muzejní noc - 476 obr.
Kolokvium muzeí a galerií - 31 obr.

Oddělení uměleckoprůmyslové
»
»
»
»
»
»
»

Mucha, plakáty, TISK - 60 ks.
skleněné poháry, TISK - 28 obr.
reliéf Ukládání do hrobu, TISK - 4 obr.
váza a orientální boty, TISK - 8 obr.
vějíře a detaily na vějířích, TISK - 7 obr.
grafika před restaurováním, TISK - 39 ks.
japonská grafika, TISK - 6 ks.

Oddělení národopisné
»
»
»

obrazy, ISO - 1 673 ks.
velikonoce pro veřejnost - 79 obr.
vernisáž Snídaně v trávě - 93 obr.

»
»
»

»
»

interiéry kavárny a knihovny, TISK - 17 obr.
váza na poutač, TISK - 9 obr.
výstava v kavárně Jenom taková vernisáž - 20 obr.

maketa návrhu divadla, TISK - 3 obr.
nainstalovaná digestoř , TISK - 3 obr.

Investor
»
»
»
»
»
»

vitrina před repasováním+detaily - 43 obr.
rozebraný sbírkový zámek - 4 obr.
poškozená střecha na hlavní budově, TISK - 28 obr.
obraz, TISK - 1 ks.
obraz, TISK - 2ks.
architektura v hlavní budově, TISK - 42 obr.
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Ostatní činnost muzea

»

Odborné konference a semináře

(Frýda)
VI. Celorepublikové kolokvium na aktuální téma
českého muzejnictví - Muzea, autorský zákon
a digitalizace, 2.-3.11.2010 Brno (Frýda)

Ředitelství

Oddělení prehistorie

»

»

»

Umělecko-historicko-paleontologická konference
Celda Klouček - sochař, návrhář, paleontolog, 22. 11.
2010, ZČM, přednáškový sál (Mergl, Celda Klouček:
od štuku k váze;
Mergl, K ikonografii výzdoby budovy plzeňských
muzeí)

»

Oddělení prehistorie
»

»

V lednu byla zorganizována schůze západočeské
pobočky ČAS věnovaná 100 výročí úmrtí F. X.
France, která se konala v přednáškovém sále ZČM (A.
Zelenka).
V říjnu proběhlo v ZČM další zasedání západočeské
pobočky ČAS, na níž bylo předneseno sedm přednášek
(A. Zelenka).

»

»

Oddělení národopisné
»

Seminář Etnografické komise AMG konaný, 27. - 28.
5. 2010, Kopeckého sady 2 (viz http://www.zcm.cz/
?page=seminar-etnograficke-komise-amg), pořadatel
Západočeské muzeum v Plzni (Daniel Bechný)
a AMG ( Jaroslav Dvořák)

Na konferenci „Pohřební ritus“ v Hradci Králové ve
dnech 16.-17. února, která byla věnována pohřbům na
sídlištích, byl přednesl referát s názvem Ploché hroby
halštatské mohylové kultury v jihozápadních Čechách
(M. Metlička).
Na kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách
2009“, které se konalo v Praze, byl prezentován
příspěvek o výsledcích výzkumu při stavbě přírodního
koupaliště v Dobřanech, okr. Plzeň-jih východně od
psychiatrické léčebny (A. Novotná).
Na XXXVIII. pracovním semináři muzejních
archeologů v Mělníce, které bylo zaměřené na
možnosti laboratorního zpracování archeologického
materiálu v muzeích (A. Zelenka. A. Novotná).
Účast na mezinárodním pracovním setkání
„Archeologické pracovní skupiny východní
Bavorsko/ západní a jižní Čechy/ Horní Rakousko“
(ARGE), které se konalo ve dnech 23.-26. června
v Eschenbachu i.d. OPf. byl přednesen referát
„Forschungen zu neolithischen Siedlungsarealen in
Westböhnem 1990-2010“. Na dalších dvou referátech
věnovaných výsledkům výzkumů o době bronzové
a době halštatské jsem se podílel (M. Metlička).

Oddělení botanické

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

»

»

„1. československá lichenologická minikonference“,
10.-12. 2. 2010, terénní stanice CHKO Kokořínsko
v Kokořínském dole. Připravil a organizoval O. Peksa;
spoluorganizátoři D. Svoboda, L. Syrovátková, PřF
UK v Praze.

Účast na odborných a vědeckých
konferencí
Ředitelství
»

»

»
»
»

5. mezinárodní konference Historie sklářské
a bižuterní výroby v Českých zemích, 17.- 19. 9. 2010,
Železný Brod, (Mergl, Harrachovské sklo na světových
výstavách)
Antonín Wiehl. konference ke 100. výročí úmrtí
významného českého architekta, Plasy, 23. 9. 2010,
Plasy (Mergl, Antonín Wiehl a Celda Klouček.
Poznámka k výzdobě Městské spořitelny pražské)
Pracovní zasedání sklářské odborné skupiny pro dějiny
skla. Most, 19.-20.5.2010 (Frýda)
XXXVI konference muzejních archeologů, Mělník,
9.-11.6.2010 (Frýda)
5. Mezinárodní konference historie sklářské výroby,
17. - 19. 9. 2010, Železný Brod, přednesen referát
„Příspěvek k dekoru českého středověkého skla“

»

»
»
»
»
»

»

Konferenci o pohřebním ritu s tématem „Hroby na
sídlištích“, 16. - 17. 2. 2010, Hradec Králové (M.
Sochorová - účast, P. Schneiderwinklová - účast, M.
Šmejdová - spolupráce na příspěvku)
Die 19. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen
Verbandes für Altertumsforschung e.V., 28. 2.
- 4. 3. 2010, Görlitz; sekce Religiosität (Deutsche
Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der
Neuzeit) (M. Čechura - účast)
Setkání doktorandů v Centru medievistických studií,
9. 3. 2010, Praha (M. Čechura - účast)
Dějiny staveb, 26. - 28. 3. 2010, Nečtiny (M. Čechura
- poster: Zřícenina poutního kostela sv. Apolonie
v Málkově (okr. Tachov)
29. Niederbayerischen Archäologentag, 16. - 18. 4.
2009, Deggendorf (Německo) (P. Hereit)
Medieval Pilgrim Badges. Prospects of European
Research, 22. - 24. 4. 2010, Praha (M. Čechura - účast)
Funeralia Lednickie, 11 - 14. 5. 2010, Dziekanowice
(M. Čechura - referát „Křesťan, ne-křesťan nebo
pohan: Pohřby novorozenců jako pramen k poznání
středověké a novověké mentality“)
Vlastnické kostely, dvorce, sídla a vývoj raných elit
ve střední Evropě, 26. - 28. 5. 2010, Kutná Hora (M.
Čechura - referát „Prostorové vztahy a komunikační
vazby tribun románských kostelů“ (s M. Hauserovou)
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»
»

»

Letní škola medievistických studií, 3. - 5. 9. 2010,
Sázava (M. Čechura - účast)
Mezinárodní konference archeologie středověku, 21.
- 24. 9. 2010, Brtnice (M. Čechura - referát Raně
středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Bukovci)
Setkání západočeské pobočky České archeologické
společnosti, 16.10.2010 Plzeň (příspěvek - M.
Sochorová)

Oddělení starších dějin
»
»

»
»
»
»

»

»

»

XXX. Smetanovské dny, SVK Plzeň, únor 2010
(Dr. M. Hus, Mgr. T. Bernhardt) - bez přednášky
V. konference policejní historie, MPČR Praha, 25.
- 27. 11. 2010 (Dr. M. Hus; přednáška „Hodnostní
označení bezpečnostních sborů první Slovenské
republiky 1939 - 45“
Mezinárodní konference „Život veteránů v konfliktech
20. století“, ČSOL / SVV Plzeň, 9. - 11. 11. 2010
(Dr. M. Hus) - bez přednášky, ale řízení konference
Konference „Města v krajině - krajina ve městech“,
HÚ AVČR, 20. 1. 2011 (Mgr. T. Bernhardt), účast jen
v diskusi a následné korespondence s účastníky
Studentská konference „Scamna super Misam II“,
PeF ZČU 18.11. 2011 (Mgr. T. Bernhardt - účast na
výběru příspěvků do sborníku konference
Konference o životě a díle F. X. France v rámci
veřejné výroční schůze západočeské pobočky České
archeologické společnosti v Plzni, 16. 1. 2010
(Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, Bc. E. Spěváčková),
proslovena přednáška Mgr. Orny „Obličejový pohár
z hradu Lopata“
III. ročník konference Forum Archaelogiae Postmedaevalis, Praha 23. a 24. 3. 2010 (Mgr. J. Orna,
Mgr. V. Dudková), příspěvek „Písemné prameny
a archeologický výzkum domu v Plzni č.p. 97“
Veřejná výroční schůze západočeské pobočky České
archeologické společnosti v Plzni, 16. 10. 2010 (Mgr. J.
Orna, Mgr. V. Dudková), příspěvek „Písemné prameny
a archeologický výzkum domu v Plzni č.p. 97“
Studentská konference KAR FF ZČU Plzeň, 25. 11.
2010 (Bc. J. Kůrková), příspěvek „Ojedinělý nález
bronzové sekerky na k.ú. Těškov, okr. Rokycany“

Oddělení novějších dějin
»
»
»
»

Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let
náboženské společnosti u nás, Husitská teologická
fakulta UK v Praze, 10. - 11.3. (Krčmář).
Poutní cesty na Šumavě, Město Hartmanice
a AgAkcent v Jiřičné, 28. - 30.4. (Krčmář).
Presentace novodobých českých a slovenských dějin
v (Národním) muzeu, Národní muzeum v Praze, 19.5.
(Krčmář).
Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně
středověkých elit ve Střední Evropě, Galerie
Středočeského kraje v Kutné Hoře, 26.- 27.5.
(Krčmář).
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»

Aktuální formy musejní presentace dějin němců
v českých zemích, Komise muzejních historiků AMG
a Společnost pro dějiny Němců v Čechách v Ústí nad
Labem, 12. - 13.7. (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
»

Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 15. - 16.
června 2010, Problematika určování vějířů ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni (Ludmila Kotorová)

Oddělení paleontologické
»
»

»

IX. Hornstein - Workshop, Museum für Naturkunde
Chemnitz, Německo, 15-18.4.2010 (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D., Ing. Jan Bureš)
8th European Palaeobotany - Palynology Conference,
Budapest, Hungary, 6 - 10. červenec 2010
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.), přihlášeno vlastní
sympózium: The whole plant concept in palaeobotany;
předneseny referáty: 1) Reconstruction of some
Middle Pennsylvanian (Bolsovian) plants preserved
in tuff (Czech Republic); 2) Reconstruction of extinct
plants: tyranny of nomenclature and spectrochemistry.
11. Slovensko-Polsko-Česká paleontologická
konference, Praha, 14. - 16. 9. 2010 (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.), přednesen referát: Rekonstrukce
fosilních rostlin.

Oddělení botanické
»

»

»
»
»
»

„1. československá lichenologická minikonference“,
terénní stanice CHKO Kokořínsko v Kokořínském
dole, 10.-12. 2. 2010 (O. Peksa). Referát „Ekologie
fotobiontů“.
Konference České společnosti pro ekologii „Louky:
biodiverzita a management”, Třeboň, 20.-21. 3. 2010
(S. Pecháčková). Poster “Sbírka podzemních orgánů
rostlin”.
Konference „Význam liniové zeleně v krajině“, FŽP
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 16. 9. 2010
(O. Peksa).
23. Bryologicko-lichenologické dny v Labských
pískovcích a Lužických horách, 30. 9. - 3. 10. 2010 (O.
Peksa).
Celostátní floristický kurs ČBS, Domažlice, 4.-10. 7.
2010 (S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
Odborný lichenologický workshop za účasti
švýcarského lichenologa Ch. Scheideggera, katedra
botaniky PřF UK Praha, 11. 11. 2010 (O. Peksa).
Referát „Photobionts of lichenized genus Lepraria“.

Oddělení zoologické
»
»
»

Zoologické dny, Praha, 11.-12. 2. 2010 (Hradská,
Těťál)
Aktuality Šumavského výzkumu, Srní, 19.-20. 10.
2010 (Hradská)
Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V.,
Dlouhý, 22.-24. 10. 2010 (Vacík); seminární přednáška
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»

v sekci Pěvci „Straky (Pica pica) ve městě“ a plenární
přednáška „Výsledky atlasu hnízdního rozšíření ptáků
v Plzni“
Seminář České arachnologické společnosti, Praha, 6.
11. 2010 (Hradská)

Knihovna Západočeského muzea
»
»
»
»

Inforum 2010, 16. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích, Praha VŠE, 25. - 27. května (I.
Šedo)
35. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií,
Česká Lípa 7.-9. září (I. Šedo - Regionální literatura
v muzejních knihovnách, O. Konopíková, A. Pátková)
Knihovny současnosti 2010, Seč u Chrudimi 14.-16.
září (I. Šedo, A. Pátková)
11. konference Archivy, knihovny muzea v digitálním
světě, Praha Národní archiv 1.-2. prosince (I. Šedo)

Muzeum loutek
»

Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR, Opava,
21.-22./9. 2010 (M.Formanová, Muzeum loutek
v Plzni - Aplikovaná muzejní pedagogika)

Oddělení konzervace
»
»

»
»
»

„Seminář konzervátorů - restaurátorů a preparátorů při
komisi AMG“ - Uherské Hradiště - 7. 9. -9. 9.2010.
(Martin Nauš, Václav Vondrovský).
Martin Nauš, prezentoval referát „Po stopách
gotického rýhování“. Publikováno in: Sborník
z konference konzervátorů - restaurátorů a preparátorů
při AMG 2010(strana 110-114).
Seminář: Platnéřství - Zbroj a její restaurování
- Muzeum Roztoky u Prahy - 31.3.2010 - (Václav
Vondrovský).
Seminář: Textil v muzeu - oděvní doplňky - péče průzkum. - Technické muzeum Brno -16. - 17. 6. 2010
(Gabriela Šmolíková).
Stáž: Ošetřování vazebních usní - Národní knihovna
CD - Hostivař: 11. - 12. 10. 2010 (Gabriela
Šmolíková).

Přednášková činnost mimo muzeum
»
»

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
»

»
»
»

Přednášky v ZČM
»
»
»
»

„Křehká krása z písku a popela“, Cyklus „Příběhy
muzejních předmětů“ (Frýda)
Mergl, 12. 1., České sklo 19. století, 2. část
Mergl, 14. 1, 21. 1., Lázeňské a upomínkové sklo,
komentované prohlídky výstavy
Mergl, 25. 5., Z Cincinatti do Paříže, z Paříže do
Plzně

Mergl, Ústav umění a designu ZČU, přednášky Dějiny
užitého umění 1- od starověku po klasicismus, Dějiny
užitého umění 2 - umělecké řemeslo 19. století, Dějiny
užitého umění 3 - užité umění 20.století, Vybrané
kapitoly z dějin umění
Mergl, Ústav dějin umění FFUK Praha, Umělecké
řemeslo 1
Mergl, Univerzita třetího věku ZČU, přednášky
Dějiny užitého umění 2, Dějiny užitého umění 3
Akreditovaný člen zkušební komise státních zkoušek
katedry archeologie FF ZČU (Frýda)

Oddělení prehistorie
»
»

»

»

»

Přednášková činnost pracovníků
Ředitelství

Výuka na katedře archeologie FF ZČU v Plzni,
předměty: Archeologie a dějiny skla /LS/; Muzeologie
a ochrana památek /ZS/ (Frýda).
Lektor Školy muzejní propedeutiky AMG (základní
kurz - téma 1 Historické obory v muzeu; téma 2
Prezentace muzejní činnosti). (Frýda)

V rámci cyklu „Příběhy předmětů“ proběhla přednáška
Vochovská „venuše“ a polykulturní sídelní areál
u Vochova, okr. Plzeň-sever (M. Metlička).
Pro kulturní středisko v Radnicích byla uskutečněna
přednáška s prezentací „Radnicko a Rokycansko
v pravěku a raném středověku“, která proběhla 16.
dubna v tamním kulturním středisku (M. Metlička).
V rámci cyklu „Příběhy předmětů“ byla realizována
přednáška o depotu bronzových předmětů a nálezu
unikátního bronzového štítu z Plzně-Jíkalky (A.
Zelenka).
V říjnu proběhla přednáška a exkurze pro studenty
archeologie Ludwig-Maximilians-Universität
München, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche
Archäologie und Provinzialrömische Archäologie
z Mnichova (M. Metlička).
Přednáška s prezentací o výsledcích záchranného
archeologického výzkumu v Plzni-Valše při stavbě
multifunkčního sportovního areálu na břehu přehrady
České údolí (M. Metlička).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Přednášková činnost mimo muzeum
»
»
»
»

Počátky Keltů a doklady osídlení v jihoa západočeském regionu, Mozolov, 15.1. 2010
(P. Břicháček)
Historický vývoj Sedlčanska, 3.4.2010, Milevsko, pro
Klub českých turistů
Výsledky archeologického výzkumu v milevském
klášteře, 18.4. 2010, pro Klub českých turistů
(P.Břicháček)
Nedestruktivní archeologie, květen 2010, Gymnázium
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»

Luďka Pika, Plzeň - Doubravka (P. Braun)
Mladší doba kamenná, první zemědělci a změna
životního stylu, listopad 2010, Klub Vodnář (P.Braun)

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
»

přednášky v rámci výuky archeologie na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, filosofická fakulta,
Archeologický ústav, P. Břicháček : pro 2. ročník
studia: Slovanské osídlení a raný středověk, zimní
semestr, Z,ZK . Pro 3. ročník studia: Středověká sídla
- církevní stavby, letní semestr, Z. Středověká sídla
- šlechtická a královská sídla, zimní semestr, Z,ZK

Odborné exkurze
»
»

Církevní architektura v západních Čechách - pro II.
a IV. ročník studia archeologie na Jihočeské univerzitě
v Č. Budějovicích, květen 2010
Šlechtická sídla v jižních Čechách - Písecko
a Táborsko - pro II. a IV. ročník studia archeologie na
Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, 13.10. 2010

Oddělení starších dějin
Přednášky v ZČM
»
»
»
»
»

»

Dr. M. Hus, 16. 3. 2010, „Velké obléhání Gibraltaru
1779 - 83 a medaile na gen. Elliota“, cca 15
posluchačů
Mgr. T. Bernhardt, 20. 4. 2011, „Kitelliho plán Plzně
1781“, cca 20 posluchačů
Mgr. J. Orna, 16. 1. 2010, „Obličejový pohár z hradu
Lopata“, cca 80 posluchačů
Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, 2. 2. 2010, „Zrcadlo,
zrcadlo…Pohled na hygienu ve středověké Plzni“, cca
30 posluchačů
Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, veřejná členská schůze
západočeské pobočky České archeologické společnosti
16. 10. 2010, přednáška „Písemné prameny
a archeologický výzkum domu v Plzni č.p. 97“, cca 35
posluchačů
Bc. J. Kůrková, studentská konference KAR FF ZČU
Plzeň, 25. 11. 2010, přednáška „Ojedinělý nález
bronzové sekerky na k.ú. Těškov, okr. Rokycany“ 60
posl

Přednášková činnost mimo muzeum
»
»
»
»

Dr. M. Hus, 14. 5. 2010, Muzeum Sokolov,
„Francouzská pozemní armáda v době Mnichovské
krize 1938“, cca 60 posluchačů
Dr. M. Hus, 11. 11. 2010, Plzeň, ČSOL/SVV Plzeň,
„Uniformy čsl. a českých vojáků 1914 - 2009“, cca 200
posluchačů
Dr. M. Hus, 26. 11. 2010, MPČR Praha, „Hodnostní
označení bezpečnostních sborů první Slovenské
republiky 1939 - 45“, cca 50 posluchačů
Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, Praha, konference
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»

Forum Archaelogie Post Mediaevalis 24. 3. 2010,
přednáška „Písemné prameny a archeologický výzkum
domu v Plzni č.p. 97“, cca 40 posluchačů
Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, Plzeň, KrÚPK,
3. 6. 2010, přednáška „Projekt záchranného
archeologického výzkumu galerie U Zvonu, cca 20
posluchačů

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
V rámci projektu č. IHISTUD CZ.1. 07/2. 2. 00/ 15.
0390 „Zapojení externích pracovníků do výuky“ byl
jako lektor použit během roku nepravidelně pro výuku
určitých archeologických a historických témat na KAR
FF ZČU rsp. KAHV FF ZČU Mgr. J. Orna:
» Mgr. J. Orna , „Záchranný archeologický výzkum
v Plzni U Zvonu“ - 30 posluch.
» Mgr. J. Orna, „Možnosti realizace projektů vědy
a výzkumu v muzejní instituci“, vyslechlo cca 20
posluchačů
Oddělení novějších dějin
»

Přednášky v ZČM
»

Krčmář, 4.5. 2010, Kdo vztáhne na zvony ruku,
prohraje válku. Cyklus Příběhy předmětů.

Přednášková činnost mimo muzeum
»

Krčmář, Vejvanov, 24.4. 2010, Lesní masiv a údajná
zaniklá středověká ves Bechlov a zaniklá středověká
osada Cetkov.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Přednášky v ZČM
»

»
»

Dagmar Braunová, 15. března 2010, odborný výklad
o historii ZČM a expozici míšeňského porcelánu - pro
Mezinárodní setkání keramických škol pořádaného
UJEP v Ústí nad Labem, ateliérem keramiky v Dubí
a Lasselsberger a. s.
Jindřich Mleziva, 15. června 2010, Na svačinu do
mamlúckého Egypta
Ludmila Kotorová, 19. října 2010, Vějířové „frou-frou“

Oddělení národopisné
Přednášky v ZČM
»
»

Daniel Bechný, 21. 9. 10, Příběhy předmětů - Rodinná
divadla
Jana Slámová, 5. 10., Jana Slámová Příběhy předmětů
- Pošetka - kapesní housle tanečních mistrů

Přednášková činnost mimo muzeum
»

Tamara Hájková, pro Sdružení Boleveckých rodáků
- Starý Bolevec, 11. 12. 10, Vánoční zvyky
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Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami

»

»

Daniel Bechný, studenti archeologické katedry ZČU,
15. 3. 10, Historie, sbírky a sbírkotvorná činnost
oddělení NMP

Oddělení paleontologické
Přednášky v ZČM
»

Josef Pšenička, 9.11. 2010, Vteřiny před katastrofou
- zánik karbonského pralesa na Plzeňsku.

»
»
»

Přednášková činnost mimo muzeum
»
»
»
»
»
»
»

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., 26 ZŠ Skupova, Plzeň,
27.1.2010, Země, kolébka života.
Ing. Jan Bureš, schůze Západočeské pobočky České
společnosti entomogické, únor 2010, Subxerotermní
biotopy na území Plzeňského kraje.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., CŠOP Radnice
- synangoga v Radnicích, 12.10. 2010, Geologické
zajímavosti Radnicka.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., CŠOP Radnice
- synangoga v Radnicích, 19.10. 2010, Geologické
zajímavosti Radnicka.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., CŠOP Radnice
- synangoga v Radnicích, 26.10. 2010, Geologické
zajímavosti Radnicka.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Science Café Ústí nad
Labem, 11.11.2010, Jak se rekonstruuje pravěk.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Setkání důchodců,
hasičský dům Radnice, 10.11. 2010, Putování po
Mekongu, Čína, Laos

Oddělení botanické
Přednášky v ZČM
»
»

S. Pecháčková: „Detektivka s otevřeným koncem:
nezvěstný - nalezený - zabitý?“, přednáška v rámci
cyklu přednášek ZČM „Příběh předmětu“, 23. 2. 2010.
O. Peksa: „Ze života hávnatky bradavičnaté“,
přednáška v rámci cyklu přednášek ZČM „Příběh
předmětu“, 6. 4. 2010.

Přednášková činnost mimo muzeum
»
»
»

S. Pecháčková: „Říční pobřežní květena“, 91. oddíl
vodních skautů Plzeň, 14. 7. 2010.
O. Peksa, Plasy, lichenologická exkurze pro
Gymnázium Plasy, 22. 4. 2010.
J. Brabec, J. Nesvadbová, Z. Ipser: „Jak se žije švihlíku
krutiklasu (Spiranthes spiralis) na Pastvišti u Fínů“,
Česká botanická společnost, Benátská 2, Praha 2, 19.
4. 2010.

O. Peksa, PřF UK v Praze katedra botaniky,
Lichenologické determinační praktikum, 9.-10. 2.
2010 (OP)
O. Peksa, Univerzita 3. věku při ZČU, přednáška
„Lišejníky“, 25. 3. 2010.
O. Peksa, PřF UK v Praze katedra botaniky, Speciální
lichenologická exkurze Líšné u Železného Brodu, 12.13. 5. 2010.
S. Pecháčková, PřF JČU v Českých Budějovicích
katedra botaniky, podíl na výuce semestrového kursu
„Metody studia kořenových systémů“ (garant kursu
RNDr. M. Šmilauerová, Ph.D.), 9.-11. 4. 2010.

Oddělení zoologické
Přednášky v ZČM
„Pavouk tvor obdivovaný i obávaný“, 1. 6. 2010
(Hradská)
» „Straky ve městě. Úchyl nebo ornitolog?“, 7. 12. 2010
(Vacík)
Knihovna Západočeského muzea
»

Přednášky v ZČM
»

v průběhu roku bylo v prostorách knihovny
uspořádáno 17 přednášek, doprovázených výstavkami
s ukázkami starých a vzácných tisků, případně
ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu
v prostoru knihovny pro školní exkurze ze všech typů
škol (od základních přes učňovské a střední až po
univerzitu).

