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Úvod  

           Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Plzeňského 
kraje předkládá tuto veřejně přístupnou výroční zprávu o své činnosti za 
rok 2016 v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném znění a ve 
smyslu vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 323/2005 Sb v platném znění, 
v souladu se zákonem 106/1999 Sb. v platném znění. Výroční zpráva je 
současně zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku v souladu  
s §21a zákona č. 563/1992 v platném znění. 

           Činnost Západočeského muzea v Plzni, p. o. v roce 2016 vycházela 
z Plánu hlavních úkolů muzea na rok 2016 a v souladu s Koncepcí rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 
2012-2017, schválenou usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4926/11 ze dne 8. 12. 2012. Jedním 
z prioritních úkolů muzea byla revitalizace Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, které je od roku 
2015 pobočkou Západočeského muzea v Plzni a to především zlepšení stavu objektů a vybavenosti 
pracovišť pobočky. Byl rekonstruován nevyužívaný objekt v ul. Josefa Knihy 146, zřízena pracoviště pro 
oddělení společenských věd a vybudován výstavní a přednáškový sál. Dále byly v objektu upraveny 
prostory pro depozitáře společenských věd. Na vybavení výstavního sálu přispělo finančně město 
Rokycany. Vzniklo tak důstojné prostředí pro práci pracovníků muzea, pro historické sbírky, ale 
i reprezentativní výstavní sál, který chyběl jak muzeu, tak městu Rokycany.  Byl zpracován projekt na 
revitalizaci Národní kulturní památky Vodní hamr v Dobřívě do dotačního projektu Ministerstva pro 
regionální rozvoj IROP. Na konci roku byl projekt schválen a v roce 2017 proběhne rozsáhlá rekonstrukce 
zařízení hamru, vybudování expozice a dostavba sociálního zařízení v blízkosti hamru.  Současně byl 
zpracován a podán projekt na vybudování Centra paleobiodiverzity v Rokycanech, ul. Mládežníků, kde 
v předchozím roce proběhla 1. etapa rekonstrukce objektu z prostředků Plzeňského kraje a druhá etapa je 
součástí dotace IROP pro muzea. Projekt byl schválen a jeho realizace proběhne v roce 2017. 

          Sbírky ve správě muzea byly rozšiřovány především vlastní sbírkotvornou činností provázanou 
s odbornou a vědeckou činností muzea. Na úseku správy sbírek pokračují dvě náročné generální 
inventarizace sbírek – v oddělení národopisu a užitého umění, kde jsou současně doplňovány 
determinační údaje, lokace a dokumentace. Dále bylo