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
»

Ústav umění a designu, realizovány dva cykly
přednášek, jeden na téma Dějiny knižní kultury,
zahrnující období od počátku do poloviny 19. století
a druhý Dějiny ilustrace, pojednávající o vývoji knižní
kultury od druhé poloviny 19. století do poloviny 20.
století s důrazem na ilustraci. Oba cykly vedl I. Šedo

Muzeum loutek
Přednášky v ZČM
»

2. Kolokvium na téma „Galerijní a muzejní animace“,
ZČM, 20.10.2010 (M.Formanová, Muzeum loutek
v Plzni - Aplikovaná muzejní pedagogika)
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Členství ve vědeckých a odborných komisích

Ředitelství

»
»

Členství ve vědeckých a odborných komisích

»

»

»

»
»

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Mergl, člen
Sbírkotvorná komise Chebského muzea, Cheb, Mergl,
předseda
Správní rada Galerie města Plzně, Mergl, člen

Práce v profesních sdruženích
»
»
»

Člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR (Frýda)
Předseda odborné pracovní skupiny pro dějiny skla při
České archeologické společnosti (Frýda)
Člen oborové komise muzejních archeologů (Frýda)

Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
Sbírkotvorná komise Městského muzea ve Stříbře (M.
Čechura)
Oborová komise muzejních archeologů při AMG
(P. Hereit)
Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň
(všichni členové oddělení)

Členství v edičních a redakčních radách
»
»

Jindřichohradecký sborník historický, redakční rada,
P.Břicháček
Ediční rada ZČM v Plzni, P. Břicháček

Oddělení starších dějin

Práce v odborných komisích

Práce v profesních sdruženích

»

»
»

»

Člen komise pro sbírkotvornou činnost Oblastního
muzea v Lounech (Frýda)
Člen komise pro realizaci Muzea církevního umění
Plzeňské diecéze (Frýda)

Členství v edičních a redakčních radách
»
»

Člen redakční rady Časopisu přátel starožitností
českých Praha (Frýda)
Člen redakční rady sborníku Historické sklo (Frýda)

Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích
»
»

ve výboru Oborové komise muzejních archeologů
při Asociaci muzeí a galerií ČR, (M. Metlička - člen
výboru).
ve výboru západočeské pobočky České archeologické
společnosti (A. Zelenka - předseda pobočky, M.
Strnad - jednatel pobočky).

»
»
»
»
»
»
»

Práce v odborných komisích
»
»
»

Práce v odborných komisích
»

v poradní archeologické komisi při Národním
památkovém ústavu, územním odborném pracovišti
v Plzni, která rozděluje příspěvky na PPZAV
(Metlička - předseda).

Členství v edičních a redakčních radách
»

v redakční radě nového časopisu Archeologie
západních Čech. M. Metlička - odpovědný redaktor.

Dr. M. Hus, Numismatická oborová komise AMG
Dr. M. Hus, Vojenskohistorická oborová komise
AMG
Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková, Archeologická
oborová komise AMG
Česká numismatická společnost (Dr. M. Hus)
Česká společnost přátel drobné plastiky (Dr. M. Hus)
Evropská numismatická asociace (Dr. M. Hus)
Německá společnost pro studium řádů DGO, dříve
BDOS (Dr. M. Hus)
Společnost přátel starožitností českých (Dr. M. Hus,
Mgr. J. Orna)
Česká archeologická společnost (Mgr. J. Orna)

Poradní sbor pro akv.činnost MaG Severního
Plzeňska, Mar. Týnice (Dr. M. Hus)
Poradní sbor pro akviziční činnost VM Dr. Hostaše
v Klatovech (Mgr. J. Orna)
Západočeská regionální archeologická komise (Mgr. J.
Orna, Mgr. V. Dudková)

Členství v edičních a redakčních radách
»
»
»
»
»

Sborník ZČM - Historie (Dr. M. Hus a Mgr. T.
Bernhardt, oba redakční i ediční rada)
Ediční rada Pivovarského muzea Plzeň (Dr. M. Hus)
Redakční rada sborníku Minulostí západočeského
kraje (Mgr. T. Bernhardt)
Redakční rada Archeologie západních Čech (Mgr. T.
Bernhardt, Mgr. J. Orna)
Odborný redaktor sborníku Scamna super Misam, PeF
ZČU (Mgr. T. Bernhardt)
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Členství v komisích veřejně prospěšných organizací
a sdružení a v komisích veřejné správy
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Historická komise Regionální jednoty ČSOL Plzeň
(Dr. M. Hus)
Komise pro symboliku Republikového výboru ČSOL
Praha (Dr. M. Hus)
Komise pro podporu a rozvoj památkových objektů
a území MO Plzeň-2 (Dr. M. Hus)
Komise pro výchovu a vzdělávání MO Plzeň-2
(Dr. M. Hus)
Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu MO
Plzeň-2 (Dr. M. Hus)
Kulturní komise Nadace 700 let města Plzně (Dr. M.
Hus)
Grantová komise kultury Plzeňského kraje (Dr. M.
Hus)
Komise bezpečnosti a prevence kriminality MO
Plzeň-3 (Mgr. T. Bernhardt)
Kontrolní výbor MO Plzeň-3 (Mgr. T. Bernhardt)
Krajská sekce Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska (Dr. M. Hus)
Vlastivědná společnost „Regio“ (Mgr. J. Orna předseda)

Oddělení novějších dějin
Práce v odborných komisích
»
»
»

Komise muzejních historiků AMG (Krčmář).
Poradní sbor Muzea Cheb (Krčmář).
Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro
přípravu expozice k dějinám Němců v českých zemích
(Krčmář).
» Pracovní skupina pro zřízení Muzea církevního umění
plzeňské diecéze (Krčmář).
» Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti
nahlášených shromáždění a pochodů při magistrátu
města Plzně (Krčmář).
Členství v komisích veřejně pospěšných organizacích
a sdruženích a komisích veřejné správy
»
»

Nadační fond Dominanty - člen správní rady
(Krčmář).
Česká společnost Josepha Haydna - člen výboru
(Palová).

Práce v poradních sborech
»

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost - oddělení
knihovny ZČM, Daniel Bechný

Členství v edičních a redakčních radách
»

Ediční rada ZČM - Daniel Bechný

Oddělení paleontologické
Členství v edičních a redakčních radách
»
»
»

»

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen ediční rady
Západočeského muzea v Plzni
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen redakční rady
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. šéfredaktor časopisu
Západočeské muzea v Plzni FOLIA MUSEI
RERUM NATURALIUM BOHEMIAE
OCCIDENTALIS GEOLOGICA ET
PALEOBIOLOGICA
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen redakční rady
recenzovaného časopisu Západočeského muzea v Plzni
ERIKA

Oddělení botanické
Práce v profesních sdruženích
»
»

Výbor Bryologicko-lichenologické sekce České
botanické společnosti (O. Peksa).
Výbor Západočeské pobočky České botanické
společnosti (S. Pecháčková, J. Nesvadbová).

Členství v edičních a redakčních radách
»
»
»
»

Časopis Erica - O. Peksa, vedoucí redaktor.
Redakční rada časopisu Bryonora (vydává
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) - O. Peksa,
redaktor.
Časopis Calluna (vydává Západočes. poboč. ČBS)
-S. Pecháčková, vedoucí redaktor; J. Nesvadbová,
technický redaktor.
Redakční rada Sborníku Západočeského muzea,
Příroda - S. Pecháčková, O. Peksa.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Oddělení zoologické

Práce v odborných komisích

Práce v profesních sdruženích

»

»

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea B.
Horáka v Rokycanech (Dagmar Braunová)

Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích
»

Etnografická komise AMG - Daniel Bechný, předseda
komise

»
»
»
»

předseda Západočeské pobočky České společnosti
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni
(Vacík)
člen České společnosti ornitologické (Vacík)
člen České zoologické společnosti (Vacík)
členka České arachnologické společnosti (Hradská)
člen České společnosti entomologické (Těťál)
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Členství v edičních a redakčních radách
»
»
»
»
»

vedoucí redaktor Sborníku ZČM - Příroda (Vacík)
člen redakční rady časopisu Erica (Vacík)
člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni (Vacík)
členka redakční rady Sborníku ZČM - Příroda
(Hradská)
člen redakční rady internetového časopisu
Západočeské entomologické listy (Těťál)

Knihovna Západočeského muzea
Práce v profesních sdruženích
»
»
»

vedoucí knihovny je místopředsedou výkonného
výboru oborové komise Knihovníků muzeí a galerií při
AMG.
Dále je členem výkonného výboru Svazu knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP)
Vedoucí knihovny je členem Spolku českých bibliofilů,
na jehož činnosti se podílí organizačně i jako
konzultant.

Práce v odborných komisích
»
»

Vedoucí knihovny je členem Pracovní skupiny pro
staré tisky při Národní knihovně
Vedoucí knihovny je členem Pracovní skupiny pro
ochranné reformátování při NK.

Členství v edičních a redakčních radách
»

Vedoucí knihovny je členem ediční rady časopisu
Bulletin SKIP

Muzeum loutek

Žádosti o rešerše

0
0

Oddělení starších dějin
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 16
z toho studentů :

6

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

0

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

0

185

Oddělení novějších dějin
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 9
z toho studentů :

2

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

250

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

0

0

Oddělení uměleckoprůmyslové
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 15
z toho studentů :

12

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

485

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

Práce v odborných komisích
»

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

0

70

Oddělení národopisné

Markéta Formanová - člen Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, seminář
15.-16. 11. 2010, Brno

Badatelská činnost
Oddělení prehistorie

Počet odborných badatelských návštěv celkem : 70
z toho studentů :

0

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

485

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

Počet odborných badatelských návštěv celkem : 77

6

70

Oddělení paleontologické

z toho studentů :

53

Počet registrovaných uživatelů příruční
knihovny :

13

z toho studentů :

n/a

0

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

0

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

23

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 12
z toho studentů :

z toho zahraničních :

0
6

Počet odborných badatelských návštěv celkem : 105
z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

n/a

0
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Oddělení botanické
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 9
z toho studentů :

2

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

0

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

0

0

Oddělení zoologické
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 12
z toho studentů :

1

Počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce :

0

z toho zahraničních :

Žádosti o rešerše

0

0

Knihovna Západočeského muzea
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 9
z toho studentů :

1

Počet registrovaných uživatelů knihovny :

1020

z toho zahraničních :
Žádosti o rešerše

»
»
»

s Národním muzeem v Praze:
»

Spolupráce s jinými organizacemi

»

»

»

s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm v Plzni a centrálním pracovištěm v Praze :

»

»

s Muzeem Šumavy v Sušici:
»

v rámci metodické pomoci byla nabídnuta pomoc
na digitalizaci evidence archeologické sbírky a její
odborná revize (M. Metlička).

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

»

s odd. konzervace - konzultace při konzervaci
a restaurování kovových, jantarových, skleněných
a kostěných předmětů
s M. Chytráčkem na muzejním zpracování a evidenci
nálezů výzkumu pravěkého hradiště na Černém vrchu
u Svržna, okr. Domažlice a při výzkumu dřevěných
konstrukcí u rybníčka na předhradí hradiště Vladař
u Žlutic.
s M. Dobešem na zpracování staro
a středoeneolitických nálezů z jihozápadních Čech

s J. Boudou na přípravě budoucí nové expozice
pravěku (výroba kopií) a na zpracování zdejšího
archeologického fondu.

se Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou
archeologie:

»

spolupráce na památkové ochraně v regionu,
zaměřování lokalit, koordinace archeologické činnosti
a výzkumů.
realizace výzkumů z programu podpory záchranných
archeologických výzkumů v regionu (M. Metlička).

s O. Chvojkou na zpracování nově nalezených depotů
doby bronzové v Čechách.

s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:

Oddělení prehistorie

»

s oddělením archeologie (P. Sankotem, M. Ličkou)
- spolupráce při výstavách, zpracování sbírek
a konzultace při studiu nálezových fondů z obou
organizací.

s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:

0
0

(Město Touškov).
s N. Profantovou - zpracování depotu železných
předmětů z Miřkova „Malého křakovského vrchu“
a staro- a středohradištních nálezů.
s L. Jiráněm - na zpracovávání nově nalezených depotů
doby bronzové v Čechách.
s I. Pavlů - neolitické osídlení jihozápadních Čech,
výzkum sídliště ve Vochově.

»

vydávání časopisu Archeologie západních Čech
(P. Vařeka, J. John).
s L. Šmejdou na možnostech spolupráce mezi
univerzitou a muzeem, podán společný grant.
konzultace při určování nálezových souborů, pomoc
studentům při bakalářských a magisterských pracích.
s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků
a uhlíků, v roce 2010 určování vzorků z výzkumů
v Mračnicích, Starém Plzenci a Plzni-Bručné.

s Muzeem Chodska v Domažlicích:
»

spolupráce při provádění záchranných výzkumů Otov, Mravnice, hrad Rýzmberk, konzervace staršího
sbírkového fondu a nových nálezů.

s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových
Varech:
»

- prospekce a dokumentace hradiště na Vladaři
a osídlení jeho zázemí, konzervace sbírkových
předmětů.

s Prácheňským muzeem v Písku:
»

s J. Fröhlichem na zpracovávání eneolitických nálezů,
konzervace a zpracování bronzových depotů.

s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech:
»

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

na zpracování materiálu z několikaletého výzkumu
na zámku v Horšovském Týně - rozplavování vzorků,
třídění a popisování materiálu.
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»
»
»

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce
na tvorbě databáze Archiv a databáze IDTAV, na
výzkumné činnosti a při specializované konzervaci
nálezů.
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta humanitních
studií, katedra filozofie a katedra antropologie, vedení
bakalářských a diplomových prací (M. Čechura).
Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická
fakulta, katedra archeologie, výuka oboru a posuzování
bakalářských a diplomových prací (P. Břicháček).
- Jihočeské muzeum České Budějovice - zpracování
recenzních posudků pro časopis Archeologické
výzkumy v jižních Čechách (P. Břicháček)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, posuzování
bakalářských a diplomových prací (P. Břicháček).
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, konzultace k bakalářské práci
(P. Braun).
Magistrát města Plzně, ochrana archeologických
památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
Muzeum Chodska v Domažlicích, spolurealizace
záchranných výzkumů, povrchový průzkum regionu.
Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě
SAS a ochraně archeologických památek.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
Plzeň a České Budějovice, ochrana a evidence
archeologického kulturního dědictví.
Referáty kultury obcí s rozšířenou působností památek
(Domažlice, Kralovice, Stříbro, včetně účastí na
památkových komisích) a stavební úřady Plzeňského
kraje - ochrana archeologických památek.

Oddělení starších dějin
»
»
»
»

»

Celní ředitelství Plzeň - revitalizace stálé expozice,
průběžné konzultace, pomoc při zpracování koncepce
sbírkové činnosti atd. (Dr. M. Hus, průběžně)
Česká numismatická společnost, pobočka Chomutov
- soupis regionálních jetonů a známek; pomoc při
soupisu atd. (Dr. M. Hus, jarní měsíce)
Česká numismatická společnost, pobočka Domažlice
- spoluzpracování nálezů grošů v Partolticích 1891
- 1913 (Dr. M. Hus, jarní měsíce)
Čsl.obec legionářská - dlouhodobá spolupráce,
přednášky, účast v různých komisích, spolupráce
na zorganizování mezinárodní konference „Život
veteránů v konfliktech 20. století“ v listopadu 2010.
PeF ZČU Plzeň - dlouhodobý projekt „Historická

»
»
»
»
»

dílna“ (Mgr. T. Bernhardt)
PeF ZČU Plzeň - dlouhodobý projekt „Scamna super
Misam“ (Mgr. T. Bernhardt)
Archeologický ústav v Praze - spolupráce na tvorbě
dbf „Archiv“ (Mgr. J. Orna)
NPÚ o.ú.p. Plzeň - dlouhodobá spolupráce na
památkové ochraně regionu, koordinace archeologické
činnosti, spolupráce na prohlášení kulturních památek,
metodická i praktická pomoc při konzervování
a restaurování artefaktů ze ZAV, spolupráce na
různých výstavách atd. (Dr. M. Hus, Mgr. J. Orna)
FF ZČU - spoluúčast na výuce, na vedení
a konzultacích studentských pracích (Dr. M. Hus,
Mgr. J. Orna)
Muzeum Chodska v Domažlicích - spolupráce při
provádění ZAV (Mgr. J. Orna)
Muzeum v Blovicích - spolupráce při provádění ZAV
(Mgr. J. Orna)
Pivovarské muzeum v Plzni (a.s. plzeňský Prazdroj)
- revitalizace expozice prohlídkového okruhu PHP
a býv. Vodárenské věži (Mgr. J. Orna)
Odbor památkové péče MmP, spolupráce na
památkové ochraně MPR v centru města a VPR na
území městských obvodů (Dr. M. Hus , Mgr. J. Orna)

Oddělení novějších dějin
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Biskupství plzeňské - příprava expozice Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství činnost nadace (Krčmář).
Národní památkový ústav - územní pracoviště Plzeň
- historická fotodokumentace, publikační činnost
(Krčmář).
Národní památkový ústav - územní pracoviště Loket
- publikační činnost (Krčmář).
Policie ČR - odborná vyjádření (Krčmář).
Vydavatelství Kalous & Skřivan - zhotovení kalendáře
(Krčmář).
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola
Zámeček - zhotovení kalendáře (Krčmář).
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně
- konzultace (Krčmář).
Vydavatelství a nakladatelství RegionAll, časopis
Vítaný host - publikační činnost, konzultace (Krčmář)
Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU publikační činnost, konzultace (Krčmář).
Klub Augusta Sedláčka - členská činnost (Krčmář).
Společnost přátel starožitností - členská činnost
(Krčmář).
Atelier Soukup - konzultace, příprava expozice
(Krčmář).
Collegium Bohemicum o.p.s. - příprava expozice
(Krčmář).
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - příprava
expozice pro Collegium Bohemicum a projekt Stories
(Krčmář).
Muzeum Cheb - poradní sbor (Krčmář).
Národní muzeum fotografie - projekt Stories
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»
»
»

(Krčmář).
AgAkcent - příprava regionálních produktů oblasti
cestovního ruchu a historie (Krčmář).
Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města
Plzně - konzultace, příprava produktu cestovního
ruchu (Krčmář).
Česká společnost Josepha Haydna - členská činnost
(Palová).

Oddělení uměleckoprůmyslové
»

Příprava databáze předmětů pro výstavu a katalog
k plánované výstavě s pracovním názvem Umění
islámu pro Národní galerii (2012) ( Jindřich Mleziva)

V rámci projektu výzkumu spodnokambrické fauny
a flóry Číny :
»

Oddělení botanické
»
»
»

Oddělení národopisné
»

V roce 2010 jsme pokračovali v oživení expozice
sériemi aktivizačních programů, které se setkali
s hojnou účastí. O kladném ohlasu svědčí
vysoká návštěvnost z řad laických návštěvníků
i organizovaných školních skupin. Vedle téměř
tradičních velikonočních a vánočních dílen jsme
připravili pro žáky základních škol animační programy
se studenty Ústavu umění a designu v Plzni (téma
Masopust) a s kolegou Patrikem Pařízkem z Muzea
českého krasu v Berouně (téma jak se dříve zdobil
nábytek).

Oddělení paleontologie
V rámci spolupráce na IGCP 575 :
»

National Museum Wales, Cardiff; Institute of
Geology and Palaeontology, Charles University,
Praha; Naturalis, Leiden, The Netherlands; University
of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics,
Laboratory of Paleontology, Bucharest, Romania;
Institute of Biological, Environmental and Rural
Sciences, University of Aberystwyth, Llanbadarn Fawr,
UK;

Projekt výzkumu tufů na Radnicku :
»

Národní muzeum, Praha; Geologický ústav AV ČR;
Institute of Geology and Palaeontology, Charles
University, Praha;

Práce v Redakční radě časopisu Bulletin of Geosciences:
»
»
»

Česká geologická služba, Praha;
Projekt EnviroGIS (projekt z ESF)
Fakulta pedagogická ZČU v Plzni;

V rámci projektu IAA 301110701 :
»

Smithsonian Institut, Washington, USA; U.S.
Geological Survey Champaign-Urbana, Illinois, USA;
U.S. Geological Survey Kentucky, Lexington, USA;

Yunnan Key Laboratory for Palaeobiology, Yunnan
University, Kunming, China

»
»

Podíl na přípravě textů pro účastníky Floristického
kurzu v Domažlicích 2010 ( J. Nesvadbová, S.
Pecháčková).
Podíl na zpracování floristického kurzu v Rokycanech
( J. Nesvadbová).
Lichenologická exkurze na celostátním floristickém
kursu ČBS, 9. 7. 2010 (O. Peksa). Dlouhodobý projekt
zaměřený na ekologii lučních společenstev BÚ AVČR,
specializace podzemní orgány rostlin (S. Pecháčková).
Český zahrádkářský svaz Plzeň-sever - určování
a poznávání rostlin v rámci okresní soutěže mladých
zahrádkářů 25. 6. 2010 ( J. Nesvadbová).
Základní škola generála Pattona Dýšina - exkurze
7. 4. - zeleň v krajině, 10. 6. určování rostlin ( J.
Nesvadbová).

Oddělení zoologické
»
»
»
»

Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň
- vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace
(Vacík, Hradská, Těťál)
Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU
Praha - spolupráce při zpracování tématu disertační
práce (Vacík)
Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké
fakulty UK Praha - spolupráce při zpracování tématu
disertační práce (Hradská)
Národní muzeum Praha - spolupráce při kroužkování
ptáků (Vacík), zpracování sbírek karbonských
pavoukovců a výzkumu šumavských smrčin (Hradská)

Publicita muzea
Ředitelství
»
»
»
»
»
»
»

Muzeum v Plzni přiblíží sochaře, návrháře
i paleontologa Kloučka, ČTK, 14.10.2010 (ze zprávy
čerpala další média)
„Brusel poznal české Vánoce“, Plzeňský kraj - článek,
20.1.2010, PhDr. F. Frýda
„Hrady a zámky převážně nevážně“, ČRo Plzeň rozhovor, 8.2.2010, PhDr. F. Frýda
„Procházka po historickém muzeu“, ČT Toulavá
kamera - reportáž, 14.3.2010, PhDr. F. Frýda
„Muzeu chybí peníze na historickou expozici“,
Plzeňský deník - článek, 21.5.2010, PhDr. F. Frýda
„Co vypráví sklo“, MF Dnes - článek k
přednáškovému cyklu „Příběhy předmětů“, 22.11.2010,
PhDr. F. Frýda
„Muzeum obnoví expozici zrušenou za války“, MF
Dnes - článek, 30.12.2010, PhDr. F. Frýda
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»
»

„Na novou expozici muzea přispěje EU i PK“,
Plzeňský deník - článek, 30.12.2010, PhDr. F. Frýda
„ZČM vybuduje stálou expozici za 34 mil.“, Novinky.
cz - článek, 30.12.2010, PhDr. F. Frýda
„ZČM vybuduje stálou historickou expozici“, Plzen.cz
- rozhovor, 31.12.2010, PhDr. F. Frýda
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(redakce)
Oddělení národopisu
»

Oddělení starších dějin

»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Rozhovory pro tisk , rozhlas aj. při vernisáži výstavy
„Zločin a trest“ v únoru 2010 (cca 7 interview, Dr. M.
Hus, Mgr. T. Bernhardt)
Rozhovory pro tisk, rozhlas aj. při vernisáži výstavy
„Západočeši na západní frontě“ v dubnu 2010 (cca 4
interview, Dr. M. Hus)
Rozhovor pro regionální rozhlas (ČRo) při slavnosti
„Den veteránů“ v listopadu 2010 o historickém pozadí
akce (Dr. M. Hus)
článek v časopise Sedmička, 1. 7. 2010 „U Jiřího
vyroste do příštího roku přírodní hlediště“ (redakce)
Středověká zrcadla? Nejvíc v Plzni. Sedmička Plzeň,
18. února 2010, (redakce)
Galerie - Archeologové můžou stavbu „hranolů“
hodně oddálit. Plzeňský deník, 28.7.2010, (redakce)
U Zvonu kopou archeologové. Výzkum odkryje starý
hřbitov. Plzeňský deník, 3. srpna 2010, (redakce)
U Zvonu znějí kladívka archeologů. ČRo Plzeň, 4.
srpna 2010, (redakce)
Pod náměstím v Plzni odkryli archeologové základy
kostela sv. Máří Magdaleny. QAP.cz, 6. srpna 2010,
(redakce)
Jsme v Plzni roku 1320. MF Dnes, 6. srpna 2010,
(redakce)
Archeologové prozkoumávají prostor U Zvonu, kde
by měla stát nová budova Západočeské galerie. ČRo
Plzeň, 6. srpna 2010, (redakce)
Země u Mýta vydala poklad. Pravěkou sekyrku. MF
Dnes, 21. srpna 2010, (redakce)
Platany U Zvonu skolí ještě letos dřevorubci. Plzeňský
deník, 21. srpna 2010, (redakce)
Po dvaceti letech našel manželce řetízek. Díky
detektoru. Sedmička Plzeň, 9. září 2010, (redakce)
Archeologové odkryli zbytky kaple. Plzeňský kraj, září
2010, (redakce)
Pod budoucí galerií v Plzni odkryli středověký špitál.
Právo, 9. října 2010, (redakce)
Kostel možná bude součástí nové budovy galerie. MF
Dnes, 18. října 2010, (redakce)
Unikátní kostel míří pod sklo. Sedmička Plzeň, 21.
října 2010, (redakce)
Pokračuje archeologický průzkum U Zvonu, kde by
měla stát nová budova Západočeské galerie. ČRo
Plzeň, 25. října 2010, (redakce).
Zbytky špitálního kostela odhalili archeologové
v prostoru U Zvonu, kde by měla stát nová budova
Západočeské galerie. ČRo Plzeň, 27. října 2010,
(redakce).
Nejsou to třinácté komnaty. Přesto se tam člověk jen
tak nepodívá. Sedmička Plzeň, 16. prosince 2010,

»
»
»
»
»
»

25. 1. - Český rozhlas Plzeň, téma: Náruživosti bořivé
navzdory - výstava v NMP, Daniel Bechný, Petr
Domanický
29. 1. - Český rozhlas Plzeň, téma: Hromnice
a Masopust, Jana Slámová
3. 3. - Rádio Blaník, téma: Velikonoce, Jana Slámová
30. 3. - Český rozhlas Plzeň, téma: Velikonoce, Jana
Slámová
15. 7. - tisková konference, téma: Snídaně v trávě,
Daniel Bechný
13. 9. - Český rozhlas Plzeň, téma: Rodinná loutková
divadla z cyklu Příběhy předmětů, Daniel Bechný
23. 11. - Český rozhlas Plzeň, téma: Advent a Vánoce
na Plzeňsku, Jana Slámová
25. 11. - tisková konference, téma: Advent a Vánoce
na Plzeňsku - stejnojmenná výstava v NMP, Jana
Slámová
26. 11. - Česká televize Západní Čechy, téma: Advent
a Vánoce na Plzeňsku, Jana Slámová
30. 11. - ZAK, téma: Advent a Vánoce na Plzeňsku,
Jana Slámová

Oddělení paleontologie
»
»

»

»

»

»

»

ČRo Plzeň - Panorama - rozhovor s RNDr. Josef
Pšeničkou, Ph.D. ; 5.12.2010
ČRo - Planetárium; 21.11. 2010; Výlet do
karbonského pralesa. O nálezech z unikátní lokality
Ovčín u Radnic na Rokycansku s paleontology
Josefem Pšeničkou a Stanislavem Opluštilem
ČT24 - Nově objevený australopitek může být
vzdáleným předchůdcem člověka; 9.4. 2010; rozhovor
s paleontologem RNDr. Josef Pšeničkou, Ph.D.
(http://www.ct24.cz/veda-a-technika/zeme/86453nove-objeveny-australopitek-muze-byt-vzdalenympredchudcem-cloveka/)
ČT24 - události v regionech; 18.2.2010; rozhovor
s RNDr. Josef Pšeničkou, Ph.D o výstavě
GIGANTI, a s autory výstavy Mgr. Zdeňkem
Třískalou a Radkem Labuťou (http://www.
ct24.cz/vysilani/2010/02/18/10118379000210411000140218-18:00-udalosti-v-regionech-praha/
1/?index%5B%5D=104099)
Impuls Iregiony - Unikátní výstava v Plzni ukazuje
gigantická zvířata doby ledové; 19.2.2010; rozhovor
s RNDr. Josef Pšeničkou, Ph.D o výstavě GIGANTI,
a s autory výstavy Mgr. Zdeňkem Třískalou a Radkem
Labuťou; (http://regiony.impuls.cz/zpravy/unikatnivystava-v-plzni-ukazuje-giganticka-zvirata-dobyledove/437302)
Blesk - Unikátní výstava modelů gigantických zvířat
z doby ledové; 1.3.2010; redakce (http://www.blesk.cz/
clanek/zpravy-zajimavosti/132546/unikatni-vystavamodelu-gigantickych-zvirat-z-doby-ledove.html)
Plzeňský deník - Plzeňské muzeum ovládne
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»

»

dvoumetrový bobr i mamut; 18.2.2010; redakce
(http://plzensky.denik.cz/kultura_region/plzenskemuzeum-ovladne-dvoumetrovy-bobr-i-mamut.html)
ČT1 - Toulavá kamera-Giganti, duben 2010, rozhovor
s RNDr. Josef Pšeničkou, Ph.D o výstavě GIGANTI,
a s autory výstavy Mgr. Zdeňkem Třískalou a Radkem
Labuťou (http://toulavakamera.ct24.cz/article.
asp?id=2433).
ČT1 - Port - Prales v karbonu, 13.1. 2010; krátký film
o výzkumech na lokalitě Ovčín; RNDr. Josef Pšenička,
Ph.D (http://www.ceskatelevize.cz/program/port/515prales-v-karbonu/video).

Oddělení botanické
»

»
»
»
»

Výstava Tajemný svět lišejníků: Národopisné
muzeum, Tajemný svět lišejníků. - Žurnál, plzeňský
kulturní a společenský magazín, Plzeň, březen 2010.
[upoutávka]
Zahájí výstavu Tajemný svět lišejníků. - Mladá Fronta
DNES - plzeňský kraj, 17. 3. 2010: 6.
(mšv): Kouzlo lišejníků. - Mladá Fronta DNES plzeňský kraj, 19. 3. 2010: 3.
(lov): V muzeu „roste“ gigant mezi lišejníky. - Plzeňský
Deník, 19. 3. 2010.
Rozhovor na téma Botanika v Západočeském muzeu
v pořadu „Náš host“ Českého rozhlasu Plzeň, 22. 2.
2010 (S. Pecháčková).

Muzeum loutek
Veletrhy cestovního ruchu :
»
»
»

Veletrh cestovního ruch ITEP - 21/10/2010 - letáky
Francie, Charleville (zakládání loutkářské asociace)
- letáky
Amsterodam, Veletrh cestovního ruchu - letáky

Články :
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Podhorský, M.,Toulavá kamera, Muzeum loutek
v Plzni, Praha 2010.
Stužková, A., Život umělce, Muzeum loutek v Plzni,
Praha, leden 2010.
Weiß, G., Der neue Tag, 8.5.2010, Weiden 2010.
Formanová, M., Nový typ zážitku v Muzeu loutek,
Literární noviny, 12. července 2010.
Redakce, Muzeum loutek v Plzni, Pražský deník, leden
2010.
Redakce, Muzeum loutek - Expedice na niti, Žurnál,
červenec 2010.
Bartošová, K., Muzeum loutek Plzeň - Příběh na niti,
La Cultura, únor 2010.
Redakce, Muzeum loutek si nestěžuje. Lidí přišlo
dost., Dndes, 18.února 2010.
Redakce, Expedice na niti: Nový program nejen pro
tatínky, Plzeňák, 14.července 2010.

Média :
»

Cyklotoulky, Public TV, 2010.

Ostatní :
»
»

3.místo v soutěži o nejlepší turistickou nabídku
v České republice v turistickém regionu Plzeňsko
a Český les, Kudy z nudy 2010.
Prázdninová štafeta, jedno z kontrolních mist.
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Ediční a publikační činnost
muzea
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN.
V roce 2010 byla přidělena celkem 3 čísla ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
978-80-7247-074-7 - Výroční zpráva roku 2009
978-80-7247-075-4 - Erica č. 17
978-80-7247-076-1 - Archeologie západních Čech 1
Vydány byly celkem 2 tituly periodik - Sborník
Západočeského muzea Příroda 111 v nákladu 200 ks
a Sborník Západočeského muzea Příroda 112 v nákladu
350 kusů. Ostatní plánované tituly v r. 2010 nevyšly.
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona.

Ředitelství
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ke 100. výročí úmrtí významného českého architekta
v Plasích 23. září 2010, Plasy 2010, 26-29

Oddělení prehistorie
Periodika
»

Odborné články
Recenzované
»

Impaktované
»

»

Frýda, F. - Černá, E., 2010: Sklo vrcholného
středověku - současný stav a perspektivy
studia historických technologií - Das Glas des
Hochmittelalters - gegenwärtiger Stand und
Perspektiven des Studiums historischer Technologien.
In: Archeologia historica 35/10,335-358. Brno.ISSN
0231-5823
Frýda, F.,2010: Dvě poznámky k českému
středověkému sklu. In: Sklář a keramik, Teplicev tisku. ISSN 0037-637X

»
»

»

Frýda, F.,2010: F.X.Franc a plzeňská městská zbrojnice
- F.X.Franc und das städtische Zeughaus von Pilsen.
In: Archeologie západních Čech 1:105-109. Plzeň.
ISSN 1804-2953.
Frýda, F.,2010: Specifika sbírkotvorné činnosti
a správy historických sbírek. In: Škola muzejní
propedeutiky - Učební texty. Praha. (v tisku)
Frýda, F.,2010: Kamnová plastika s erbem plzeňského
humanistického básníka 16. Století Kašpara Kropáče
z Kozince. In: Časopis Společnosti přátel starožitností
(v tisku). Praha. ISSN 1803-1382.
Frýda, F.,2010: PhDr. Bedřich Štauber - stále mladý
šedesátník. In: Časopis Společnosti přátel starožitností
1/2010,59-60. Praha. ISSN 1803-1382.

Ostatní
»
»

»

Frýda, F.,2010: Několik slov úvodem. In: Josef Kejha
- Jiří Janouškovec, Zmizelá Plzeň. Plzeň.
Mergl - Uměleckořemeslná tvorba SZVU, in:
Jindra, Petr (ed.), Umění českého západu. Sdružení
západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951,
Plzeň 2010, 167-172
Mergl - Antonín Wiehl a Celda Klouček. Poznámka
k výzdobě Městské spořitelny pražské, in: Antonín
Wiehl. Sborník příspěvků přednesených na konferenci

Do tisku byl odevzdán článek „K otázce plochých
hrobů halštatské mohylové kultury v jihozápadních
Čechách“, který je součástí recenzovaného sborníku
o pohřebním ritu, který vydává Univerzita v Hradci
Králové (M. Metlička).

Nerecenzované
»

Byl odevzdán krátký příspěvek o pravěku Lišic a okolí
pro publikaci o historii obce (M. Metlička).

Deníky
»

Recenzované
»

Vydáno bylo první číslo časopisu „Archeologie
západních Čech“, které bylo věnováno 100. výročí
úmrtí F. X. France. Číslo obsahuje 12 příspěvků od 14
autorů. (M. Metlička, T. Bernhardt).

Společně s H. Josefovou byl do zpravodaje „Trojka“
napsán článek o výsledcích archeologického výzkumu
v Plzni-Valše při stavbě multifunkčního přírodního
koupaliště na břehu přehrady České údolí (M.
Metlička).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Odborná kniha
»

Braun, P. - Břicháček, P. - Čechura, M. v tisku:
Letecká archeologie v západních Čechách

Kapitola v odborné knize
»

»
»

»

Břicháček, P.: Soubor středověkých dlaždic od
kostela sv. Vavřince na Štítarech (o. Domažlice). In:
Studničková, M. (ed.): Bohemia plena est eclesiis, 368373, Praha.
Břicháček, P. - Metlička, M. : Středopaleolitické
osídlení v Újezdě nad Mží. In: Fridrichová-Sýkorová,
I. (ed.): Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha.
Břicháček, P. - Košnar, L. v tisku: Die Bedeutung
der Donaustrasse für die ur- und frühgeschichtliche
Entwicklung Süd- und Westböhmen, Sborník konf.
Bremenhaven, BRD.
Břicháček, P. - Richter, M. - Sommer, P.: Neobvyklý
prvek interiérové výzdoby románské baziliky na
Ostrově u Davle. In: Studničková, M. (ed.): Bohemia
plena est eclesiis, Praha, 197-204.
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»

»

Břicháček, P. - Čechura, M. v tisku: Die St.Jacobus-Kirche in Domažlice/Taus und ihre
Stellung in örtlicher früh mittelalterlicher
Siedlungsagglomeration. In: Internationale Tagungen
in Mikulčice.
Čechura, M. v tisku: Christian, Non-christian
or Pagan: The Burials of newborns as a source
to understanding of medieval and postmedieval
mentality. In: Funeralia Lednickie.

Článek v recenzovaném časopise
»
»

»

Čechura, M. 2009: Zaniklá kaple sv. Anny u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Minulostí
západočeského kraje XLIV, 355-362.
Čechura, M. 2010: Pohřební ritus ve středověku
a novověku ve světla archeologického
a antropologického výzkumu. Archaeologia historica
35, 111-120
Čechura, M. 2010: Recenze: Jan Mařík, Libická
sídelní aglomerace a její zázemí ve středověku (Praha
2009). Archeologické rozhledy LXII, 380-282.

Oddělení starších dějin
Recenzované tiskoviny
»
»

»

»

»

Článek ve sborníku
»
»
»

Čechura, M. 2010: Krypta kostela Panny Marie
Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. In: Dějiny
staveb 2009, 211-214.
Čechura, M. - Hus, M. 2010: Pozdně středověké
mince z Plzně-Radčic jako základová obětina. In:
Numismatický sborník 23.
Čechura, M. - Hus, M. 2010: Hrobový nález mince
u kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně (okr. Tachov). In:
Numismatický sborník 23.

Ostatní
»

»

»
»

»
»

Břicháček, P. - Čechura, M. v tisku: Kostel sv. Jakuba
většího v Domažlicích a jeho postavení v místní
raně středověké sídelní aglomeraci. Archeologie
v západních Čechách 2.
Čechura, M. 2010: Počátky archeologického bádání na
severním Plzeňsku. Vlastivědný sborník. Čtvrtletník
pro regionální dějiny severního Plzeňska 20, č. 3, s.
14-18.
Čechura, M. 2010: Recenze: Jan Mařík, Libická
sídelní aglomerace a její zázemí ve středověku (Praha
2009). Studia mediaevalia Bohemica 2.
Čechura, M. v tisku: Archäologische Forschungen
der mittelalterlichen Kirchen im Westböhmen.
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/Westund Südböhmen/ Oberösterreich 19.
Čechura, M. v tisku: Počátky archeologického
bádání na severním Plzeňsku 2. Vlastivědný sborník.
Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska.
Čechura, M. - Smetana, J. v tisku: Kamenná broušená
industrie kultury s lineární keramikou ze Štěnovic
„V Černém lese“. In: Jižní Plzeňsko VIII.

„Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“ a jeho
odznaky 1917 - 1947“ (Sborník ZČM - Historie,
Dr. M. Hus, odevzdáno v září 2010; v tisku)
„Hoši jako květ - příběh pluku a města 1683 - 2010.
Recenze na knihu J. Drnka a V. Vondrovského“
(Minulostí Západočeského kraje XLV 2010, Dr. M.
Hus, v tisku)
„Odešel poslední účastník „Zapomenuté války 1939“
- k úmrtí Václava Kuttana“ (nekrolog, Minulostí
Západočeského kraje XLIV, 2009, ed. 2010, str. 434
a n., Dr. M. Hus + Mgr. T. Bernhardt)
„Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa
kardinála Berana. Recenze na knihu St. Vodičkové“.
(Minulostí Západočeského kraje XLV, 2010, s. 349
- 358, Mgr. T. Bernhardt)
„Výsledky analýzy potravinových zbytků na pozdně
středověké keramice z Plzně (Acta Filozofické fakulty
ZČU v Plzni 2/ 2010, Mgr. J. Orna + J. Pavelka)
(ISSN SbZČM-H 0862-3597, ISSN MZK 05443830, ISSN AcFFZČU 1802 - 0364)

Ostatní
»
»
»
»

»

„Hodnostní označení bezpečnostních sborů Slovenské
republiky 1939 - 45“ (Dr. M. Hus, Sborník V.
mezinárodní konference policejní historie, Praha 2010)
„Koterov - stručná historie obce“ (Dr. M. Hus,
Informační zpravodaj MO Plzeň - 2 Slovany č. 2/
2010)
„Oslavy Dne veteránů 2010“ (Dr. M. Hus, Informační
zpravodaj MO Plzeň - 2 Slovany č. 4/ 2010)
„Martin Hruška a 140 let městského archivu“ (Mgr. T.
Bernhardt, in: Musa pedestris.Sborník k 140.výročí
městského archivu v Plzni a 60.narozeninám Jaroslava
Douši. Plzeň 2010)
„Obličejový pohár z hradu Lopata u Plzně“ (Mgr. J.
Orna, Archeologie západních Čech 1/ 2010)

Scénáře a libreta výstav
»
»
»

„Západočeši na Západní frontě 1940 - 45“ (Dr. M.
Hus; realizace v ZČM od dubna do srpna 2010)
„Čeští vojáci v zahraničí 1914 - 2009“ (Dr. M. Hus,
realizace na KŘ PČR v listopadu 2010)
spoluúčast - „Zločin a trest“ (Dr. M. Hus a Mgr. T.
Bernhradt, realizace v ZČM v únoru až dubnu 2010)

Samostatné publikace a knihy
»

„100 zajímavostí ze staré Šumavy“ (Mgr. T. Bernhardt
- P. Mazný - P. Fencl - F. Nykles, samostatná kniha,
nakl. Starý most, Plzeň 2010)

Typografická úprava
»

Archeologie západních Čech I (Mgr. T. Bernhardt)
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»
»

sborník Minulostí západočeského kraje XLV (Mgr. T.
Bernhardt)
sborník Musa pedestris (Mgr. T. Bernhardt)
sborník Scamna super Misam (Mgr. T. Bernhardt)

Oddělení novějších dějin
Publikace
»

Krčmář L.: Obec Kamenec „Česká Albánie“. Kamenec
2010.

Příspěvky
»
»
»

»
»

Karel T. - Knoll V. - Krčmář L.: Nově objevené tvrziště
v Maroltově. Hláska, roč. 21, 2010, č. 1, str. 1-3.
Karel T. - Knoll V. - Krčmář L.: Příspěvek k panským
sídlům v Lomnici. Hláska, roč. 21, 2010, č. 1, str. 1112.
Krčmář L.: Svatý Jan Nepomucký - životopis.
Paneuropa CZ. Zpravodaj Panevropské unie Čech
a Moravy, mimořádné číslo NEPOMUK-FEST 2010,
duben 2010, s. 1-2.
Krčmář L.: Johannes Nepomuk. Johannes ne Pomuk,
Dieter Friedl, s. 7-12.
Krčmář L.: Hrad na Radči. Vítaný host, Jaro 01/2010,
str. 6-7.

Internet
»

»

Krčmář L.: Lesní masiv a údajná zaniklá středověká
ves Bechlov a zaniklá středověká osada Cetkov. http://
www.vejvanov.cz/, http://www.vejvanov.cz/vismo/
zobraz_dok.asp?id_org=17760&id_ktg=51&p1=53
Krčmář L.: Svatý Jan Nepomucký - životopis,
Nepomuk - Janovo rodiště, Svatojánský kult.
Zpravodaj Panevropské unie Čech a Moravy.
Mimořádné číslo NEPOMUK-FEST 2010 * duben
2010. http://www.panevropa.cz/ , http://www.
panevropa.cz/?p=135#more-135
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Oddělení uměleckoprůmyslové
Recenzované tiskoviny
»

»

Mleziva, Jindřich. Obuv na Blízkém východě - tradiční
ochrana i ozdoba chodidla. In: Nový Orient. Praha:
Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2010.
s. 47 - 49.
Kotorová, Ludmila. Problematika určování vějířů na
přikladu sbírky Západočeského muzea v Plzni. In:
Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně,
2010, s. 23 - 2

Oddělení národopisné
»

»

Bechný Daniel: Od starého Bolevce k městskému
obvodu Plzeň 1 ve fotografiích a vzpomínkách,
recenze In: Minulostí Západočeského kraje. XLIV.
Plzeň : Západočeské nakladatelství, 2009, s. 451-453.
Bechný Daniel: Nástin praktické muzeologie pro
krajinská musea vlastivědná. In: Buriánková, M.,
& Komárková, A. (2009). Pět let Školy muzejní
propedeutiky: sborník absolventských prací žáků Školy
muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České
republiky 2002-2007 : ročník I.-V.. Vyd. 1. Praha:
Asociace muzeí a galerií České republiky. s. 96 - 108

Oddělení paleontologie
Článek v impaktovaném časopise
»

Popa, M.E., Pšenička, J., 2010. The Pennsylvanian
Pecopteris ticleanui sp. nov. from Secu, Reșiţa Basin,
Romania. Bulletin of Geosciences 85(4), 663-670

Článek v recenzovaném časopise
»

Tichávek, F., Bureš, J., 2010. Karbonská flóra a vzácné
faunistické nálezy na odvalu dolu Austrie 2 v Týnci.
Erica 17, 131-140.

Kalendáře

Abstrakta

»

»

Krčmář L. - Schýbal J.: Plzeň za císařepána 2011.
Dnové sváteční. Kalous & Skřivan, Plzeň 2010.

Tabule naučných stezek
»

Krčmář L.: Osek. Texty naučné stezky - 4. panely - 1)
Dějiny, vývoj osídlení a železářství v Oseku, Zaniklé
osídlení na katastru obce; 2) Letohrádek Kamýk; 3)
Památky v Oseku; 4) Vitinka, Nový Dvůr, Hudlice,
Památky.

Drobné články v tisku
»

48 článků (rubrika Křížem krážem českým západem
v Plzeňském deníku) v periodickém tisku (Krčmář).

»

»

Pšenička, J., Zodrow, E.L., 2010. Reconstruction
of extinct plants: tyrany of nomenclature and
spectrochemistry. Program and Abstract, 8th
European Palaeobotany - Palynology Conference
2010, Budapest, Hungary, p. 185
Pšenička, J., 2010. Reconstruction of some Middle
Pennsylvanian (Bolsovian) plants preserved in
tuff (Czech Republic). Program and Abstract, 8th
European Palaeobotany - Palynology Conference
2010, Budapest, Hungary, p. 185
Pšenička, J., 2010. Rekonstrukce fosilních rostlin.
abstrakta, 11.Slovensko-Polsko-Česká paleontologická
konference, Praha, str. 34
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Oddělení botanické

Oddělení zoologické

Impaktované tiskoviny

Rrecenzované tiskoviny

»

»

»

»

Škaloud P. et Peksa O. (2010): Evolutionary
inferences based on ITS rDNA and actin sequences
reveal extensive diversity of the common lichen alga
Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta).
Molecular Phylogenetics and Evolution, 54/1: 36-46.
Bačkor M., Peksa O., Škaloud P. et Bačkorová M.
(2010): Photobiont diversity in lichens from metalrich substrata based on ITS rDNA sequences. Ecotoxicology and Environmental Safety 73(4):603612
Svoboda D., Peksa O. et Veselá J. (2010): Epiphytic
lichen diversity in central European oak forests:
Assessment of the effects of natural environmental
factors and human influences. - Environmental
pollution 158(3): 812-819.
Pecháčková S., Hadincová V., Münzbergová Z.,
Herben T. et Krahulec F. (2010): Restoration of
Species-Rich, Nutrient-Limited Mountain Grassland
by Mowing and Fertilization. - Restoration Ecology,
Vol. 18, No. S1, 166-174.

Ostatní
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

Chvojková R. et Nesvadbová J. (2010): Herbář
Františka Chudáčka. - Calluna 15/1: 18.
Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské
pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15/1: 4.
Nesvadbová J. (ed.) (2010): Příspěvek
k fytokartografickým syntézám. - Calluna 15/1: 9-12.
Nesvadbová J. (2010): Karel Martínek (22. 3. 195120.5. 2009). - Calluna 15/1: 19.
Nesvadbová J. et Sofron J. (2010): Přírůstek rukopisů
za roky 2006-2009 v knihovně oddělení botaniky
Západočeského muzea v Plzni. - Erica 17: 167-170.
Pecháčková S. (2010): Poznámka k novým nálezům
bělolistu žlutavého v Plzeňském kraji. - Calluna 15/1:
8.
Pecháčková S. (ed.) (2010): Zajímavé floristické nálezy
členů západočeské pobočky ČBS. - Calluna 15/1: 8-9.
Pecháčková S. (2010): Fotoherbář. - Peřej 2010/4
(časopis 91. OVS Plzeň)
Pecháčková S., Nesvadbová J. et Sofron J. (eds)
(2010): Floristický kurz České botanické společnosti
Domažlice 4.-10. července 2010. Informační materiál
pro účastníky kurzu. - 30 p., 6 append., ed. Česká
botanická společnost, Praha et Plzeň.
Redakce [Nesvadbová J.] (2010): Životní jubilea. Calluna 15/1: 18.
Redakce [Nesvadbová J.] (2010): Nedožitá jubilea.
- Calluna 15/1: 19.

»

»

Vacík, R., 2010: Z literatury: Nicolai B. & Wadewitz
M., 2003: Die Brutvögel von Halberstadt. 187 stran,
60 barevných fotografií, 7 tabulek, 7 diagramů, 100
mapek rozšíření, Abhandlungen und Berichte aus
dem Museum Heineanum 6, Sonderheft (ISSN 09471057). - Sylvia, 40: 164.
Vacík, R., 2010: Výskyt vzácných a ohrožených druhů
ptáků v Branžovském hvozdu. - Sborník ZČM, Přír.,
114.

Ostatní
»
»
»
»

»

Kůrka, A., Hradská, I., 2010: Spider of the Šumava
Mts. (Bohemian Forest) - current state of knowledge.
- Abstract Book, Srní: 59-60.
Těťál, I., 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech
- 3. [Faunistic records from western Bohemia - 3].
- Západočeské entomologické listy, 1: 62-63.
Vacík, R., 2010: Nenechte si ujít poslední sezónu
mapování ptáků v Branžovském hvozdu! - Columba
16 (1): 9.
Vacík, R., 2010: Výzva ke spolupráci při mapování
hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus)
v západních Čechách v roce 2010. - Columba 16 (1):
10-11.
Vacík, R., 2010: Zápis z jarní schůze Západočeské
pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni
konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského
muzea v Plzni. - Columba 16 (2): 25-26.
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Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a zpracovává tiskové
zprávy a propagační materiály (včetně
letáků a plakátů) ke všem výstavám, 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. Oddělení zajišťuje a realizuje i oficiální
jednání muzea se zahraničními partnery, včetně organizace
zahraničních návštěv v muzeu. Pro významné hosty města
a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.
Zajišťuje spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni. V průběhu roku 2010 byl v Západočeském
muzea v Plzni a v Muzeu loutek realizován projekt
přípravy edukační aktivity (animační programy) studenty
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni - obor
výtvarná výchova pod vedením Mgr. Jindřicha Lukavského.
Cílem projektu bylo simulovat zakázku na vypracování
edukační aktivity, která by měla jádro zakotveno v oboru
výtvarná výchova, a zároveň efektivně využívala prostory
a sbírky Západočeského muzea v Plzni, Národopisného
muzea Plzeňska a Muzea loutek. Výsledkem bylo deset
samostatných animací pro odlišné cílové skupiny, které
byly doplněny pracovními listy a metodickým materiálem.
Výsledné produkty byly prezentovány na Kolokviu
„Galerijní a muzejní animace“ v Západočeském muzeu dne
20.října 2010.
Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů
a konferencí. V roce 2010 se podařilo zorganizovat řadu
návštěvnicky úspěšných výstav (např. „Doba ledová“,
“Zločin a trest“ nebo „Advent a Vánoce na Plzeňsku“).

54

Výchovná a vzdělávací činnost
Oddělení národopisné
Dlouhodobější přípravu a zajištění koordinace účastníků
si vyžádaly všechny doprovodné programy k výstavám
a stálé expozici.
Doplňkový program k výstavám
»

pracovní listy k výstavě Advent a Vánoce na Plzeňsku,
Národopisné muzeum - výstavní sál, 30. 11. - 23. 12.,
Jana Slámová

Programy pro děti a mládež
»
»
»

Soutež o nejkrásnější kraslici, Národopisné muzeum
Plzeňska, 1. - 31. 3., Jana Slámová
„Vaříme v kotlíku“ - o nejlepší recept pod širým
nebem, Snídaně v trávě v NMP, od 16. 7. do 5. 9. 2010,
Daniel Bechný
„Moje poslední snídaně v trávě“ - výtvarná soutěž
s tématem jedení pod širým nebem, Snídaně v trávě
v NMP, od 16. 7. do 5. 9. 2010, Daniel Bechný

Tvůrčí dílny a animace
»
»
»
»

Velikonoce v muzeu, Národopisné muzeum Plzeňska
- dílna a expozice, 30. 3. - 2. 4., Jana Slámová
Masopust, studentky ateliéru umění a designu, ZČU,
Národopisné muzeum Plzeňska - dílna a expozice
Jak se zdobil nábytek, Národopisné muzeum Plzeňska
- dílna a expozice, Patrik Pařízek, 12. 5., 8. a 17. 6.
Adventní dílny, 30. 11., 2. 12., 7. 12., 9. 12., 14. 12.,
16. 12., 21. 12., Národopisné muzeum Plzeňska, Jana
Slámová

Veřejné prezentace
»

Muzejní noc, Národopisné muzeum Plzeňska - dvůr
a expozice, 4. 6., Daniel Bechný

Přednáškové cykly
»
»
»
»
»

Přednáškový cyklus k výstavě Snídaně v trávě, NMP,
Daniel Bechný:
28. 7. - přednáška o trampingu na Plzeňsku (Bohumil
Röhrich - Béďa Šedifka)
8. - přednáška o skautingu na Plzeňsku (Pavel Pokorný
- Slim, 53. klub Kmene dospělých Junáka Plzeň)
11. 8. - přednáška o karavaningu v Plzni ( Jan Valenta,
CC Plzeň)
18. 8. - komentovaná prohlídka výstavy (Daniel
Bechný, kurátor výstavy)

Oddělení vnějších vztahů
Cyklus přednášek „Příběhy předmětů aneb co skrývají
sbírky Západočeského muzea“ - Pořádá Západočeské
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muzeum v Plzni
2.2. v 17 hod. - Zrcadlo, zrcadlo… - pohled na hygienu
ve středověké Plzni
Západočeské muzeum v Plzni při
archeologických výzkumech v plzeňském
podzemí vytvořilo v celoevropském
kontextu unikátní sbírku středověkých
zrcadel. Tato zrcadla však nejsou jedinými
archeologickými nálezy, které nám
přibližují hygienické návyky obyvatel
středověké Plzně…Přednášku v rámci pravidelného cyklu
uvedl Mgr. Jiří Orna a Mgr. Veronika Dudková.
23. 2.v 17 hod. - Detektivka s otevřeným koncem:
nezvěstný - nalezený - zabitý ?

6. 4. v 17 hod. - Ze života hávnatky bradavičnaté
Hávnatka bradavičnatá (Peltigera
aphthosa), velmi vzácný druh extrémně
citlivý na změny životního prostředí,
jehož sběry jsou uloženy v herbáři
Západočeského muzea v Plzni, nám
poslouží jako modelový příklad lišejníku
- nenápadného a navenek nezajímavého
organismu, který je ve skutečnosti podivuhodným soužitím
houby, rostliny a bakterie. Budeme se ptát, jak tato symbióza
funguje, jak se uplatňuje v přírodě i co může poskytovat
člověku. Tajemný svět lišejníků vám přiblížil Mgr. Ondřej
Peksa.
20.4. v 17 hod. - Plán Plzně z roku 1781

Co nám jedna obyčejná tráva prozradí o nás
samotných? Herbářová sbírka není jen „trochu jiné seno“.
Skrývá zajímavé informace o vývoji květeny v minulosti,
můžeme stopovat osudy rostlinných druhů (ale i lidí)
či z jednotlivostí poskládat obraz krajiny v určité době.
Jak se změnila květena a krajina Plzeňska za posledních
sto let? Po zajímavých důkazech můžete společně pátrat
s RNDr. Sylvií Pecháčkovou, PhD.

Historické mapy a plány jsou specifickým historickým
artefaktem na pomezí historie, výtvarného umění a exaktních
věd. Plzeň je znázorněna na celé řadě historických map
a plánů, které dokonale dokumentují její význam, růst,
problémy i výhledy. Podívejme se proto na nejstarší mapy
a plány z konce středověku, i na moderní kartografické
památky z doby nedávné. Řadu z nich najdeme ve sbírkách
oddělení starších dějin Západočeského muzea v Plzni.
Zajímavé historické postřehy vám vysvětlil Mgr. Tomáš
Bernhardt.

2. 3. v 17 hod. - „Vochovská venuše“ - neolitická plastika
ženy a výzkumy neolitického sídelního areálu u Vochova

4. 5. v 17 hod. - Kdo vztáhne na zvony ruku, prohraje
válku

Unikátní nález neolitické hliněné
plastiky v hliništi Lobkovické cihelny
u Vochova zařadil toto neolitické sídliště
mezi nejznámější lokality v Čechách
a předznamenal dlouhodobý zájem o toto
naleziště. Výzkum Archeologického ústavu
zde na konci 70. let odkryl jeden z prvních
rondelů v Čechách a ukázal, že toto místo bylo opakovaně
osidlováno i v následujících pravěkých obdobích. Lokalita
ale uchovávala pro archeology ještě jedno překvapení.
V roce 2004 byl na návrší objeven druhý neolitický rondel,
který znovu vzbudil zájem o tuto výjimečnou oblast. Práci
archeologů vám přiblížil Mgr. Milan Metlička.

Ve sbírkách oddělení novějších
dějin se nachází v Čechách ojedinělá
fotodokumentace z rekvizic zvonů v Plzni
za 1.světové války.Ponořme se do mrazivých
dnů na plzeňském nádraží na přelomu let
1916 -1917, kde shromažďované zvony
narychlo fotografoval významný plzeňský
muzejník Fridolín Macháček. O nepopulárnosti rekvizic
na Plzeňsku je zachována i řada zajímavých a srdceryvných
dobových zpráv a příběhů, včetně popisu a fotodokumentace
likvidace slavného plzeňského zvonu „Bárty“. Historické
souvislosti vám přiblížil Mgr. Luděk Krčmář.

16. 3. v 17 hod. - Medaile generála Elliota, lorda
z Heathfieldu a velké obléhání Gibraltaru 1779-1783
Ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni se nachází
řada historických medailí, mimo jiné i ty oslavné na velitele
obrany Gibraltaru 1779-1783 generála Elliota, lorda
z Heathfieldu. Toto obléhání (možná nejdelší ve vojenských
dějinách vůbec) nemá zdánlivě nic společného s českými
dějinami, ale opak je pravdou. Je tu řada styčných bodů:
generál Elliot v našem kraji pobýval, a i jeho nečekaná
smrt má vztah k našemu regionu… Zajímavé historické
souvislosti vám přiblížil PhDr. Miroslav Hus.

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr.�Luděk�Krčmář

KDO�VZTÁHNE�NA�ZVONY
RUKU,�PROHRAJE�VÁLKU

Ve�sbírkách�oddělení�novějších�dějin�se�nachází
v Čechách�ojedinělá�fotodokumentace�významného
plzeňského�muzejníka�Fridolína�Macháčka�z�rekvizic
zvonů v�Plzni�za�1.�světové�války.

Út�4.�5.�2010
v�17:00�hod

V�přednáškovém�sále
Západočeského�muzea,
Kopeckého�sady�2,
301�00�Plzeň.
www.zcm.cz
info@zcm.cz
Vstupné�20�Kč.

25.5. v 17 hod. - Ze Cincinatti do Paříže, z Paříže do
Plzně
Ve
sbírce
keramiky
a
skla
uměleckoprůmyslového oddělení se nalézá
jedinečný soubor předmětů získaných na
světových výstavách v Paříži. Uvidíme, co
vše tehdejší ředitel Josef Škorpil během
služebních cest pod Eiffelovu věž v letech
1889 a 1900 pro muzejní sbírky „pořídil“.
V této souvislosti se zamyslíme nad jeho plány i představami
o účelu a smyslu Západočeského umělecko-průmyslového
musea císaře a krále Františka Josefa I. v Plzni. Zajímavé
PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

PhDr.�Jan�Mergl:

ZE�CINCINATTI�DO�PAŘÍŽE,
Z�PAŘÍŽE�DO�PLZNĚ

Ve�sbírce�keramiky�a�skla
uměleckoprůmyslového
oddělení�se�nalézá�jedinečný
soubor�předmětů získaných
na�světových�výstavách�v�Paříži.
Uvidíme,�co�vše�tehdejší ředitel
Josef Škorpil�během�služebních
cest�pod�Eiffelovu�věž v�letech
1889�a�1900�pro�muzejní
sbírky „pořídil“.

Út�25.�5.�2010,�17:00
V�přednáškovém�sále
Západočeského�muzea,
Kopeckého�sady�2,�301�00�Plzeň.
www.zcm.cz,�info@zcm.cz
Vstupné�20�Kč.
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postřehy vám vysvětlil PhDr. Jan Mergl.
1.6. v 17 hod. - Pavouk - tvor obávaný i obdivovaný
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5.10. v 17 hod. - Pošetka - kapesní housle tanečních
mistrů

Mezi rozsáhlými sbírkami bezobratlých
živočichů najdeme v Západočeském
muzeu i pavouky. Co víme o životě těchto
tvorů a proč tolik lidí trpí arachnofóbií?
Proč si někteří pavouci předou sítě a jiní
ne? Poutavé vyprávění Mgr. Ivany Hradské
zaujme určitě i tu část veřejnosti, která tyto
osminohé bytosti nemá zrovna v lásce.

Pošetky, miniaturní housličky, vás
zavedou do prostředí hodin tance
a tanečních mistrů 18. - 19. století.
Nástroj má původ ve Francii, ale postupně
se rozšířil do dalších evropských zemí.
Dozvíte se, jak vypadaly „taneční“ v 18.
a 19. století, co musel ovládat taneční mistr,
aby byl přijat do cechu nebo proč měla pochette d’amour
osm strun. Zajímavé postřehy vám přiblížila Mgr. Jana
Slámová.

15.6. v 17 hod. - Na svačinu do mamlúckého Egypta

19.10. v 17 hod. - Vějířové frou - frou

Sbírky
uměleckoprůmyslového
oddělení Západočeského muzea v Plzni
obsahují celosvětové příklady uměleckého
řemesla. S nádobou na potraviny
se dostaneme do Egypta 15. století
a přiblížíme si jeho kulturní a historické
zázemí. Zároveň si na příkladu tohoto
artefaktu ukážeme, jak se vytvářela dnes již unikátní tzv.
orientální sbírka muzea. Zajímavé postřehy vám vysvětlil
Mgr. Jindřich Mleziva.

Vějíře nejsou jen módním doplňkem
a nástrojem koketérie, jak se mnozí
domnívají. Mají vlastní pohnutou
minulost a dokonce i specifickou vějířovou
mluvu.
Prostřednictvím
exponátů
z oddělení Umělecko-průmyslového
a Národopisného se spolu s Bc. Ludmilou
Kotorovou vydáme po stopách řemeslné výroby a zjistíme,
nakolik potřebným a nutným předmětem vějíř byl
v jednotlivých historických etapách.

14.9. v 17 hod. - Depot a unikátní nález bronzového
štítu z Plzně - Jíkalky

9.11. v 17 hod. - Vteřiny před katastrofou - zánik
karbonského pralesa na Plzeňsku

Představíme vám okolnosti a lokalizaci
místa nálezu, chronologické postavení
bronzového depotu z Plzně - Jíkalky
v rámci západočeské doby bronzové,
problematiku časového zařazení, vztah
bronzového štítu k depotu, ale také
jednotlivé součásti tohoto „pokladu“.
Mgr. Antonín Zelenka vám přiblížil ojedinělý výskyt
bronzových štítů v rámci evropské doby bronzové, a dále
význam bronzových předmětů ve sbírkách ZČM.

Před 310 milióny let došlo na území
Česka k velké přírodní katastrofě v podobě
exploze supervulkánu. Popel z něj pohřbil
unikátní tropický prales, který dnes vydává
svědectví o struktuře tehdejší přírody.
Díky nálezům z paleontologického
výzkumu, který je uložen v depozitáři
paleontologického oddělení ZČM, můžeme rekonstruovat
jednotlivé rostlinné druhy a následně i celý prales, tak
jak vypadal v době těsně před přírodní katastrofou,
a současně můžeme rekonstruovat co se dělo před jeho
samotným zničením. Přijďte si prožít dobrodružství spolu
s RNDr. Josefem Pšeničkou, PhD!

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr.�Ivana�Hradská:

PAVOUK�-�TVOR�OBÁVANÝ
I�OBDIVOVANÝ

Mezi rozsáhlými sbírkami�bezobratlých živočichů
najdeme�v Západočeském�muzeu i�pavouky.
Co�víme o životě těchto tvorů a�proč tolik lidí�trpí
arachnofóbií? Proč si někteří�pavouci�předou�sítě
a�jiní�ne?�Poutavé vyprávění�Ivany Hradské�zaujme
určitě i�tu část veřejnosti, která tyto osminohé tvory
nemá�zrovna�v lásce.

Út�1.6.�2010
17:00�hod

V�přednáškovém
sále�Západočeského
muzea,�Kopeckého
sady�2,�Plzeň.
www.zcm.cz,
info@zcm.cz
Vstupné�20�Kč.

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr.�Jindřich�Mleziva:

NA�SVAČINU
DO�MAMLÚCKÉHO�EGYPTA

Sbírky�uměleckoprůmyslového�oddělení�ZČM
v�Plzni�obsahují�celosvětové�příklady�uměleckého
řemesla.�S�nádobou�na�potraviny�se�dostaneme
do�Egypta�15.�století�a�přiblížíme�si�jeho�kulturní
a�historické�zázemí.�Zároveň si�na�příkladu�tohoto
artefaktu�ukážeme,�jak�se�vytvářela�dnes�již unikátní
tzv.�orientální�sbírka�muzea.

Út�15.�6.�2010,
17:00�hod
V�přednáškovém
sále�Západočeského�muzea,�Kopeckého�sady�2,
Plzeň.
www.zcm.cz,
info@zcm.cz
Vstupné�20�Kč.

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr. Antonín�Zelenka:

DEPOT�A�UNIKÁTNÍ�NÁLEZ
BRONZOVÉHO ŠTÍTU

Okolnosti�a�lokalizace�místa�nálezu,�chronologické
postavení�bronzového�depotu�z�Plzně -�Jíkalky
v�rámci�západočeské�doby�bronzové,�problematika
časového�zařazení,�vztah�bronzového štítu�k�depotu�a�jednotlivé�součásti�tohoto „pokladu“.

Úterý 14.�9.�2010,�17:00 hodin
přednáškový�sál
Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz
tel.�378�370�138

Vstupné�20�Kč

21.9. v 17 hod. - Rodinná loutková divadla
Přijďte s námi objevit fenomén
stolních loutkových divadel v Čechách!
Jak se bavili v dětství naši prarodiče
a možná i vy? Dozvíte se o vydaných
stolních divadlech a jejich doplňcích, ale
také o činnosti Marešova nakladatelství
v Plzni. Zajímavé postřehy vám vysvětlil
Mgr. Daniel Bechný.
PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr.�Daniel�Bechný:

RODINNÁ�LOUTKOVÁ�DIVADLA
Přijďte�s�námi�objevit�barevný�svět�stolních�loutkových
divadel�v Čechách!�Dozvíte�se�o�vydaných�stolních
divadlech�a�jejich�doplňcích,�ale�také�o činnosti
Marešova�nakladatelství�v�Plzni.

Mgr.�Jana�Slámová:

POŠETKA�-�KAPESNÍ�HOUSLE
TANEČNÍCH�MISTRŮ

Tyto�miniaturní�housličky�nás�zavedou�do�prostředí
tance�a�tanečních�mistrů 17. – 18.�století.

Pošetka�ze�sbírek�Národopisného�oddělení�je�dílem
významného�pražského�houslaře�K.�B.�Dvořáka.

Úterý 5.�10.�2010,�17:00 hodin
přednáškový�sál

Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Vstupné:

20�Kč

Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz

PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Bc.�Ludmila�Kotorová:

VĚJÍŘOVÉ “FROU�-�FROU”

Vějíře�nejsou�jen�módním�doplňkem�a�nástrojem
koketérie.�Mají�vlastní�pohnutou�minulost�a
dokonce�i�specifickou�vějířovou�mluvu.

Úterý 19.�10.�2010,�17:00 hodin
přednáškový�sál

Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Vstupné:

20�Kč

Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz

23.11. v 17 hod. - Křehká krása z popela a písku

Úterý 21.�9.�2010,�17:00 hodin
přednáškový�sál

Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Vstupné:

20�Kč

Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz

Archeologické nálezy v posledních
desetiletích nám umožnily blíže poznat
rozmanitost českého skla zejména
z počátku 15. století, které se svojí kvalitou
i výtvarným pojetím vymykalo výrobě
v ostatní Evropě. Mezi nejvýznamnější
nálezy českého středověkého skla patří
nálezy z plzeňských jímek a studní.Technologii jejich výroby
pak pomohl ověřit významný experiment - rekonstrukce
funkční středověké sklářské pece na Moldavě. V přednášce
PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

PhDr.�František�Frýda:

KŘEHKÁ�KRÁSA
Z�POPELA�A�PÍSKU

Mezi�nejvýznamnější�nálezy českého�středověkého�skla�patří�nálezy�z�plzeňských�jímek�a�studní.
Nové�poznatky�o�výrobě skla�v�15.�století�přinesla
i�unikátní�rekonstrukce�sklářské�pece�té�doby.

Út 23.�11.�2010,�17:00
přednáškový�sál�ZČM
Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Vstupné:

20�Kč

Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz
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PhDr. Františka Frýdy se seznámíte s tvarovým a estetickým
bohatstvím českého středověkého skla, a v krátkém filmu
bude představena i stavba sklářské pece té doby a výroba
skla tak, jak ji dokonale ovládali skláři v 15. století. Poznáte,
jak velkou výpovědní hodnotu k technologii výroby může
mít i malý kousek skla.

Bratislavy po Bardejov, vydáte se do krápníkových jeskyní
Slovenského krasu a z divokých soutěsek Slovenského ráje
zamíříte až do Vysokých Tater. Nevynecháte ani historická
města, majestátní hrady a lidovou architekturu.

7.12. v 17 hod. - Straky ve městě - úchyl nebo ornitolog?

Vydejte se s námi poznávat nejkrásnější místa amerického
Západu! Spolu s Vítkem Procházkou podniknete cestu
od oceánu až k Velkému kaňonu a připomenete si kouzlo
Divokého západu.

Během posledních desetiletí se straky vzdaly svého
života na chudém venkově a osídlily naše města. Zde
vesele rabují - plení hnízda drobných pěvců a vykrádají
klenotnictví. Ostatní ptáci z města mizí a stračí hnízda
jsou naplněná šperky. Co z toho je pravda? Je zlá pověst
strak opodstatněná a jsou ve městě ještě nějací jiní ptáci?
Na tyto otázky se již dlouho v Plzni snaží nalézt odpověď
RNDr. Roman Vacík, ornitolog ZČM. Terénní výzkum ve
městě je však plný nástrah, které mohou přivést ornitologa
na scestí a proměnit ho v nebezpečné individuum, alespoň
v očích kolemjdoucích...
Cyklus cestopisných přednášek „Výpravy za poznáním“
- Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK ADVENTURA.
7. 1. v 18 hod. - Příroda a lidé Bornea
Vydejte se s námi do tropické džungle,
vlhkého tropického pralesa, vystoupejte na
čtyřtisícový Mount Kinabalu, za tropickým
ptactvem, plazy a primáty či mezi orchideje.
Navštívíte sultanát Brunej a malajské
provincie Sabah a Sarawak, kde lidé usilují
o moderní život, ale nezapomínají ani na
tradiční kulturu. Své zážitky z jednoměsíční přírodovědecké
expedice vám rádi sdělí Jiří Ponert a Pavel Fišar.
14.1. v 18 hod. - Pouští, pralesem i vysokými horami
Chile a Bolívie
Vyprávění Jana Krabce vám přiblíží život v solných
pouštích na náhorních planinách v Chile a Bolívii, zažijete
dobrodružství v deštných pralesích, a čekají vás také výstupy
na nejvyšší vrcholky Bolívie.
21.1. v 18 hod. - FRANCIE na kole i bez kola
Pojďte se s námi toulat po nejrůznějších koutech
Francie! Spolu s Petrem Stříbrným budete putovat ze
slunného francouzského jihu do tajemstvím opředené
Bretaně a svébytného Alsaska. Na kole podniknete
cestu podél mořských pobřeží i horských řek v divokých
kaňonech, římskými městy i starobylými vesničkami.
28.1. v 18 hod. - SLOVENSKO
Cestovatel Martin Loew vás tentokrát zavede na
návštěvu k našim „nejbližším sousedům“ a procestujete
jejich zemi doslova křížem-krážem. Podniknete výlety od

4. 2. v 18 hod. - AMERIKA NADOSAH

11. 2. v 18 hod. - SAFARI V KENI A TANZÁNII
Poznejte tři naprosto odlišné tváře
jedné země: čekají vás výstupy a putování
v horách s dominantou majestátního
Kilimanžára, navštívíte národní parky
i korálový ostrov v Indickém oceánu,
a nezapomenete ani na kořením vonící
Zanzibar. Své zážitky z cest vám rád sdělí
Slávek Suldovský.
18.2. v 18 hod. - SKANDINÁVIE
Pojďte se s námi toulat nejkrásnějšími národními parky
s nedotčenou severskou přírodou, lesy a tundrou. Budete
putovat krajinou modelovanou ledovci nad hlubokými
fjordy a kolem křišťálových jezer. Zavítáte i do oblasti
nejvyšších hor Skandinávie a na slavnou Zlatou stezku horskou silnici, která spojuje nejkrásnější fjordy západního
pobřeží Norska. Spolehlivým průvodcem vám jistě bude
Petr Stříbrný.
25.2. a 12.3. v 18 hod. - ISLAND - „Horká země
s ledovou tváří“
Cestovatel Martin Loew vás tentokrát zavede přes
pustá lávová pole, sopky a krátery k barevným termálním
pramenům, duhovým horám a mocným ledovcům. Okouzlí
vás hřmící vodopády, strašidelné gejzíry, tajemné jeskyně
i roztomilí papuchalci.
4.3. v 18 hod. - TIBET NA KOLE
Vydejte se s námi ze Lhasy do
Káthmándú na kole přes pětitisícová
sedla nejvyšších hor světa! Spolu se
Slávkem Suldovským podniknete cestu
do buddhistických klášterů a seznámíte
se s tibetskou kulturou z její hezčí i z té
odvrácené strany. Okouzlí vás výhledy na
šest osmitisícovek, a čeká vás také výjezd do base campu
Everestu.
11. 3. v 18 hod. - IZRAEL A PALESTINA
Poznejte nejkrásnější památky, ale i běžný život na obou
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stranách zdi: čeká vás putování od pramenů Jordánu a výstup
na Golanské výšiny. Cestou do Jericha navštívíte palestinská
území na západním břehu Jordánu, a nezapomenete ani na
koupání v Mrtvém moři. Své zážitky z cest vám ráda sdělí
Michal Brůžek.
18.3. v 18 hod. - EVROPOU OD BALTU
K JADRANU NA KOLE
Cestovatel a publicista František Šesták v roce 2009
oslavil svým typickým způsobem 20. výročí pádu Železné
opony. Se svým kamarádem Františkem Hejtmánkem
absolvovali celou její trasu z přístavu Travemünde
v Německu až do italského Terstu. Přijďte si s nimi
připomenout místa, která byla „běžným smrtelníkům“ ještě
před nedávnem nedostupná
25.3. v 18 hod. - RÉUNION - PERLA INDICKÉHO
OCEÁNU
Nepotřebujete ani cestovní pas, abyste dorazili na 21.
stupeň jižní šířky na osamělý ostrov v Indickém oceánu,
vzdálený téměř 800 km od Madagaskaru. Vypíná se
z hlubin oceánu do výše přes 3000 m svými příkrými
skalními srázy. Aktivní vulkán vybuchuje 4x ročně, ale jarní
příroda vás uvítá i v listopadu uprostřed čarokrásné krajiny
s vodopády. Spolehlivými průvodci vám budou Jiří Ponert
a Pavel Fišar.
1.4. v 18 hod. - NORSKO A LAPONSKO
Vydejte se s námi pěšky a na běžkách
zimní krajinou 200km severně od
polárního kruhu! Spolu s Petrem Dürrem
podniknete cestu také jižním Norskem od
Kristiansundu přes Stavanger do Bergenu.
Putování Skandinávií završíte návštěvou
národního parku Lemmenjoki v severním
Finsku, který je jedním z největších v Evropě.
Přednášky - Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
12.1. v 16 hod. - ZÁZRAČNÉ PRAMENY - České
sklo 1850 - 1900
Historizující styly a orientalizující tendence 2. poloviny
19. století se výrazně odrazily také v podobě skla. Jak na
nové podněty reagovaly české sklárny a rafinérské dílny
přiblíží ukázky dekorativního a nápojového skla vybrané
z uměleckoprůmyslových sbírek Západočeského muzea.
Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě
uvedl PhDr. Jan Mergl.
Přednášky oddělení botaniky - Pořádá Západočeské
muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České botanické
společnosti
13.2. v 11.30 hod. - Poznávání našich dubů
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Přednášku České botanické společnosti uvedl Ing. Vít
Joza.
9. 3. v 16.30 hod. - Doupovské hory
Přednášku České botanické společnosti uvedl
Mgr. Vladimír Melichar a přiblížil vám aktuální poznatky
o flóře ve vztahu k připravované Chráněné krajinné
oblasti.
14. 4. v 16.30 hod. - Suché trávníky jižního Německa
Přednášku České botanické společnosti uvedl Mgr. Petr
Karlík.
6.10. v 16.30 hod. - Zaniklé středověké vesnice
a současná vegetace
Přednášku České botanické společnosti uvedl Mgr. Petr
Karlík a Mgr. Jana Nová.
8.11. v 16.30 hod. - Nížinná tajga v Česku aneb o zemi,
kde včera ani zítra neznamená nic
Přednášku České botanické společnosti uvedl RNDr. Jiří
Sádlo, CSc.
2. 12. v 16.30 hod. - Rostliny a brouci aneb vegani ve
světě brouků
Přednášku České botanické
Ing. Stanislav Benedikt.

společnosti

uvedl

Přednášky oddělení prehistorie - Pořádá Západočeské
muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České
archeologické společnosti
16. 1. v 10 - 15 hod. - Veřejná výroční schůze tentokrát
u příležitosti 100. výročí od úmrtí význačného badatele
Františka Xavera France
Zájemci o archeologii mohou poznat tohoto význačného
badatele jako objevitele nejstaršího plánu Plzně z roku
1658, dozvědět se o nejstarších výzkumech zaniklých
středověkých vesnic na Plzeňsku, výzkumu středověkého
hradu Lopaty a o dalších přínosech F. X. France pro
archeologii v Čechách.
Přednášky oddělení zoologie - Pořádá Západočeské
muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České
ornitologické společnosti
20.11. v 10.30 hod. - Deltou Dunaje na gumovém člunu
Přednášku České ornitologické společnosti uvedl
Tomáš Ryneš.
Ostatní kulturní programy - Pořádá Západočeské
muzeum v Plzni
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„BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA“
13. 1. v 19 hod. - LEDEN - DO MUZEA VLEZEM...
Další oblíbený pořad z pravidelného
cyklu Burianovy kulturní ozdravovny.
Přijďte si poslechnout „Novoroční
výprodej“ přívětivých písní, laskavých
řečí a všeho dobrého, co zbylo
z Vánoc...
16.2. v 19 hod. - ÚNOR BÍLÝ - PÍSNIČKÁŘ SÍLÍ...
Co zmůže písnička v současném světě? Má nějaký
smysl? A jaký? Diskusní večírek s hudbou a možná i tancem
Jana Buriana.
24.3. v 19 hod. - ČESKÉ MYŠLENKY
Jan Burian Vám představí své zbrusu nové písně
na současná témata… Mohou písničky zasahovat do
skutečného světa? Může skutečný svět ovlivnit písničky?
Koncert, diskuse
a provokace Burianovy kulturní
ozdravovny.
15.4. v 19 hod. - Dvanáct druhů samoty a jedna něžná
píseň navíc

Ostatní kulturní programy - Pořádatelem není
Západočeské muzeum v Plzni
Křest knihy Jindřicha Přibíka - „Plzeň emotivní“ 		
17. 3. v 15 hod.
Významný český fotograf a plzeňský rodák Jindřich
Přibík vzdal unikátním cyklem 195 snímků z let 1955
- 2005 hold svému rodnému městu. „Kniha není jen
souborem fotek, je to příběh o Plzni
a zdejších lidech“,
míní autor a své dílo Vám velice rád představí.
Křest knihy „Cestou ven se neohlížej“ - Jitka Prokšová
14. 6. v 16 hod.
DNY JAPONSKÉ KULTURY
Dílna čajového obřadu		
a ve 14 - 16 hod.

3. 9. v 10 - 12 hod.

Dílnu vedl mistr Yúsen Suzuki, škola Dainihon Sadó
Gakkai, asistence - Senbi Fukushima.
Dílna kaligrafie						
4. 9. v 10 - 12 hod. a ve 14 - 16 hod.

Přijďte si poslechnout další písničky, texty a fejetony
v pravidelném pořadu Jana Buriana!

Dílnu vedl mistr
Yúsai Kobayashi - prezident
kaligrafické společnosti prefektury Gunma, asistence Hakuyó Kobayashi.

11.5. v 19 hod. - S JANEM BURIANEM NA
DOVOLENOU

Dílna ikebany						
5. 9. v 10 - 12 hod. a ve 14 - 16 hod.

Pravidelný pořad, tentokráte zaměřený cestovatelsky s
nezaměnitelným osobitým přístupem autora. Zavedeme
vás na baltské ostrovy Bornholm či Öland, vydáte se také
do Chile a na Velikonoční ostrov. Nebudou chybět ani
písničky a texty Jana Buriana!

ŠINTÓ 						
8. 9. v 18 hod.

18.11. v 19 hod. - POETICKÝ EXPERIMENT PRO
ANDĚLY A KLAVÍR
Jan Burian zahajuje novou sezónu pravidelných
ozdravoven v Západočeském muzeu netradiční koláží
hudby, poezie a projekce.
14.12. v 19 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDY
Antidepresivní protistresový nekomerční večírek Jana
Buriana plný písní a možná i koled...
20. 10. ve 13-17 hod. - Kolokvium Muzejní a galerijní
animace
Prezentace již proběhlých programů pro školy, které
mohou být inspirací pro pedagogické pracovníky. Určeno
pro širší veřejnost. Program naleznete na www.zcm.cz.
Spolupořádá Západočeská univerzita v Plzni - KVK FPE
a Západočeská galerie.

Dílnu vedla mistryně Shukou Suzuki, škola Koshó-ryú,
asistence Daniela Hátleová, škola Sógetsu.

Úvod do jediného skutečně japonského náboženství,
jehož poznání je hlubinnou sondou do celé japonské
kultury, mentality a zvyků. Přednášel
Robin
Shóen
Heřman.
HITORI, FTARRI, MEENNA : Mezi vzpourou
a tradicí 							
9. 9. v 18 hod.
Japonští hudebníci 21. století ovládli slovník free jazzu,
punku, hi-tech elektroniky i poetiku domácích „lo-fi“
vynálezů. Přesto v jejich vzpouře lze odhalit tradiční gesta
jejich národní kultury: od použití klasických nástrojů
(shamisen, shó) až k expresi japonského divadla. Střet
Západu a Východu v japonské filmové a experimentální
hudbě. Audiovizuální pořad s projekcí, poslechem a příběhy
připravil hudební kritik Pavel Klusák.
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Film Západ slunce ve 3. okrsku				
10. 9. v 18 hod.
Režie: Yamazaki Takashi (2005).
Film je nostalgií zamlženým pohledem do Tokia
konce padesátých let. Společnost už se zotavila z hrůz
2. světové války a prožívá průmyslový boom i strmý růst
životní úrovně, což nejlépe dokládá opulentní stavba
Tokijské věže. Nedaleko jejího staveniště prožívají své
radosti a strasti různorodí lidé, kteří přes vzájemnou
řevnivost drží při sobě a pomáhají si. Snímek vznikl podle
oblíbeného komiksového seriálu Saigana Ryōheie, z něhož
přejímá epizodickou strukturu vyprávění, ale také výraznou
gestikulaci a mimiku postav. V Japonsku film získal řadu
ocenění a díky obdivuhodně zobrazenému dobovému
prostředí i každodenního života rozpoutal vlnu retro zájmu
o kulturu přelomu padesátých a šedesátých let.
EKOTOPFILM 2010
Pořádá Festival Česko-Slovenské dny v Plzni ve
spolupráci s dílnou nezávislé publicistiky a dokumentaristiky
Praha MEDIA IN
Česko-slovenské dny v Plzni				
25. 10. v 18 hod.
»
»
»
»
»

18:00
18:15
		
19:05
19:40
20:18
		

Odkaz (USA/10´)
Naša fascinujúca planéta: Patagónia
- život na hrane (D/45´)
TAT TVAM ASI (SK/24´)
Zabudnuté miesta (PL/35´)
Zem budúcnosti: Cesta na kraj sveta
(USA/44´)

Česko-slovenské dny v Plzni				
26. 10. v 18 hod.
»
»
»
»
»

18:00
18:05
19:00
19:35
		
20:40
		

Odkaz (I/4´)
Strážca divočiny (SK/54´)
Budúcnosť mesta (D/25´)
Mongolsko - v tieni Džingischána 		
(SK/61´)
Bohatstvá tretieho sveta a my 		
(USA/36´)

75 let plzeňského alpinismu				
11.11. v 18 hod.
Pořádá ALPINO, s.r.o. Na začátky a slavná 60. a 70.
léta plzeňského horolezectví zavzpomínali slovem, filmem
i obrazem legendy Pavel Tomášek, Lubor Zalabák, Zdeněk
Lukeš a další.
Křest knihy Daniely Kovářové - „Můj flirt s politikou
aneb Příručka pro ministrině“
Pořádá Mladá fronta za podpory Západočeského
muzea v Plzni. Knihu doprovázenou ilustracemi Jiřího Slívy

60
pokřtila zpěvačka Vlaďka Bauerová, ředitel Západočeského
muzea v Plzni František Frýda a emeritní ředitelka
Západočeské galerie v Plzni PhDr.Jana Potužáková. Křest
moderoval Jiří Hlobil.
Koncerty
Absolventský koncert Evy Bartošové a Marie Houškové
11.1. v 17 hod.
Pořádá Katedra hudební kultury ZČU Plzeň
Koncert bavorské akustické folkové formace ROOTS 2
17.1. v 16 hod.
Koncert přináší v rámci projektu Kultur ohne Grenzen
(Kultura bez hranic) česko-bavorské kulturní středisko
Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee ve spolupráci
s českým partnerem projektu Západočeským muzeem
v Plzni.
Koncert z českých soudobých skladeb pro mládež		
18.1. v 17 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Na programu
zazněly skladby I. Hurníka, J. Bažanta, K. Pexidra, V.
Franka, J. Bezděka, M. Augustinové, M. Červenky, J.
Nováka, P. Samiece a dalších. Účinkovali žáci plzeňských
Základních uměleckých škol.
				
Czech Composers Contemplate - variace pro klavír
k 60. narozeninám Grahama Melville Masona 		
18.1. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum.Na programu
zazněla Sonáta pro fagot a klavír /2005/, Sonáta č. 2
pro housle klavír /2007/, Sonáta pro klavír č. 1 /1993/,
Impromptus on old scottish Airs pro flétnu a klavír /2008/,
Duo č. 1 pro housle a fagot, Sudiček blues a Milion díků.
Účinkovali: Jana Vonášková-Nováková - housle, Václav
Vonášek - fagot, Petr Novák - klavír, Svatava Luhanová zpěv.
Koncert žáků ZUŠ Chválenická Plzeň			
20.1. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert pro občanské sdružení na záchranu kostela sv.
Máří Magdalény ve Velharticích				
24. 1. ve 14 hod.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
25.1. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert Západočeského hudebního centra		
8.2. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Na programu

Výroční zpráva 2010

61
zazněly skladby E. H. Grieg.- Sonáta pro housle a klavír
op.45 c-moll, Jiří Teml - Svita pro housle a klavír Taneční
hodiny, Maurice Ravel - Rapsodie Tzigane pro housle
a klavír. Účinkovali: Michal Sedláček - housle a Maxim
Averkiev - klavír.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
15.2. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ			
17.2. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert žáků pěv. oddělení ZUŠ T. Brzkové Plzeň		
22.2. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert klav. oddělení ZUŠ Plzeň, Chválenická 17		
1.3. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert k životnímu jubileu prof. J. Holotové		
3.3. v 19 hod.
Pořádá: Smyčcové oddělení Konzervatoře Plzeň. Na
koncertu zahráli současní i bývalí žáci prof. J. Holotové: M.
Pavelec, J. Rada, S. Rada, I. Herajnová, H. Jiříkovská, Z.
Paďourek, Z. Bialasová a M. Tupý.
					
Koncert akordeonového oddělení ZUŠ Plzeň,
Chválenická 17						
10.3. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert Západočeského hudebního centra			
15.3. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Na programu
zazněly skladby J. Suk - Tři dueta, A. Dvořák - op. 38
Čtyři dueta, O. Mácha - Zpěvy Horňácka, W. A. Mozart árie, K. Šimandl - Metamorphozzi pro solové housle a další.
Účinkovali Petra Tionová - soprán, Martin Kaplan - housle,
Jana Hoffmannová - mezzosoprán - vstupní koncert do
ZHC; klavírní spolupráce - Bc. Hana Bezděková, Ivana
a Lenka Rukavičkovy.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
22.3. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert vítězů krajského kola Komorní hry s převahou
dechových nástrojů
28.3. v 16 hod.

Koncert žáků ZUŠ Plzeň, Chválenická 17			
31.3. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert dechového oddělení ZUŠ B. Smetany		
7. 4. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Koncert žáků dech. oddělení ZUŠ T. Brzkové Plzeň
12. 4. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert Západočeského hudebního centra			
19. 4. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum
Na programu zazněly skladby A. Dvořák - Biblické
písně, J. Bezděk - Sonáta pro violu, N. Paganini - Koncert
č.1 D dur, J.S.Bach - Partita č.1 h moll. Účinkovali J. Šokalo
- bas, V. Müllerová - klavír, Zb. Paďourek - viola, J. Rada
- housle a J. Pešek - klavír.
Koncert houslových nadějí				
22.4. v 18 hod.
Pořádá: Krajská umělecká rada ZUŠ
Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ T. Brzkové
Plzeň							
26.4. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert dětského pěveckého sboru ZVONEČEK ZŠ
Plzeň - Újezd 						
27.4. v 18 hod.
Pořádá: Základní škola Plzeň - Újezd
Sbor vystoupil pod vedením Evy Markvartové,
s klavírním doprovodem Markéty Kocourové.
						
Koncert žáků ZUŠ Chválenická 17, Plzeň			
28.4. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ Chválenická 17,
Plzeň							
29.4. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert Anny Fremrové (housle) a Ondřeje Hrácha
(klavír)							
3. 5. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň
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Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Chválenická 17,
Plzeň							
5. 5. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Absolventský flétnový koncert 				
7. 5. v 17 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert k životnímu jubileu Artuše Rektoryse 		
10. 5. v 19.30 hod.
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Absolventský koncert žáků ZUŠ Chválenická 17, Plzeň
2. 6. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Chrást			
3. 6. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ Chrást.
Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň		
7. 6. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň

Pořádá Západočeské hudební centrum
Účinkovali Jaroslava Zamrazilová - zpěv, Marie
Jedličková - zpěv, Ivana Bártová a Lenka Rukavičková flétny a další. Slovem provázela PhDr. Vlasta Bokůvková.

Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany, Plzeň
8. 6. v 18 hod.

Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ Chválenická 17,
Plzeň							
12.5. v 18 hod.

Absolventský koncert J. Jurečky, J. Koreluse a O.
Steinera (akordeony) a jejich hostů 			
9. 6. v 18 hod.

Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást			
13. 5. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ Chrást.
Absolventský koncert Karolíny Váňové a Alžběty
Traxmandlové 						
14.5. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
17. 5. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chválenická 17, Plzeň
18. 5. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Koncert mladých kytaristů Plzeňského kraje		
20. 5. v 17 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert žáků strunného oddělení ZUŠ T. Brzkové
Plzeň							
24. 5. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert souboru Pegas					
31.5. v 18 hod.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň

Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň

Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Koncert Vlaďky Bauerové a Daniely Kolářové		
17. 6. v 19 hod.
Absolventský koncert Marka Bělohoubka (klarinet)
19. 6. v 17 hod.
ze třídy p. uč. Martina Petruně Pořádá: ZUŠ B. Smetany,
Plzeň Na programu zazněly skladby C. M. von Webera, W.
A.Mozarta, F. V. Kramáře, B. Kovácze, F. Mendelssohna
a dalších. Spoluúčinkovali Martin Mondek, Jan Voda,
Eliška Tanzerová a Zuzana Šiklová. Klavírní spolupráce:
p. uč. Zuzana Rezková.
Koncert Západočeského hudebního centra			
20. 9. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Věra Rezková
- klavír, na programu zazněly skladby F. Chopina, Miro
Bartoš - baryton, pěvecký recitál.
Tribuna komorní písně					
29.9. v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Vystoupili
studenti Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro
zrakově postižené v Praze v pásmu Rozmarýn, pod vedením
Z. Kloubové, studentka KHK FPE ZČU Alena Benešová
- soprán, a student Konzervatoře v Plzni Miroslav Šimandl.
Na programu zazněly písňové cykly Z. Lukáše a J. Křičky,
a také písně J. Krčka.
Koncert Západočeského hudebního centra 11. 10.
v 19.30 hod.
Pořádá Západočeské hudební centrum. Koncertní

Výroční zpráva 2010

63
vystoupení předních českých umělců: houslisty Jiřího
Vodičky - laureáta Young Concert Artists, violoncellisty
Petra Nouzovského - vítěze soutěže New Masters on
Tour a Maxima Averkieva - předního ruského pianisty
působícího v Plzni. Umělci se představili ve skladbách
západočeských skladatelů Karla Pexidra, Jiřího Temla, Jana
Slimáčka a nového člena ZHC Romana Haase. Koncert
vznikl za spolupráce Fóra mladých a Západočeského
hudebního centra.

Oddělení paleontologické

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
18. 10. v 18 hod.

Přednáškové cykly

Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert Tutti voci aneb cesta kolem světa za 60 minut
1.11. v 19 hod.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň. Položíme Vám
muzikálové i popové perly k uším. Vedoucí: L. Hofmanová,
klavírní doprovod: J. Braun. Členové: A. Kuntzmannová,
K. Martínková, P.Šlechta, M. Vaicenbacherová, J a E.
Valetnová, bass kytara: V. Šatra, bicí: J. Mynář, akordeon:
H. Medunová. Zazněly skladby ABBA, Beatles, Pomáda,
Moulin Rouge a další.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
15.11. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert kytaristů plzeňských ZUŠ 			
29.11. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ Starý Plzenec
Koncert souboru PETIT DUO				
2. 12. v 19 hod.
Pořádá ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň			
6.12. v 18 hod.

Veřejné prezentace
»

»

Pořádá Západočeské hudební centrum. Skladby
západočeských autorů představily děti - žáci základních
uměleckých škol z Plzně a jiných míst Plzeňského kraje.
Koncert rodičů, učitelů a žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
20.12. v 18 hod.
Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň

Přednáškový cyklus Výpravy za poznáním - 13
přednášek v přednáškovém sále Západočeského muzea
v Plzni

Muzeum loutek
Doprovodné akce a programy
»
»
»
»
»
»
»

Oslavy narozenin v Muzeu loutek - celkem 196 dětí
4/6/2010 - Muzejní noc - prohlídky, představení,
workshop
5/6/2010 - Sraz regionálních loutkářů - představení
13.-17. /6/2010 - Skupova Plzeň - prohlídky
3.-4./7/2010 - Loutkový festivalem - Žinkovy tvořivá dílna
28/10/2010 - Výročí vzniku Republiky, Den památek
Plzeňského kraje - volný vstup
5/12/2010 - Mikulášské nadělení v Muzeu loutek,
dobročinná dílna a aukce, představení, nadílka

Oddělení starších dějin
Tvůrčí dílny a animace
»

Pracovníci oddělení uspořádali tvůrčí dílnu
„Konzervátorská a restaurátorská dílna“ dne 2. - 3. 10.
2010 v prostorách Pivovarského muzea (Mgr. J. Orna,
Mgr. V. Dudková)
Veřejné prezentace
»

Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň
Koncert Západočeského hudebního centra		
13.12. v 17 hod.

účast pracovníků paleontologického oddělení na
muzejní noci. Představení práce paleontologů. Účast:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Ing. Jana Mlnáříková,
Marie Spáčilová, odborná pomoc František Tichávek
(sběratel).

»

Pracovníci muzea se zúčastnili „Muzejní noci ZČM“
dne 4. 6. 2010 s programem „Prezentace nálezů
z Plzně č.p. 289, studna 1“ (Mgr. J. Orna, Mgr. V.
Dudková)
„Den otevřených dveří“ a prezentaci archeol. výzkumu
v Plzni U Zvonu pro školy na podzim 2010 (Mgr. J.
Orna, Mgr. V. Dudková)

Přednáškové cykly
»

Přednáškový cyklus v ZČM

Oddělení konzervace
»
»

1x výukový den pro školní mládež - ukázka techniky
intarzie 5/2010 - (Martin Nauš).
1x výukový den pro školní mládež - ukázka techniky
intarzie 6/2010 - (Martin Nauš).
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»

Pivovarské muzeum - ukázka konzervátorských
technik - 2. 10. - 3. 10. 2010 - (Martin Nauš, Gabriela
Šmolíková.)
Realizace instruktážního CD - Pozlacování - (Eva
Podzemná).
Muzejní noc 2010 - ukázka konzervátorských technik
(Eva Podzemná, Martin Nauš, Gabriela Šmolíková)
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Ekonomika
Příjmy
Tržby z prodeje služeb	
Výnosy z pronájmů	
Tržby za zboží	
Výnosy z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku	
Ostatní provozní výnosy	
Ostatní výnosy z činnosti	
Úroky	
Výnosy z nároků na prostředky
státního rozpočtu	
Výnosy z nároků na prostředky
rozpočtů ÚSC	
Celkem	

4703,33 tis. Kč
60,37 tis. Kč
431,49 tis. Kč
34,32 tis. Kč
1042,50 tis. Kč
2318,29 tis. Kč
1,03 tis. Kč
481,00 tis. Kč
57908,69 tis. Kč
66981,02 tis. Kč

Výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží			
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
		
Celkem

2891,18 tis. Kč
4468,89 tis. Kč
418,14 tis. Kč
5463,89 tis. Kč
578,71 tis. Kč
13,45 tis. Kč
9607,78 tis. Kč
26794,75 tis. Kč
8714,31 tis. Kč
72,65 tis. Kč
957,44 tis. Kč
94,01 tis. Kč
1,85 tis. Kč
12,24 tis. Kč
0,23 tis. Kč
146,27 tis. Kč
6592,68 tis. Kč
2,01 tis. Kč
66830,47 tis. Kč

Přepočtený stav pracovníků 

100

Fyzický stav pracovníků

110

Průměrná mzda	
Daň z příjmů 
Hospodářský výsledek po zdanění	

20576,00 Kč
0,00 tis. Kč
150,54 tis. Kč

Účelové prostředky investiční povahy
Topení a výměník Tylova
ISO/A-EPS
Chotěšovský dům a Zborovská
ISO/D-komplet na pořizování
mikrosnímků 

1230,18 tis. Kč
96,00 tis. Kč
95,00 tis. Kč
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Účelové prostředky neinvestiční povahy
oprava vitrín Navrátil
restaurování obrazu od Reinera	
oprava střechy Kopeckého sady 2
restaurování dorsálních křížů
výdaje akce Kultura bez hranic
VISK 3 a 6 
nákup sbírky fosilií 
ISO/C-preventivní ochrana
mov.kult.dědictví
Grant Karbonské rostliny
Granty V a V	

800,00 tis. Kč
360,00 tis. Kč
95,00 tis. Kč
200,00 tis. Kč
1712,90 tis. Kč
103,00 tis. Kč
110,00 tis. Kč

3)

73,00 tis. Kč
153,00 tis. Kč
145,00 tis. Kč

Přijaté dary a dotace:
knihovna Digitalizace sbírek
národopis Adventní dílny
na výstavu Vznik Evropy
Muzejní noc 2010
Muzeum loutek Expedice na niti

25,00 tis. Kč
7,50 tis. Kč
10,00 tis. Kč
10,00 tis. Kč
90,00 tis. Kč

Dodatek k příloze účetní závěrky
sestavené za rok 2010 k datu 3l.12.2010
příspěvkové organizace Západočeské
muzeum v Plzni.
Účel ke kterému byla organizace zřízena
Západočeské muzeum v Plzni plní funkci muzea ve
smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat
veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových
služeb odborné i široké veřejnosti.
V současné době je veškerá činnost organizace
realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle
Zřizovací listiny z 12.12.2001 včetně dodatků.
1) Západočeské muzeum postupovalo při sestavování
roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 sb.
o účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým
dnem byl 31.12.2010. 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 2010 nedošlo k žádným
změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje,
že nevznikla situace, z níž by bylo možné odvozovat
existenci nejistých podmínek - viz § l9 odst. 5
písmeno b).
2) Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl

4)

5)

6)
7)
8)

oceňován v souladu s § 25 bod l) zákona o účetnictví,
t.j. pořizovacími cenami. Oceňování zásob:
a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých
zdarma 						
b) pořizovací cenou 			
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány
nominálními cenami.
Odpisování majetku bylo prováděno na základě
sestaveného odpisového plánu. Byla použita metoda
lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý
majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy
Západočeského muzea byl svěřen zřizovací listinou.
Kromě toho má ZČM vypůjčené od Magistrátu MP
tyto budovy:
Hlavní budova ZČM - Kopeckého sady 2 - výpůjčka
na 99 let.
Budova národopisného muzea - Dřevěná 4 - výpůjčka
na 99 let.
Budova Zborovská 40 - výpůjčka na 50 let.
Budova muzea loutek - nám. Republiky 23 - výpůjčka
na 84 let.
U budov Kopeckého sady a Dřevěné je uzavřena
s Magistrátem MP dohoda o odpisování.
U budovy Zborovská byla dokončena celková
rekonstrukce a o smlouvě o odpisech se s Magistrátem
stále jedná.
Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování
investic, hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy
nedojde k jejich náhradě a tyto budou jednorázově
odepsány do nákladů muzea.
Při přepočtu cizí měny na českou měnu při
úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo
postupováno podle pravidel stanovených zákonem,
který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně
bylo postupováno při převodu finančních prostředků
ze zahraničí.
Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady
cca 579 tis. Kč) muzeum postupovalo dle novely
zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, platné od 1.1.2009,
která v nově zařazeném písmenu k) § 25 zákona,
upravila oceňování kulturních památek a sbírek
muzejní povahy.
V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek
formou finančního pronájmu.
Žádná položka hmotného majetku Západočeského
muzea není zatížena zástavním právem ani věcným
břemenem.
Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných
k 3l.12.2010 činí 1 010 648,84 Kč, z toho pohledávky
splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 284 850,Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 374 770,- Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti a starší 30 dnů byly
obeslány upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů ve výši
351 028,84 Kč jsou tyto:
ve výši 342 516,84 Kč za archeologický výzkum
administrativní budovy Černice a vodovodu Dýšina
- tyto pohledávky v současné době řeší soud.
ve výši 7 209,- Kč za úhradu EE nájemce kavárny
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v objektu budovy muzea firma Gabrementa-úhrada
provedena dne 5.1.2011.
ve výši 303,- Kč za soukromé telefony p. Baránek
- uhrazeno 31.1.2011.
ve výši 1 000,- Kč - nájem sálu MPM Gastro s.r.o.
- bude řešeno s právníkem, protože na již zaslané 2.
upomínky nereagovali.
9) Úhrnná celková výše závazků vykázaných
k 3l.12.2009 činí 2 895 450,52 Kč. Všechny
závazky jsou do lhůty splatnosti do 30 dnů, starší 30
dnů nejsou žádné. Tyto závazky byly uhrazeny dle
splatnosti uvedené na fakturách.
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Kontrolní činnost
Předkládaná zpráva o výsledcích finančních kontrol
provedených v příspěvkové organizaci Západočeské
muzeum v Plzni v roce 2010, je zpracovaná ve stejné
struktuře jako zprávy předkládané v minulých letech
a vychází z obsahu zákona 320/2002 Sb. a z prováděcí
vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění. Vzhledem k tomu,
že nebyly provedeny žádné výrazné legislativní úpravy
v segmentu „finanční kontrola“, zůstala většina postupů,
kterými ZČM svoji finanční kontrolu provádí v podstatě
beze změn (kromě dodatku č. 1 k interní směrnici č. 12
o postupech finanční kontroly, který byl vydán v odezvě na
hloubkovou kontrolu hospodaření provedenou pracovníky
Krajského úřadu ve III. čtvrtletí roku 2010). Proto jsou
v zájmu zjednodušení a zpřehlednění zprávy uváděny
v některých jejích pasážích odkazy na obsah, text a strukturu
zprávy zpracované za rok 2009.

Zhodnocení výsledků řídící kontroly
§ 26 zákona 320/2001 Sb. - předběžná kontrola
Systém nebylo nutno upravovat, tzn. že v roce 2010 byl
opět používán centralizovaný způsob zpracování objednávek,
v němž delegování pravomoci k jejich vystavování bylo
ředitelem ZČM ponecháno na ekonomickém oddělení
ZČM. Objednávky podepsané zpravidla hlavním účetním,
byly následně signovány a kontrolovány správcem rozpočtu
(v jeho nepřítomnosti ředitelem ZČM). Objednávky se
neuplatňovaly u drobných výdajů hrazených v hotovosti
hlavní pokladnou.
Systém vystavování objednávek a kontrola jejich
obsahu odpovídá ustanovení § 26 zákona o finanční
kontrole č. 320/2002 Sb. a nedostatky na tomto úseku
nebyly zjišťovány.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. - průběžná a následná
kontrola
Systém nebylo nutno upravovat, úkoly uložené v § 27
zákona o finanční kontrole č. 320/01 Sb., tj. provádění
průběžné i následné kontroly, byly rozpracovány v interní
směrnici č. l upravující účetní postupy (zpracování účetních
dat, přezkušování účetních dokladů, oběh účetních dokladů,
rozsah pravomocí, podpisové vzory, účetní záznamy apod.)
a v interní směrnici č. 12, která podrobně upravila postupy
finanční kontroly. Interní směrnice č. 1 byla počátkem roku
2010 novelizována, když její úprava byla vyvolána změnou
Českých účetních standardů, vydáním vyhlášky 410/09
Sb. a také vydáním vyhlášky č. 383/09 Sb. Tyto legislativní
úpravy však na provádění průběžné i následné kontroly
neměly vliv.
Podpisové vzory pracovníků, kteří realizují a odpovídají
za operace, jež jsou předmětem finanční kontroly,
byly doplňovány podle potřeby k datům provedených
personálních změn.
Kontroly prováděné interním auditorem v průběhu
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roku 2010 nezjistily závažnější nedostatky a potvrdily,
že nedošlo k nehospodárnému, neefektivnímu nebo
neúčelnému vynaložení finančních prostředků. Proto nebylo
kontaktováno žádné státní zastupitelství s upozorněním na
poškození nebo zkrácení svěřeného obhospodařovaného
majetku nebo s upozorněním na nehospodárné využívání
veřejných prostředků. Nebylo nutné se obracet ani na orgány
Policie České republiky s žádostí o prošetření podezření na
nezákonná jednání.
Obsah jednotlivých účetních operací, jejich správnost
a opodstatněnost byla namátkově kontrolována (především
na počátku roku 2010 s cílem ověřit, zda byly účtovány
do správného hospodářského období) u přijatých
dodavatelských faktur a výdajových pokladních dokladů
a získané poznatky byly předávány zástupci ředitele
ZČM, který je následně řešil ve spolupráci s pracovníky
ekonomického oddělení. Namátkovou kontrolou nebylo
zjištěno, že by s finančními prostředky bylo nakládáno
nehospodárně, neefektivně a neúčelně, nebo v rozporu
s platnými právními předpisy.
Finanční náklady, které v průběhu roku 2010 vznikly
a kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost, byly
zachyceny na účetní osnovou stanovených nákladových
účtech, přičemž na vybraných nákladových účtech bylo
účtováno tak, že k datu 31.12.2010 jsou tyto stavy :
»
»
»

na účtu 541 (smluvní pokuty a úroky z prodlení) byla
zaúčtována částka 229 Kč
na účtu 563 (kursové ztráty) byl vykázán zůstatek
1 995,01 Kč (za rok 2009 pak 1 149,39 Kč )
na účtu 547 (manka a škody) nebylo zatím v roce 2010
účtováno, zůstatek je nulový.

Operace zaúčtovaná na účtu 541 - smluvní pokuty
a úroky z prodlení, vznikla v důsledku vyměření úroku
z prodlení FÚ Plzeň za pozdní zaplacení silniční daně
v roce 2009. V té době bylo pořízeno služební vozidlo, které
bylo určeno výhradně pro účely zajištění archeologických
výzkumů. ZČM je plátcem DPH a náklady spojené
s archeologickou činností, resp. z nich vypočtená DPH
je nárokována na straně odpočtu daně. Daňový režim
pro DPH je čtvrtletní. Na pořízené vozidlo se vztahovalo
přihlášení k silniční dani. To ZČM provedlo až při podání
čtvrtletního daňového přiznání k DPH, nikoliv v měsíci
pořízení vozidla. Pozdní úhradu proto FÚ zatížil úrokem
z prodlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci vzniklou
určitým nedorozuměním, nebyl vzniklý případ řešen jako
škodní událost.
Při inventarizaci hospodářských prostředků byl zjištěn
inventurní rozdíl - ztráta notebooku. Případ byl projednán ve
škodní komisi, která ověřila všechny podstatné skutečnosti
(jednalo se o DDHM přidělený určenému pracovníkovi,
přístroj byl plně odepsán, ke ztrátě došlo v prostředku
MHD) a předložila řediteli ZČM návrh na řešení, který
jím byl potvrzen. Vzniklá škoda byla předepsána k náhradě
dotyčnému pracovníkovi a v současné době je likvidována
v odsouhlaseném splátkovém režimu (jednalo se o částku
3 000 Kč). Z výše uvedeného popisu průběhu skutečností

vyplývá, že ochraně svěřeného majetku byla věnována
náležitá pozornost a že dříve realizovaná opatření přijatá
na snižování míry rizik byla účinná.
§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb.
Zaměření kontrolní činnosti vycházelo ze střednědobého
plánu vnitřního auditu ZČM, který byl v únoru 2010
sestaven pro roky 2010 až 2012 a dále z ročního plánu
vnitřního auditu sestaveného pro rok 2010. Činnost
interního auditu zajišťoval v průběhu roku 2010 pracovník
opět s úvazkem 0,5, tj. stejným jako v letech předchozích.
Provedené interní audity se kromě již vzpomenuté
kontroly dodavatelských faktur a pokladních dokladů,
zabývaly mj. obsahem evidencí zachycující výkony vozidel
vnitrozávodové dopravy včetně hodnocení a dodržování
norem spotřeby pohonných hmot, tvorbou a užitím
finančních prostředků FKSP včetně dodržování schváleného
rozpočtu, kontrolou dodržování ustanovení zákoníku práce
o nárocích a čerpání dovolené, kontrolou cestovních účtů
a správnosti účtování cestovních náhrad při tuzemských
pracovních cestách.
Během daného období byla pozornost rovněž zaměřena
na rozpoznávání rizik vztahujících se k činnosti ZČM a na
impulsy týkající se této oblasti přicházející zvenčí (Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje a Odbor ochrany movitého
kulturního dědictví Muzeí a galerií MK).
Příspěvkové organizace územních samosprávních celků
měly být v souladu s ustanovením § 27 zákona 250/2000 Sb.
zapsány do obchodního rejstříku. Pro splnění tohoto úkolu
byly již v I. pololetí 2009 soustředěny všechny potřebné
podklady, ale k zápisu nedošlo ani v roce 2009 a ani v roce
2010 (návrh na zápis ze zákona podává zřizovatel). Číselné
údaje o činnosti interního auditu obsahuje tabulka č. 3
tvořící přílohu této zprávy.
Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému
Interní směrnice ZČM vytvářejí základnu, s níž dále
pracuje vnitřní kontrolní systém. Soubor těchto interních
směrnic v současné době zahrnuje 18 předpisů (v tomto
souboru nejsou zařazeny směrnice, které přímo nesouvisejí
s kontrolní činností - např. pracovní řád, organizační řád,
badatelský řád a návštěvní řád), které rozpracovávají platné
zákony, vyhlášky, event. směrnice zřizovatele do podmínek
ZČM. V průběhu I. pololetí roku 2010 byla celá tato
základna aktualizována podle platné legislativy platné
k 1.1.2010 buď formou novely nebo dodatku.
Dalším důležitým pilířem vnitřního kontrolního
systému byl, stejně jako v letech předchozích, Plán hlavních
kontrolních úkolů ZČM (PHK) vydaný 16.2.2010 jako
Rozhodnutí ředitele č. 3/2010. Plán obsahoval 12 základních
úkolů, jejichž průběh plnění byl pravidelně sledován.
Z důležitých okruhů PHK zajišťovaných v průběhu
roku 2010 je nutno uvést především inventarizaci
hospodářských prostředků provedenou podle zákona
563/1991 Sb. v platném znění, inventarizaci sbírkových
předmětů provedenou v rozsahu stanoveném zákonem
122/2000 Sb. a jeho doplněním provedeném zákonem
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483/2004 Sb., zajišťování úkolů ostrahy objektů včetně
postupů BOZP a PO (další úkoly jejichž plnění ukládal
PHK byly jmenovány v předcházejících oddílech této
zprávy).
Funkce i zaměření vnitřního kontrolního systému byla
předmětem hloubkové kontroly hospodaření provedené
zřizovatelem (podrobněji viz oddíl č. 2 této zprávy zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol). Touto
kontrolou byla odhalena nepřesnost v interní směrnici č. 12
upravující postupy finanční kontroly (konkr. § 26 zákona
320/2001 Sb.). Organizace svoje pochybení obratem
odstranila.
Zjištění, zachycená kontrolním systémem, byla
objektivně posuzována a chyby nebo nepřesnosti byly
odstraněny. V průběhu roku 2010 nebylo podáno žádné
oznámení na podezření spáchání trestného činu nebo na
zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztrátu nebo
poškození veřejných prostředků.
V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly je
nutno se ještě zabývat těmito dalšími okruhy :
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připsána ve prospěch účtu ZČM dne 12.1.2010
v roce 2010 - škoda vzniklá v září 2010 na
zaparkovaném vozidle Trafic II minibus (způsobil ji
cizí nákladní automobil), byla vypořádána plněním od
České podnikatelské pojišťovny ve výši 18 032 Kč již
dne 22.9.2010.

V roce 2010 nevznikly žádné překážky, které by bránily
provádění kontroly. Již tradičně je tento oddíl spojován
s výsledky kontroly veřejnosti, která svými podněty,
připomínkami nebo stížnostmi objektivně hodnotí
výsledky práce Západočeského muzea nejen v Plzni,
ale i na odloučeném pracovišti - Muzeu Šimona Adlera
v Hartmanicích. Je možno vyslovit plné uspokojení, neboť
v průběhu celého roku 2010, nebyly stejně jako v roce
předchozím, přijaty žádné stížnosti a odmítavé nebo kritické
podněty návštěvníků, kteří navštívili veřejnosti přístupné
prostory ZČM v počtu 124 586 osob (to je o 52 598 osob
více nežli v roce 2009).

Pro minimalizaci rizika poškození nebo zkrácení
majetku a především muzejních sbírek požárem nebo
krádeží, byl upgradován systém ochrany (EZS i EPS)
pomocí počítačového programu ALVIS (grafická nadstavba
zobrazující stav čidel EZS a EPS v místnostech jednotlivých
budov), který sleduje následující objekty:
hlavní budova, pracoviště Tylova 22, , náměstí
Republiky (oddělení národopisu), pracoviště a depozitáře
na Zborovské třídě a Muzeum loutek Náměstí republiky
v Plzni.
Depozitáře v Nepomuku a pracoviště Bolevecká náves
13 v Plzni jsou napojeny na pult ochrany Policie ČR
a hasičského záchranného sboru.
Řídící jednotka ALVISU je umístěna v hlavní budově,
v níž je nepřetržitá 24 hodinová služba, tzn. je vytvořen
systém optimální ochrany. Pokud by instalovaná technika
vyslala jakýkoliv signál o narušení nebo jiném nebezpečí,
okamžitě by se na místo narušení dostavila výjezdová
skupina bezpečnostní agentury HLS, která tuto nepřetržitou
ochranu smluvně zajišťuje.
Systémy ochrany majetku pracovaly naprosto spolehlivě
- v průběhu roku 2010 nebyly zaznamenány žádné situace,
při nichž by byl svěřený majetek ohrožen, poškozen nebo
zmenšen.
Používaný kamerový systém chránící vnější plášť hlavní
budovy však bude nutno v průběhu roku 2011 zřejmě dát
posoudit odborné firmě, neboť osazené kamery již ztrácejí
v nočních hodinách potřebnou rozlišovací schopnost.

Fungování systému zjišťování, vyhodnocování
a minimalizování rizik

Organizace odpovědností příslušných vedoucích
a ostatních zaměstnanců

Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí

Segment rizik byl zmíněn již na předchozí straně této
zprávy v bodu vyjadřujícímu se k § 28 a § 29 zákona
320/2001 Sb. Další nové kroky v oblasti udržení přijatelné
míry rizik ZČM neprovádělo, ale pokračovalo v dříve
ověřených postupech - především pojištění majetku včetně
havarijního pojištění provozu dopravních prostředků.
Správnost výběru nástrojů pro snižování rizik plně
prokázaly již roky předchozí, ale především hodnocený
rok 2010, v němž byla přijata plnění od pojišťoven ve výši
166 540 Kč.
Jednalo se o uzavření případů vzniklých :
»

»

v roce 2008 - krádež kovového oplechování na
venkovní vitríně hlavní budovy, kde vyčíslená škoda
činila 23 443 Kč a přijaté plnění pojišťovny 10.5.2010
dosáhlo částky 22 443 Kč
v roce 2009 - dopravní nehoda ze 17.12.2009, při níž
bylo zdemolováno služební vozidlo Opel Vivaro, které
bylo nutno následně vyřadit z majetku ZČM. Náhrada
od pojišťovny dosáhla částky 126 065 Kč a byla

Úkoly a popis pracovních činností, jež jsou spojené
s vystavováním dokladů a prováděním kontroly správnosti
jejich obsahu, určuje příloha 2 interní směrnice o účetnictví
a oběhu účetních dokladů, která rovněž vymezuje určeným
pracovníkům ZČM rozsah jejich odpovědnosti. Její obsah
nemusel být v průběhu roku 2010 novelizován. Doplnění
se týkala pouze obsahu přílohy č. 3 obsahující podpisové
vzory odpovědných pracovníků.
Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční
kontroly
Západočeské muzeum v Plzni důsledně sleduje další
možnosti získání dodatečných finančních prostředků
a přihlašuje se proto do všech projektů, které tématicky
souvisejí nebo navazují na jeho činnost.
Většina
vypisovaných grantů má však parametry nastaveny tak, že
podmínkou jejich získání je ověření správnosti a úplnosti
účetnictví externím auditorem. Z toho důvodu musí
spolupracovat s auditorskou firmou, která již po několik
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let provádí průběžnou kontrolu provedených účetních
operací.
Západočeské muzeum v Plzni klade velký důraz na
získání jistoty správnosti účtování o majetku a nakládání
s ním, jakož i o správnosti a průkaznosti zachycení
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření při zajištění
úplnosti, srozumitelnosti a přehlednosti účetních operací
a správnosti sestavení účetní závěrky. Přestože se na ZČM
jako příspěvkovou organizaci zřízenou Krajským úřadem
nevztahují povinnosti uložené § 20 zákona 563/1991 Sb.
o účetnictví, využívá již několik let služeb poradenské
a auditorské firmy HZ Plzeň, která mimo závěrečného
auditu provádí i průběžný audit a jejími výroky dokládá
správnost podaných grantových přihlášek. Výrok auditora,
vydaný 26.5.2009 (týkal se roku 2009) zněl naprosto stejně
jako v roce předchozím, tj.:
Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové
organizace Západočeské muzeum v Plzni k 31.12.2009
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2009 v souladu s českými účetními předpisy.
Z dosud získaných poznatků prováděného průběžného
externího auditu nevyplynulo, že by nastala situace, která by
bránila vydání obdobného výroku auditora i za rok 2010.
Postup ZČM a jeho spolupráce s auditorskou firmou,
byl plně akceptován i pracovníky ekonomického odboru
a odboru kontroly Krajského úřadu při provedené hloubkové
kontrole hospodaření.
Podezření na předkládání chybných nebo neúplných
informací, které by měly za následek porušení pravidel pro
nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku 2010
nevzniklo.
Průběžné sledování a prověřování systému finanční
kontroly
Vnitřní kontrolní systém podle názoru vedení ZČM
splňuje požadavky na něj kladené, a je dostatečně pružný,
aby zajistil všechny nově se vyskytnuvší úkoly. Proto není
nutné měnit jeho základní prvky, tzn. plánování úkolů na
počátku běžného roku, doplňování a novelizace interních
směrnic zůstanou i pro další období základními pilíři
kontrolního systému.
Realizace doporučení jednotlivých typů interního
auditu
Zápisy z prověrek provedených interním auditorem byly
předkládány řediteli ZČM; výsledky nebo poznámky ke
způsobu likvidace účetních a pokladních dokladů zástupci
ředitele ZČM (správci rozpočtu). Problémy na tomto úseku
nevznikaly.

Zhodnocení výsledků veřejnosprávních
kontrol
Ve třetím čtvrtletí roku 2010 byla v ZČM provedena
dle ustanovení § 27 odst. 9 zákona 250/2000 Sb.
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 9 odst.
3 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, pracovníky
ekonomického odboru a odboru kontroly Krajského
úřadu, hloubková kontrola hospodaření. Zjištění kontrolní
skupiny byla zachycena Protokolem, jehož obsah byl na
úrovni ředitele ZČM projednán 8.10.2010. Posouzení
závažnosti nedostatků jednotlivých bodů bylo v Protokolu
označeno stupni B (tzn. drobné nebo administrativní
nedostatky). ZČM ve své zprávě ze 17.12.2010 předložila
zřizovateli soubor opatření, kterými byly některé zjištěné
nedostatky odstraněny ještě během roku 2010, zbylé pak
budou odstraněny v průběhu roku 2011.
Zřizovatel provedl v průběhu roku 2010 ještě další
kontroly; první z nich vycházela ze zákona 250/2000
Sb. a zákona 320/2001 Sb., kdy si ověřoval v prostorách
Muzea Šimona Adlera v Hartmanicích (organizačně
začleněno do ZČM) úroveň hospodaření se svěřeným
majetkem (zaměřenou zejména na stav
expozice).
Kontrola byla uzavřena bez stanovení nápravných opatření
nebo doporučení nějakých úprav nebo změn. Další
kontrolu, která obsáhla období od 1.1.2007 - 22.6.2010,
provedly pracovnice Krajského úřadu, odboru kontroly,
dozoru a stížností se zaměřením na: správnost vnitřních
předpisů organizace, formu a způsoby vyřizování stížností
a na aplikaci zákona 106/1999 Sb. Protokol o provedené
kontrole doporučil aktualizovat pravidla pro poskytování
informací a doplnit směrnici o cestovních náhradách
o údaje obsažené ve vyhlášce MPSV č. 462/2009 Sb.
(výše cestovních náhrad aktualizovaná pro rok 2010).
U dalších kontrolovaných tematických celků nebyly žádné
nepřesnosti zjištěny. Doporučení kontrolního orgánu byla
ZČM akceptována a o realizaci doporučení byl zřizovatel
písemně informován 20.7.2010.
Z kontrol dalších externích orgánů je nutno uvést
kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském
pojištění a důchodovém pojištění, kterou provedla
Okresní správa sociálního zabezpečení v Plzni-městě dne
17.6.2010. V protokolu o kontrole bylo mj. konstatováno
: Zaměstnavatel v měsících lednu až květnu 2010
u zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti
chybně posoudil účast na pojištění a za tyto zaměstnance
odváděl pojistné, i když nebylo dosaženo rozhodného
příjmu. Výsledkem bylo vyčíslení přeplatku ve výši 3003 Kč.
Přeplatek byl podle ustanovení § 17 odst. 1) zákona
589/1992 Sb. v platném znění, vrácen OSSZ ve prospěch
účtu ZČM. Proto nebylo nutno provádět další kroky, neboť
nedošlo ke zkrácení majetku organizace.
Úkoly, jež si ZČM stanovilo po projednání obsahu
Protokolu o státní kontrole, vyhotoveném dne 23.10.2009
Státním oblastním archivem v Plzni, byly splněny a skartační
řízení bylo ukončeno 30.11.2010. Další oblast - úprava
a zpřesnění postupů obsažených ve Spisovém a skartačním
řádu, požadovaná Státním oblastním archivem v Plzni,
byla vyřešena vydáním novely Spisového a skartačního
řádu dne 30.6.2010.
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Hlavní nedostatky, které mohly
podstatně ohrozit plnění rozhodujících
úkolů
Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně
rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které
nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných financí
prováděla pouze jedna osoba. Důsledné uplatňování tohoto
postupu vylučuje výskyt nedostatků.
Použití finančních prostředků bylo zcela transparentní,
inventarizace sbírek i hmotného majetku byly v termínech
a rozsahu stanoveném písemnými příkazy
ředitele
provedeny, když nebylo nutné účtovat o inventurních
rozdílech (rozdíly nebyly zjištěny).
V průběhu roku 2010 nebyla prováděna žádná
výběrová řízení na nové stavební zakázky s výjimkou
„Sanace střešního pláště depozitářů ZČM Bolevecká náves
v Plzni“. Výběrové řízení proběhlo formou elektronické
aukce organizované Centrálním nákupem (samostatná
příspěvková organizace zřizovatele). Závěr aukce vyzněl:
stavbu provedou Plzeňské stavby s.r.o. za 4 794 tis. Kč vč.
DPH. Termín zahájení prací byl stanoven na 18.10.2010,
ukončení na 15.2.2011 (z dosavadního průběhu prací lze
soudit, že termín bude dodržen).
ZČM řešilo v minulých letech problém (zatím
neúspěšně) vzniklý u objektu ve Zborovské ulici v Plzni,
který si ZČM vypůjčilo na dobu 50 let řádně uzavřenou
smlouvou o výpůjčce od Magistrátu města Plzně. Ve své
zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 ZČM
doslova uvedlo: Na technické zhodnocení objektu byly
vynaloženy nemalé finanční prostředky (33 660 772,15 Kč
na budově a 1 454 151,60 Kč na zabezpečení majetku
systémem EZS a EPS), které byly v průběhu roku
2009 po provedené kolaudaci převedeny z účtu 042 do
majetku, u kterého pak ZČM zahájilo v roce 2009 jeho
účetní odepisování. Magistrát města Plzně odmítl dát
u technicky zhodnoceného objektu ve Zborovské ulici
souhlas k odepisování, který je nutným předpokladem pro
odepisování v souladu s ustanoveními § 28 zákona o dani
z příjmu. Na tento problém upozornil externí audit ve svém
dopisu ze dne 2.6.2009, kdy v závěru svého dopisu uvedl:
„Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování investic,
hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy nedojde k jejich
náhradě a tyto budou jednorázově odepsány do nákladů
muzea a tím dojde k zásadnímu ovlivnění hospodářského
výsledku“.
Zpráva pokračovala dále tímto konstatováním: „Riziko,
které hrozí, nemusí být pouze teoretické a proto ZČM žádá
svého zřizovatele o pomoc při novém jednání, které by však
muselo být, s ohledem na dřívější odmítavé stanovisko
Magistrátu, vedeno na úrovni statutárních zástupců
zřizovatele a majitele.“
Výše popsaný problém se znovu objevil v dopisu
externího auditora zpracovaném 5.5.2010, tzn. v průběhu
roku 2010 se nepodařilo popsanou situaci vyřešit, takže
nebezpečí jednorázového odpisu do nákladů v plném
rozsahu trvá.
V tomto bodu je nutno se zabývat ještě oblastí
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pohledávek, jako výrazné složky majetku organizace.
V účetní evidenci ZČM byl 31.12.2009 vykázán na účtu
311 zůstatek 990 508,74 Kč, z toho neuhrazené pohledávky
vzniklé v roce 2006 (práce provedené na archeologických
výzkumech,
objednané
firmami
Českomoravská
správcovská a obchodní a.s. a VIK - stavby vodovodů
a kanalizací s.r.o.), představují částky 340.672,34 Kč
a 1.844,50 Kč. ZČM tyto své pohledávky přihlásilo do
probíhajícího konkursního řízení, kde byly přezkoumány,
avšak skutečnosti ověřené u Krajského soudu v Plzni
a u konkursního správce znovu signalizují, že konkursní
řízení nebude ukončeno ani v roce 2011.
Z pohledávek vzniklých před rokem 2010 je v evidenci
zachycena pohledávka za zahraničním odběratelem
Academic Booksellers v Bruselu, kterému byla na základě
jeho písemné objednávky dodána publikace Corpus
Vasorum Antiquorum v ceně 210 Kč. Doprovodné náklady
zvýšily pohledávku na celkovou částku 740,90 Kč. Lhůta
splatnosti prošla 24.10.2007. Pohledávky vzniklé v roce
2010 (do splatnosti i po splatnosti činily k 31.12.2010
647 991,90 Kč) jsou již v době sestavování této zprávy
většinou uhrazeny. Pouze u pohledávky za AV Poběžovice
byl odsouhlasen Obecnímu úřadu Poběžovice splátkový
kalendář.
Pohledávka za bývalým zaměstnancem, v částce
16 768 Kč byla potvrzena platebním rozkazem vydaným
Okresním soudem Plzeň-jih, který vstoupil 29.12.2009 do
právní moci. Tato pohledávka je evidována na účtu 377002
a z dostupných informací je zřejmé, že její vyrovnání nelze
pro celou řadu exekucí vedených na majetek dlužníka
v několika následujících letech očekávat.
Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou v Plzni,
v jejímž rámci byl připravován projekt expozic historie
v hlavní budově ZČM pod názvem Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje, dospěla během roku 2010 do úspěšného
konce, když projekt Regionální rada ROP Jihozápad
- NUTS II v objemu téměř 35 mil. Kč schválila. Tím se
zásadně změnil stav, který byl komentován ve zprávě za rok
2009.
Závěrem je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány
žádné
pokusy
ovlivňování
zaměstnanců
ZČM
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo
ohrozily jejich objektivní rozhodování.

Opatření přijatá ke zkvalitnění řízení
a zabezpečení účinnosti vnitřního
kontrolního systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly v roce
2010 opět ověřovány formou průběžného externího auditu
a ke správnosti sestavení roční závěrky se vyjádří tak, jako
v létech předchozích poradenská a auditorská firma HZ
Plzeň. Předpokládá se, že výrok auditora, týkající se roku
2010, bude ZČM předán do konce I.pololetí 2011, a že
bude stejný jako za uplynulá léta, tj. bez výhrad. Kontrolu
správnosti a úplnosti účetnictví bude i v roce 2011 provádět
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výše jmenovaná auditorská firma.
Provádění předběžné, průběžné a následné kontroly
uložené zákonem 320/2001 Sb je trvalým úkolem, který
byl v roce 2010 zajišťován podle postupů rozpracovaných
v interní směrnici ZČM č. 12. Tento způsob kontroly bude
použit i v příštím roce 2011, kdy kontrola bude vycházet
jednak z úkolů stanovených střednědobým plánem
schváleným pro roky 2010 až 2012, jakož i ročním plánem
interního auditu, v němž budou podrobněji rozpracovány
segmenty, na něž bude kontrolní činnost zaměřena. Proto
se již žádná další opatření nestanovují.

Opravy a udržování budov
muzea
Bolevecká náves 17
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

vyklizení obrazů z depozitářů národopisného muzea
a jejich převoz do CD Nepomuk
vyklizení depozitářů odd. UMPRUM a přestěhování
sbírek do objektu E
rekonstrukce střech na objektech technického oddělení
a UMPRUM
rekonstrukce kotelny a výměna kotle v oddělení
UMPRUM
spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
úprava areálu
zajištění oprav zařízení dle požadavků odd.
UMPRUM
přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM
údržba a opravy vybavení technického oddělení
vypracování PD sanace střešních plášťů a zateplení
depozitářů obj. A + B
zahájení prací na sanaci střešních plášťů vč.zateplení
depozitářů objektů A+B

Tylova 22
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

instalace a zprovoznění výměníkové stanice
spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení
realizace rozvodu topení
zajištění opravy vzduchotechniky
údržba venkovních prostor
zajištění oprav dle požadavků jednotlivých oddělení
vystěhování oddělení novověku a zajištění opravy
narušeného zdiva a položení nového lina
přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá oddělení
vyklizení a vystěhování sklepních prostor pro depozitář
odd. paleontologie
vystěhování oddělení zoologie a zajištění položení
nového lina
dokončení střechy a zateplení depozitářů v podkroví,
hromosvod
rozvody Ú.T.v celém objektu vč. oprav omítek
realizace výměníkové stanice v suterénu
vypracování odborného posudku na trhliny ve stropu
nad 3.N.P.
vypracování PD sanace suterénu a odvodnění dvora

nám. Republiky 13
»
»
»
»
»
»

údržba vybavení dle požadavků národopisného muzea
přeprava sbírkových předmětů pro národopisné
muzeum
spolupráce při instalaci výstav
přestěhování loutek a regálů z depozitáře
národopisného odd. do Muzea loutek
montáž nových regálů v depozitáři
zajištění opravy fasády
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Centrální depozitář Nepomuk
»
»
»
»
»

osazení radiátorů topení v objektu termohlavicemi
vyklizení depozitáře odd. novověku pro montáž
nových závěsných regálů
přestěhování depozitáře oddělení UMPRUM
převoz sbírkových předmětů z CD Nepomuk dle
požadavků jednotlivých oddělení
opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk

Zborovská 40
»
»
»

spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení
údržba vybavení dle požadavků jednotlivých oddělení
přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá oddělení

nám. Republiky 23
»
»
»

přidělání polic, regálů a vybavení dle požadavků muzea
loutek
spolupráce při instalaci výstav
opravy a údržba dle požadavků Muzea loutek

Hartmanice
»
»
»

oprava osvětlení vitrín
montáž závěsného zařízení ve výstavním sále
spolupráce při instalaci výstav

Depo Částkova
»

Dokončení rekonstrukce výtahu a jeho zprovoznění

Kopeckého sady 2
»
»
»
»
»
»
»
»

uliční fasáda: levé křídlo - dokončení napojení
atypických litinových dešťových svodů na kanalizaci
vč. nových kamenických prvků
výroba a montáž kovových mřížek do krytů radiátorů
na schodišti
dokončení osvětlení dvora vč. zednických prací
stavební úpravy šachty VZT vč. opláštění
dokončení žaluzií v přírodovědě
osazení ocelových nárožníků v celé budově
interiér UMPRUM: doplnění historických tapet
replikami, restaurování oltáře
vitriny Navrátil - pro levé křídlo UMPRUM pokračování: oprava a osvětlení vitrin č.8,12,26,30.
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Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2010
Ředitelství Západočeského muzea:
Adresa:
Plzeň, Kopeckého sady 2
ředitel muzea: 
PhDr. František Frýda
ekonom muzea- zástupce ředitele:  Ing. Karel Beneš
náměstek pro věci odborné: 
PhDr. Jan Mergl
sekretariát ředitele: 
Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO: 
Jana Radová
systémový inženýr: 
Bc. Tomáš Hejduk
vnitřní audit: 
Ing. Václav Pošta (část.úv.)
fotodokumentace: 
Ivana Michnerová

Oddělení vnějších vztahů:
vedoucí: 
pracovníci: 


Ekonomické oddělení:

Romana Němečková
Mgr. Jakub Šmíd
Zuzana Hejduková

hlavní účetní: 
pokladna, komisní prodej,
mzdy, výplaty: 
správa majetku muzea, fakturace: 

Vojtěch Kristýn
Pavla Lohrová
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
Muzeum loutek: 
Jaroslava Froydová (část. úvazek)

Tomáš Pfeifer (část. úvazek)

Jarmila Pašková (část. úvazek)

Michaela Ublová (část. úvazek)
Výstavní sál
a expozice nám. Republiky 13: 
Jana Pistoriusová

Svatava Dušková
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2: 
Ludmila Němcová

Oddělení prehistorie
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 





Plzeň, Zborovská 40
Mgr. Milan Metlička
Jarmila Metličková
Marcela Mašková
Milan Strnad (část. úvazek)
Iveta Šmolíková (část. úvazek)
Mgr. Antonín Zelenka
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Bc. Lenka Šmolíková
Petra Peterková (část.úv.)
Ing. Ivana Čechová - konzervace
Mgr. Alena Novotná




Oddělení zoologie

Oddělení starších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Miroslav Hus
Mgr. Tomáš Bernhardt
Miloslav Hejduk
Mgr. Jiří Orna
Marie Beránková
Bc. Jana Kůrková
Mgr. Veronika Dudková

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Pavel Břicháček
PhDr. Petr Braun
Mgr. Martin Čechura
Bc. Petr Hereit
Mgr. Markéta Sochorová
Mgr. Ladislav Štěpánek
Mgr. Pavlína Schneiderwinklerová

Oddělení novějších dějin
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 


Plzeň, Bolevecká náves 17
PhDr. Dagmar Braunová
Bc. Ludmila Kotorová
Mgr. Jindřich Mleziva

Oddělení národopisné
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, nám. Republiky 13
Mgr. Daniel Bechný
Tamara Hájková
Mgr. Jana Slámová
Michaela Oliberiusová (část. úv.)

Oddělení botaniky
Adresa: 
Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: 
Mgr. Ondřej Peksa
Pracovníci:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová (část. úvazek)

RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.

Renata Bláhová
Jiřina Hradílková



Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Tylova 22
RNDr. Roman Vacík
Mgr. Ivana Hradská
Ivo Ťeťál
Eva Kašparová (část. úvazek)
Bc. Šárka Vančurová

Oddělení paleontologické
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




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

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Kopeckého sady 2
PhDr. Ila Šedo
Lenka Šimicová
Alena Pátková
Olga Konopíková

Oddělení konzervace
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




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

Oddělení výstavnictví
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






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

Výroční zpráva 2010

74

Uklízečky
Muzeum loutek: 
odd. národopisné: 

Kopeckého sady 2: 


Tylova 22: 

Marie Divišová
Olga Eberlová,
Magdalena Beránková
Ivana Hammerová
Vlasta Ingrišová
Drahomíra Čonková
Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: 

Martin Beránek

Muzeum loutek
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



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

Muzeum Dr. Šimona Adlera
Adresa: 
Vedoucí: 
Průvodkyně: 

Dobrá voda u Hartmanic
Ing. Miroslav Baránek
Veronika Babková

Šatnářky :
Kopeckého sady 2:



Vondráková Marie (část. úv. )
Lesová Marie (část. úv. )
Zemanová Marta (část. úv. )
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Příloha č.1 - Poskytování informací č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Západočeského muzea v Plzni za rok 2010 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Západočeské muzeum v Plzni ve smyslu § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších změn a doplňků vydává zprávu o poskytování informací ze rok 2010.
Informace jsou poskytovány v souladu s vnitřní směrnicí Západočeského muzea v Plzni č.18, která upravuje postupy
k poskytování informací. Směrnice je k dispozici na sekretariátu ředitele, vnitřní informační elektronické síti muzea
a v recepci muzea.
Základní informace o organizaci a podrobně její činnosti, včetně hospodaření jsou uváděny ve Výročních zprávách
Západočeského muzea v Plzni za uplynulý rok. Tyto zprávy jsou vydávány tiskem a přístupné na sekretariátu ředitele
muzea. Souběžně jsou dostupné na elektronických stránkách Západočeského muzea v nezměněné podobě – www.zcm.cz
V roce 2010 byly informace poskytovány takto:
a) Počet podaných žádostí o informace : 0
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
d) Žádná žádost nebyla řešena soudem.
e) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
f ) Počet stížností podaných podle § 16a: 0
g) Další informace vztahující se k uplatňování Zákona o svobodném přístupu k informacím : 0
V Plzni dne 16.2.2011
PhDr. František Frýda
ředitel muzea
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Příloha č.2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem
NÁRUŽIVOSTI BOŘIVÉ NAVZDORY (21. 1. - 28. 2. 2010)
Výstava připomíná dvě významná výročí, která souvisejí se snahou o zachování
památkových hodnot historického jádra Plzně. V listopadu loňského roku
uplynulo 100 let od založení Kroužku přátel starožitností shromážděného kolem
vůdčí osobnosti Ladislava Lábka, který vznikl jako reakce na intenzivní ničení
památkového fondu historického města. Navazující druhá část se věnuje 20. výročí
vzniku Městské památkové rezervace Plzeň vyhlášené v dubnu 1989. Výstava
připomíná i samotného Ladislava Lábka jako zakladatele a tvůrce sbírkového
fondu Národopisného muzea Plzeňska a zapáleného muzejníka, který ve své době
vytvořil moderní a vzorové pracoviště. Většina vystavených exponátů je veřejně
představena vůbec poprvé. Cílem projektu je souhrnně ukázat několik desítek let
trvající vývoj názorů na hodnotu historického jádra Plzně.

ZLOČIN A TREST V PLZNI A NA PLZEŇSKU (25. 2. – 18. 4. 2010)

Západočeské muzeum v Plzni se k tématu letošních 30. Smetanovských dnů
připojilo výstavou, která sleduje Zločin a trest v širokém záběru od středověku
po začátek 20. století. Soustřeďuje se především na souvislosti mezi zločinem a
trestem v Plzni a okolí. Výstava usiluje o to být textovým i obrazovým průvodcem,
jehož prostřednictvím můžeme v jednotlivých „kapitolách“ sledovat nejrůznější
souvislosti mezi zločinem a trestem. Úvod přibližuje rozdíl mezi středověkým
chápáním trestu jako odplaty za zlý čin a moderním pojetím trestu jako prostředku
k nápravě. Poučíme se o tom, jak krutý trest by nás v minulosti neminul v případě
krádeže, zrady či padělatelství, i o tom, jak bylo uplatňováno útrpné a hrdelní
právo. Další kapitola představuje četnictvo a policii a další „ruce zákona“ díky
nimž se provinilec od 19. století dostával před spravedlivý soud. Pod dohledem
Spravedlnosti a Práva z radniční fasády se seznámíme s tím kdo, kde a jak v Plzni
soudil. Následuje další seznámení, tentokrát s plzeňským katem, s postupy a
nástroji, které používal při mučení a popravách. Můžeme si projít i cestu, kterou by
nás vedl k šibenici. Kdo by raději zůstal uvězněn, má na vybranou mezi šatlavou,
městskou branou či novější městskou věznicí. Širokéa účinné zázemí k nápravě
však najdeme v nejmodernější trestnici Rakouska-Uherska Na borách za Plzní.
Závěrem se pak poučíme jak učinit pokání. Případně jak se za svůj přečin stát
hrdinou kramářských písní.

TAJEMNÝ SVĚT LIŠEJNÍKŮ (19. 3 - 25. 4. 2010)
Lišejníky jsou většinou velmi nenápadné organismy, které se vyskytují všude
kolem nás. Míjíme je, aniž bychom si jich všimli a nepovažujeme je za zajímavé ani
důležité. Ve skutečnosti jsou podivuhodným soužitím hub, rostlin a bakterií, které
vzájemnou spoluprací vytvořily řadu neopakovatelně barevných a strukturovaných
forem, které mají v přírodě své nezastupitelné místo.
Autoři výstavy:
Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor)
autor fotografií Zdeněk Palice (Botanický ústav AV ČR)
Ondřej Peksa (Západočeské muzeum v Plzni)
Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
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5. SALON ASOCIACE UMĚLCŮ MEDAILÉRŮ (2. 4. – 2. 5. 2010)

Asociace umělců medailérů sdružuje ty nejlepší české tvůrce medailí, mincí,
plaket a insignií. Ti představují na již 5. salonu (první byl uspořádán roku 1992)
svá vybraná díla z oblasti medailérství, která doplňují dalšími pracemi, jako jsou
drobné plastiky, kresby k medailím, plaketám, plastiky větších rozměrů i obrazy. Pro
návštěvníky výstavy, kteří nejsou obeznámeni se specifickým oborem výtvarného
umění, jakým je medailérství, je připravena i ukázka pracovního postupu při tvorbě
ražených medailí a mincí.

DOBA LEDOVÁ (19. 2. - 30. 5. 2010)
PaleoWorks, West Media a Západočeské muzeum v Plzni

19. 2. - 30. 5. 2010

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
Otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hodin

Západočeské muzeum ve spolupráci se sdružením PaleoWorks a West Media
připravilo unikátní výstavu trojrozměrných modelů velkých pravěkých zvířat
v životní velikosti. Návštěvníci se mohou těšit na jedenáct gigantů, zastupců
vyhynulých zvířat z doby ledové, která žila v Evropě, v Asii, v Jižní a Severní
Americe a na Novém Zélandu. Kolekci jednácti vystavených zvířat vytvořil během
dvou let tým českých přírodovědců a výtvarníků. Tvůrci vycházeli z dosud známých
nálezů s cílem vytvořit co nejvěrnější podobu dnes nežijích živočichů. Soubor
jedenácti modelů je nejen českým unikátem, ale podobná série věrných modelů se
zatím podle dostupných informací neobjevila nikde ve světě.

Unikátní výstava modelů zvířat z doby ledové

www.SuperVystavy.cz, www.zcm.cz

ZDENĚK DOLEŽAL – MALÍŘ A ENTOMOLOG (28. 5. - 4. 7. 2010)

Výstava „Zdeněk Doležal – malíř a entomolog“, jak již samotný název napovídá,
je především vzpomínkou na skvělého přírodovědce a talentovaného malíře.
Výstava nabízí nejen věrně zachycené autorovy obrázky, ale také část jeho precizně
zpracované entomologické sbírky, která především svojí estetickou hodnotou.
zaujme nejen odborníky.
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ZÁPADOČEŠI NA ZÁPADNÍ FRONTĚ (30. 4. - 1. 8. 2010)

Západočeské muzeum ve spolupráci se sdružením PaleoWorks a West Media
připravilo unikátní výstavu trojrozměrných modelů velkých pravěkých zvířat
v životní velikosti. Návštěvníci se mohou těšit na jedenáct gigantů, zastupců
vyhynulých zvířat z doby ledové, která žila v Evropě, v Asii, v Jižní a Severní
Americe a na Novém Zélandu. Kolekci jednácti vystavených zvířat vytvořil během
dvou let tým českých přírodovědců a výtvarníků. Tvůrci vycházeli z dosud známých
nálezů s cílem vytvořit co nejvěrnější podobu dnes nežijích živočichů. Soubor
jedenácti modelů je nejen českým unikátem, ale podobná série věrných modelů se
zatím podle dostupných informací neobjevila nikde ve světě.

STANISLAVA GREBENÍČKOVÁ & MILAN HANDL (23. 4. - 1. 8. 2010)

SVĚTLO
OPTIKA
ILUZE
PROSTOR
skleněné plastiky
objekty
šperky

STANISLAVA GREBENÍČKOVÁ

Milan Handl žije a pracuje společně se Stanislavou Grebeníčkovou v
severočeském sklářském regionu v Polevsku poblíž Nového Boru. Zatímco
Milan Handl se věnuje zejména skleněné plastice, Stanislava Grebeníčková
zaměřuje svoji tvorbu také na návrhy a realizaci šperků, především broží.
Díla obou autorů jsou v oboru sklářského umění velmi ceněna a můžete je
obdivovat na výstavách v muzeích a galeriích téměř celého světa.

MILAN HANDL

Západočeské muzeum v Plzni Vás zve na zahájení výstavy ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 17 hodin v prostorách Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2
Výstava potrvá do 1.8. 2010
otevřeno út - ne od 10 do18 hodin

JAN SAUDEK – FOTOGRAFIE (14. 5. - 1. 8. 2010)

Návštěvníkům bude představeno 60 fotografií z tvorby tohoto světově
uznávaného autora. Bude zde zastoupena jak jeho dřívější práce jako je například
„MARIE“ nebo „ŽIVOT“, tak i jeho novější díla, která přestavují portréty herců
Národního divadla a dalších významných osobností českého kulturního života,
jmenujme například pana Bořka Šípka či pana Jiřího Bartošku.
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VÝPRAVY DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ (11. 6. - 22. 8. 2010)

Y^kVYaV
WgViĕ ;dgbVcğ

OzeVYdíZh`bjoZjb!@deZX`]dhVYn'!EaoZč
KhiVkVkgzbX^'-#gdíc `j[Zhi^kVajH`jedkVEaoZč
KZgc^hz &%#+#'%&%!&+#(%º&-#(%]dY

„Vítejte v Boudě, putující s Igorem,Lily, cikánskou kapelou, africkým čápem
Marabu a dřevěnými stoly, nakoukněte do světa Obludária, mrkněte po očku do
oken kolemstojících karavanů, plavte se na lodi Tajemství s příběhem Nachových
Plachet a taky Rusalky na provázku s husou… a když vám zbyde chvilka v tomhle
výpravném světě, můžete se vypravit ještě rydlem po kousku lina staré kuchyni a
nechat svojí stopu mezi linoryty a dřevoryty, které tu nechali jiní pro vás. Tak vy
můžete nechat zase stopu pro ně....a nebo pro radost...a nebo jen tak…“

OzeVYdíZh`bjoZjbkeaoc^!@deZX`]dhVYn'!EaoZč
KhiVkVigkzYd''#-#'%&%DiZk gVX YdWViºcZ!&%#%%º&-#%%]dY
dY&&#+#Yd''#-#'%&%DiZk gVX YdWViºcZ&%#%%º&-#%%]dY

DNY JAPONSKÉ KULTURY: MĚSÍCE, KVĚTY (3. 9. - 19. 9. 2010)
U příležitosti 20. výročí partnerství mezi městy Plzeň a Takasaki budou na konci
srpna a začátkem září na mnoha místech Plzně probíhat výstavy, přednášky, taneční
performance, workshopy a jiné doprovodné akce. Reprezentativní česko-japonská
výstava v Západočeském muzeu v Plzni přiblíží návštěvníkům zajímavosti japonské
tradiční kultury jako jsou bonsaje, suiseki, malby tuší, kaligrafie či vodní kinetické
objekty. Na její tvorbě se podíleli výtvarníci Jiří Straka, Xénie Hoffmeisterová, Ivan
Jelínek a František Svátek. Představeny budou kaligrafie ze sbírek Národní galerie
v Praze, Yúsai Kobayashi a Teri Ando. Bonsaje a suiseki poskytnou Václav Wiesner,
Jiří Wolf, Václav Novák a Čestmír Sosnovec. Výstava se uskuteční ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni a Národní galerií v Praze. V muzejní kavárně
budou prezentovány japonské obrazy ze sušených květin a v přednáškovém sále se
uskuteční celá řada přednášek, filmových projekcí a dílen.

20 let partnerství
Plzně a Takasaki
Dny japonské kultury
25. srpna–13. září 2010

Pořádá město Plzeň ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR
pod záštitou primátora města Plzně pana Pavla Rödla a velvyslance Japonska v ČR
Jeho Excelence pana Chikahito Harady

www.japonskedny.eu | www.plzen2015.eu

SNÍDANĚ V TRÁVĚ (16. 7. - 26. 9. 2010)

Máte rádi pikniky? Vzpomínáte na to, jak vám chutnalo u vody, pod stanem
nebo na výletě? Pamatujete si, jak jste spali „pod širákem“ a vařili v kotlíku? Víte,
co je to Setonův hrnec? Výstava se pokusí zmapovat způsoby stravování pod širým
nebem, včetně oblíbených pikniků, turistických svačin nebo trampských kotlíků.
Ve výstavním sále Národopisného muzea Plzeňska Vám přiblíží podoby a proměny
tohoto společenského fenoménu od konce 19. do druhé poloviny 20. století.

PROGRAM

25. 8. – JAPAN OPEN AIR
16:00–21:00 – OCHUTNÁVKA JAPONSKÝCH ČAJŮ – čajový dvorek
19:00 – JAPONSKÉ BUBNY A DEMONSTRACE SAMURAJSKÉHO BOJO
Bujinkan Czech dojo – Pallova ulice
21:00 – VYPUŠTĚNÍ 108 TEPLOVZDUŠNÝCH LAMPIÓNŮ v podobě ja
Robin Shoen Heřman – Pallova ulice
25. 8. – VERNISÁŽE
16:00 – SLOŽIT SE DÁ COKOLI – vernisáž výstavy tradičních japon
Univerzitní galerie, Jungmannova ulice
17:30 – TAKASAKI – vernisáž výstavy velkoformátových fotografi
1. 9. 17:00 – ZAZEN – úvod do zenového buddhismu a veřejná zenová
3.–19. 9. – KRAJINY VĚTRU A KVĚTIN – výstava mědirytů přední japo
Galerie Jiřího Trnky, náměstí Republiky
3.–19. 9. – MĚSÍCE, KVĚTY – reprezentativní česko-japonská výstava
3.–19. 9. – OSHIBANA – japonské obrazy ze sušených květin – Zpč. m
3. 9. 10:00–12:00 a 14:00–16:00 – DÍLNA ČAJOVÉHO OBŘADU – mist
3. 9. 20:00 – DANCE OF MOONLIGHT – performance japonského taneč
areál bývalého pivovaru, Světovar
4. 9. 10:00–12:00 a 14:00–16:00 – DÍLNA KALIGRAFIE – mistr Yũsai
5. 9. 10:00–12:00 a 14:00–16:00 – DÍLNA IKEBANY – mistryně Shuk
6. 9. 10:00–17:00 – DÍLNA TVAROVÁNÍ BONSAJÍ – mistr Masaaki Shi
7. 9. 12:00–17:00 – DEMONSTRACE TVAROVÁNÍ BONSAJÍ – mistr Ma
7. 9. 17:00 – SOUBĚŽNÁ KRAJINA OBRAZU – vernisáž výstavy – mázh
8. 9. 12:00-17:00 – DÍLNA JAPONSKÉ HRY GO – pan Karel Dach – sta
8. 9. 18:00 – ŠINTÕ – úvod do jediného skutečně japonského nábožen
Zpč. muzeum, přednáškový sál
9. 9. 12:00–17:00 – DÍLNA ORIGAMI – paní Hana Kotlářová – stan U
9. 9. 18:00 – HITORI, FTARRI, MEENNA: MEZI VZPOUROU A TRADICÍ – ja
pořadem provází hudební kritik Pavel Klusák – Zpč. muzeum, před
10. 9. 18:00 – ZÁPAD SLUNCE VE 3. OKRSKU – japonský film, režie: Ya
13. 9. 19:00 – VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA? – celovečerní zábavný p
Kopeckého sady 13 – předprodej vstupenek v síti Plzeňská vstupe

DOPROVODNÝ PROGRAM
30. 8.–7. 9. – BUTÕ TANEC – workshop tanečníka Ryuze Fukuhary –
5. 9. a 7. 9. 18:00 – PROHLÍDKA AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU SVĚTOVA
20. 9. 18:00 – DEGUSTACE EXCLUSIVNÍCH JAPONSKÝCH ČAJŮ – Bezejm

P – Placené vstupné
R – Dílny pro veřejnost, kapacita omezena na max. 20 osob / dílnu. Rezervace na e-

nebo tel.: +420 723 406 787. Rezervace od 20. srpna 2010. Účast zdarma.
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EVROPA A BÝK Vznik Evropy v malbě a karikatuře (20. 8. - 26. 9. 2010)
V roce 2007 u příležitosti 50. výročí Římských smluv se studenti katedry umělecké
výchovy Univerzity Regensburg zabývali tématem „Původ Evropy – Mytologie a
moderna“. Výsledkem jejich tvorby jsou obrazy, které budou až do 26. září k
vidění v Západočeském muzeu v Plzni. Součástí výstavy jsou rovněž historické
karikatury padesáti významných německých výtvarníků. Velkoformátové malby
studentů – převážně akryly – představují moderní umění několika rozdílných
výrazových forem. Naproti tomu vystavené karikatury umožňují návštěvníkům
přenést se v čase, neboť komentují evropské události počínaje rokem 1958 až do
nedávné minulosti. Výstava „Evropa a býk“ vznikla v rámci projektu „Kultur ohne
Grenzen / Kultura bez hranic“ - přeshraniční spolupráce mezi Centrem Bavaria
Bohemia v Schönsee a Plzeňským krajem.

SLOVENSKÉ DĚDICTVÍ UNESCO A TRADIČNÍ SLOVENSKÉ UMĚNÍ
(8. 10. - 14. 11. 2010)
ČESKO-SLOVENSKÉ
DNY V PLZNI
7.ročník

Slovensko „Malá Velká Země“

21.-28.10. 2010
7. ROČNÍK TRADIČNÍHO FESTIVALU
ČESKO-SLOVENSKÉ DNY V PLZNI SE
KONÁ POD ZÁŠTITOU VELVYSLANCE
SLOVENSKÉ REPUBLIKY V PRAZE,
MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY,
HEJTMANA
PLZEŇSKÉHO
KRAJE
A PRIMÁTORŮ MĚST PLZNĚ A ŽILINY.

22.10. 2010 � PÁTEK

27.10. 2010 � STŘEDA

19:00 MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA „ŽENA Z MINULOSTI”
Originální divadelní psychothriller z pera současného
německého dramatika Ronalda Schimmelpfenniga o osudu jedné rodiny, do něhož vstupuje záhadná žena, která
se dožaduje naplnění dávného slibu lásky. Komedie střídá
tragédii a jak to vše dopadne? Přijďte se podívat. Hra získala několik cen.
· Divadlo Alfa Plzeň
VSTUP 150,- Kč · předprodej v divadle Alfa nebo
v rámci Plzeňské vstupenky

19:00 BARA BURA · Balkán · Gipsy · Folk
Západočeské muzeum
v Plzni
Festival
Česko-Slovenské dny v Plzni ve
„Stylová aristokratická
kapelaaz ulice
a salónů” Vznikla
jako vedlejší projekt mladých profesionálních muzikantů,
kteří se sešli pod taktovkou
Doroty Nvotové při
přípraspolupráci s dílnou nezávislé
publicistiky
a
dokumentaristiky
Praha MEDIA
vě muzikálu podle hry La Strada od Frederica Felliniho.
Repertoár skupiny Bara Bura se pohybuje od lidové písně
IN připravili samostatnou
výstavu,
která
je
součástí
putovní
výstavy
fotografií
přes klasiku, jazz až po „gipsyspeedfolk” v úpravách typicpro balkánskou dechovku.
POZNEJ SVĚTOVÉkých
DĚDICTVÍ
UNESCO. Česká veřejnost se tak může už
· U Matyáše · Stod
po osmé seznámit s kulturními
skvosty a přírodními krásami naší planety, které
28.10. 2010 � ČTVRTEK
23.10. 2010si
� SOBOTA
zaslouží být pro svou
jedinečnost
zachovány pro další generace. Nyní mohou
10:30 MŠE SVATÁ ZA VLAST
Celebruje mons. František Radkovský, biskup plzeňský
10:00 – 17:00 PREZENTACE A VÝSTAVA SLOVENSKÝCH
návštěvníci
obdivovat
i
nevšední
krásy
slovenského kulturního a přírodního
· Chrám sv. Bartoloměje · nám. Republiky
REGIONŮ A MĚST
Prezentace Slovenska na veletrhu ITEP · vystoupení slodědictví
například10:00Spišský
s vzácným oltářem Mistra Pavla,
– 16:00 ČESKÉ Ahrad,
SLOVENSKÉ Levoču
TRHY
venských lidových
umělců · tradičníjako
řemesla · ochutnávky
Trhy s tradičními českými i slovenskými specialitami a
· DK Inwest-K
výrobky a další nádherná místa Slovenska. Návštěvníkům bude
jeskyně
Slovenského
krasu
15:00 – 17:00 ČEŠI A SLOVÁCI SPOLEČNĚ
· U Branky · Smetanovy sady
IX. ročník bowlingového turnaje „U Kalicha"
k dispozici bohatý informační
materiál o Slovensku – brožury, mapy, náměty na
10:00 – 10:30 VITÁLI VIRTÚZI · slovenský tradiční lidový
· Restaurace U Kalicha
soubor
výlety
či přehled kulturních
akcí.
10:40 – 11:10
MLADINKA · plzeňský folklórní soubor
16:00 SLOVENSKÉ
DĚDICTVÍ UNESCO
Ve spolupráci se Západočeským muzeem
· Národopisné muzeum · nám. Republiky 13

24.10. 2010 � NEDĚLE
10:00 GRÉKOKATOLÍCKA SVÄTÁ LITURGIA
· Kostel sv. Mikuláše · Mikulášské nám.

11:20 – 11:50 MARTIN BRXA · fujara · bič · gajdy
12:00 – 12:30 BARA BURA · balkán · gipsy · folk
12:40 – 13:10 VITÁLI VIRTÚZI · slovenský soubor
13:20 – 14:00 BARA BURA · slovenská skupina
14:30 – 15:30 JIŘÍ SUCHÝ A BLUE STAR · nejznámější šlágry československé swingové a taneční hudby 30. – 40.
let 20. století
· U Branky · Smetanovy sady

VII. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2010 (7. 10. - 14. 11. 2010)
12:30 KULTURNÍ PROGRAM
Vystoupení slovenských umělců
· Vedle kostela sv. J. Nepomuckého

18:00 EVANJELICKÉ A.V. SLUŽBY BOŽIE
· Korandův sbor · Anglické nábřeží 13

21.10. 2010 � ČTVRTEK

25.10. 2010 � PONDĚLÍ

10:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
· DK Inwest-K

9:00 – 21:00 EKOTOPFILM
Přehlídka vítězných filmů 37. Mezinárodního festivalu
filmů o trvale udržitelném rozvoji · filmové projekce pro
školy a veřejnost
Partnerem je Západočeské muzeum Plzeň
9:00 - 15:00 projekce pro školy
18:00 - 21:00 projekce pro veřejnost
18:00 ODKAZ
· USA · 10 min.
18:15 NAŠA FASCINUJÚCA PLANÉTA · PATAGÓNIA
· život na hrane · D · 45 min.
19:05 TAT TVAM ASI
· SK · 24 min.
19:40 ZABUDNUTÉ MIESTA ·PL · 35min.
20:18 ZEM BUDÚCNOSTI: Cesta na kraj sveta
· USA · 44 min.
· Přednáškový sál · Západočeské muzeum
VSTUP VOLNÝ

18:30 KONCERT OLUN
Orchestr lidových nástrojů Slovenského rozhlasu Bratislava. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Praha a Slovenským rozhlasem Bratislava
· Měšťanská Beseda · malý sál
VSTUP 28,- Kč · Vstupenky v prodeji ve Slovenské informační kanceláři · Slovanská tř. 7 · Plzeň

DOPROVODNÝ
DOPROVODNÝ PROGRAM
PROGRAM
21.10. – 28.10. 2010 � ČTVRTEK - ČTVRTEK

DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ
DOPROVODNÉ
AKCEpub
/ ACCOMPANYING
EVENTS
Gondola · Purkmistr
· The
· U Salzmannů
· Restaurace Na Spilce
Parkán
2.9. –· 31.10.
2010 · Pivovar Groll · Hotel Ibis · Hotel
Galerie města Plzně / Gallery of City of Pilsen
Marriott
Dominikánská 2, Plzeň

Bienále je největší soutěžní přehlídka jednobarevných kreseb v Evropě a je
10:00 – 16:00 WORKSHOPY
8.10. – 14.11. 2010 � ŘÍJEN - LISTOPAD 2010
· Školy autorům
v Plzni · DK Inwest-Kz celého světa bez rozdílu věku či národnosti.
otevřena
OSLOVENSKÉ
výběru
kreseb
VÝSTAVA
DĚDICTVÍ
UNESCO
· Národopisné muzeum · nám. Republiky Plzeň
– 18:00 PREZENTACE A VÝSTAVA SLOVENSKÝCH
Výstava
je součástí projektu
„Poznej světové
pro10:00
výstavu
a
o
udělení
Grand
Prix
rozhoduje
mezinárodní
porota
složená
z dědictví
REGIONŮ A MĚST
UNESCO” pod záštitou České komise pro UNESCO v proPrezentace Slovenska na veletrhu ITEP · vystoupení slodukci MEDIA IN ve spolupráci se Západočeským Muzeem
odborníků
v oblasti
současné
venských lidových umělců
· tradiční řemesla
· ochutnávky kresby. Mezinárodní Bienále kresby se stalo tradicí.
· DK Inwest-K
4.11. 2010 � ČTVRTEK
Vzniklo
v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské
oblasti
a od
19:00 JAZZOVÝ
KONCERT - PETER
LIPAté
11:45 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE SLOVENSKO „MALÁ
· Sokolovna Rokycany
VEĽKÁ KRAJINA“
Nejvýznamnější
osobnost
slovenského
jazzu. V rámci
doby
je
město
Plzeň
jeho
druhým
hlavním
pořadatelem.
Koná
se
tu
každý
sudý
Soutěž o víkendový wellness pobyt na Slovensku
festivalu Jazz bez hranic.
DK Inwest-K
rok a ·je
navštěvováno mnoha výtvarníky i odborníky a příznivci
kresby
nejen
z
5.11. 2010 � PÁTEK
12:00 – 13:00 VYSTOUPENÍ SLOVENSKÝCH UMĚLCŮ
19:00 JAZZOVÝ KONCERT - PETER LIPA
Drahoš Daloš
- fujara, dudy, píšťalka
České
republiky,
ale
i
ze
zahraničí.
Projekt
se
koná
pod
záštitou
České
komise
pro
· Městské kulturní středisko Klatovy
Sokoliarska skupina sv. Bavona
Exhibice mistryň SR v moderní gymnastice s akrobaticInformace získáte na · www.children-fund.cz
26.10. 2010 � ÚTERÝ
UNESCO
a The
kými prvky – SK Závažná
Poruba International Association of Art – Europe.
· www. www.mzv.sr/sipraha · www.slovakia.travel
BUK – Bežná Univerzálna Kapela
· DK Inwest-K · velký sál

18:30 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
· Měšťanská Beseda
19:30 SLAVNOSTNÍ VEČER
· Restaurace Na Spilce

22.10. 2010 � PÁTEK
10:00 – 18:00 SLOVENSKO „MALÁ VEĽKÁ KRAJINA”
· DK Inwest-K
11:00 – 11:45 VYSTOUPENÍ SLOVENSKÝCH UMĚLCŮ
Drahoš Daloš - fujara, dudy, píšťalka
Sokoliarska skupina sv. Bavona

9:00 – 21:00 EKOTOPFILM
Přehlídka vítězných filmů 37. Mezinárodního festivalu
filmů o trvale udržitelném rozvoji · filmové projekce pro
školy a veřejnost
Partnerem je Západočeské muzeum Plzeň
9:00 - 15:00 projekce pro školy
18:00 - 21:00 projekce pro veřejnost
18:00 ODKAZ
· IT · 4 min.
18:05 STRÁŽCA DIVOČINY
· SK · 54 min.
19:00 BUDÚCNOSŤ MESTA
· D · 25 min.
19: 35 MONGOLSKO: V tieni Džingischána · SK
· 61 min.
20:40 BOHATSTVÁ TRETIEHO SVETA A MY · USA
· 36 min.
· Přednáškový sál · Západočeské muzeum

STANISLAV KOLÍBAL
Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space
16.9. – 14.11. 2010
Galerie Paletka / Gallery Paletka
Husova 2, Plzeň
DĚTSKÁ KRESBA / CHILDREN DRAWINGS

1.10. – 30.11. 2010
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / The City District of Pilsen 2 – Slovany
Koterovská tř. 83, Plzeň
DĚTSKÁ KRESBA / CHILDREN DRAWINGS
5.10. – 29.10. 2010
Galerie Evropského domu / Gallery of European House
Náměstí Republiky 12, Plzeň
JIŘÍ VOVES
Kresby / Drawings
6.10. – 14. 11. 2010
Galerie Nad schody / Gallery Above the Stairs
Univerzitní ulice 26, Plzeň
KRESBY UUD / DRAWINGS IAD
Ústav umění a designu, ZČU v Plzni
Institute of Art and Design, ZCU in Pilsen

7.10. – 14.11.2010
Avalon Bussines Centre, Poděbradova1, 301 00 Plzeň
FIGURAMA 2010
Ústav umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni
Institute of Art and Design, The University of West Bohemia in Pilsen
a/and Figurama o.s.

7.10. 2010
Západočeské muzeum v Plzni / Museum of West Bohemia in Pilsen
SYMPOSIUM
Plzeň - prostor (nejen) pro kresbu / Pilsen - Space (not only) for Drawing

Slovensko - český klub Plzeň

pozvánka obecná def.indd
Úrad pre
Slovákov
žijúcich v zahraničí
www.uszz.sk

1

VII. INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING PILSEN 2010

PROGRAM
PROGRAM

11:00 RÍMSKOKATOLICKÁ SVÄTÁ OMŠA
· Kostel sv. J. Nepomuckého · Chodské nám.

7. 10.–14. 11. 2010

VÝSTAVNÍ SÍNĚ / EXHIBITION HALLS

Západočeské muzeum v Plzni / Museum of West Bohemia in Pilsen
Kopeckého sady 2, Plzeň
Út–Ne (Tu–Su) 10:00–18:00

Galerie Jiřího Trnky / Jiří Trnka Gallery
Náměstí Republiky 40, Plzeň

Po–Pá (Mo–Fr) 10:00–12:00, 13:00–17:00, So (Sat) 10:00–14:00

Univerzitní galerie / University Gallery

Jungmannova 1, Plzeň

Út–Pá (Tu–Fr) 10:00–17:00, So (Sat) 10:00–12:00

VII. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ
14.8.2010 16:20:05
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ATELIÉR KERAMICKÉHO DESIGNU (4.11. - 21. 11. 2010)
Výstava v historických prostorách a na dvoře Chotěšovského domu představuje práce Ateliéru keramického designu
Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Ukazuje přehled tvorby studentů bakalářského i magisterského
studia za poslední tři roky, najdeme zde jak návrhy stolních souprav, váz, plastik i šperků z porcelánu, tak rozměrné
kameninové dekorativní nádoby a exteriérové picí fontány.

ADVENT A VÁNOCE NA PLZEŇSKU (26. 11. 2010 – 9. 1. 2011)

Výstava představí výroční obyčeje tohoto období v Plzni a okolí, a také poodhalí
rozdíl mezi životem ve městě a na venkově koncem 19. a na počátku 20. století.
Seznámí návštěvníky se zvyky, které jsou dnes již zapomenuté, a zasvětí i do
zvláštností jídelníčku našich předků. Doba adventní a vánoční je spjata s mnoha
výročními obyčeji, z nichž velká část má kořeny ještě v pohanských dobách. Advent
byl pro naše předky obdobím očekávání Vánoc, ale také přástek a draček, při nichž
se scházeli v chalupách a vyprávěli si příběhy strašidelné i veselé. Vše vrcholilo
Štědrým dnem a Božím hodem, které slavíme i dnes, byť mají trochu jiný ráz.
Doba vánoční končila svátkem Tří králů.

Celda Klouček – sochař, návrhář, paleontolog (15. 10. 2010 - 16. 1. 2011)

Umělecká tvorba Celestýna (Celdy) Kloučka, významného českého sochaře,
pedagoga a paleontologa, byla kolem roku 1900 úzce propojena se vznikem nové
budovy plzeňských muzeí. Klouček spolupracoval s tehdejším ředitelem muzea,
architektem Josefem Škorpilem a společně se svými studenty z Uměleckoprůmyslové
školy v Praze se zásadně podílel na sochařské výzdobě muzea. Kloučkovu vazbu
na plzeňské muzeum dokládají i jeho kresby, práce z kovu a keramiky získané do
zdejších uměleckoprůmyslových sbírek. Výstava ke 155. výročí narození Celdy
Kloučka však přináší nejen seznámení s celou umělcovou tvorbou, s výsledky jeho
pedagogické práce a s úspěšnou účastí na Světové výstavě v Paříži roku 1900, ale i s
méně známou Kloučkovou vědeckou činností a přínosem v oboru paleontologie.
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Příloha č.3 - Muzejní noc

MUZEJNÍ NOC
PÁTEK 4. června 2010
20:00 - 23:00

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
Kopeckého sady 2
Volný vstup do všech expozic a probíhajících výstav:

Fotografie Jana Saudka
Stanislava Grebeníčková & Milan Handl – Sklo
Západočeši na Západní frontě
Moderované prohlídky muzejní knihovny. Ukázky práce odborných oddělení.
Celým večerem vás provedou tanečníci z Dance Center EAGLE
pod vedením Petry Parvoničové (DC EAGLE je pod záštitou Orla).
Začátek doprovodného programu ve 20 hodin.

19:00 - 22:00

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA
náměstí Republiky 13
Volný vstup do expozice a probíhající výstavy Zdeněk Doležal – malíř a entomolog.
Na dvoře muzea proběhne v 19, ve 20 a ve 21 hodin představení divadla Alfa.

18:00 - 21:00
MUZEUM LOUTEK
náměstí Republiky 23
Volný vstup do expozice. V divadelním sále muzea proběhne v 18 a ve 20 hodin loutkové
představení pro děti. Následovat budou interaktivní dílny s loutkáři.
Více informací na www.zcm.cz
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LIDSKÉ POHYBY
Vystoupení žáků taneční školy DC EAGLE

POHYBY HISTORIE
Rudolf II. aneb Císařův pekař, pekařův císař.
Účinkuje Martin Šefl (DJKT v Plzni)

POHYBY VÁLKY
Taneční výstup na téma „Edith Piaf“

POHYBY PŘÍRODY
Vystoupení profesionálních tanečníků z DC EAGLE

Jedinečná příležitost prohlédnout si jinak nepřístupné
prostory muzejní knihovny s možností nahlédnout i do
vzácných tisků.

ODDĚLENÍ PALEONTOLOGIE
Odkrývání tajemství historie přírody.
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ODDĚLENÍ BOTANIKY - „Šifry a záhady v botanice“
Překvapivě i tak klidný obor, jako je muzejní botanika, řeší
často záhady.

ODDĚLENÍ KONZERVACE
Ukázky konzervování kovu, dřeva a smíšeného materiálu.

NÁDVOŘÍ NÁRODOPISNÉHO MUZEA
DON ŠAJN (představení loutkového divadla Alfa)

NÁDVOŘÍ NÁRODOPISNÉHO MUZEA
JOHANNES DOKTOR FAUST
(představení loutkového divadla Alfa)

DIVADELNÍ SÁL MUZEA LOUTEK
SLEPIČÍ ZÁZRAKY (loutkové představení pro děti)

Muzejní noc se setkala s velkým ohlasem
a navštívilo ji přes dva tisíce návštěvníků.
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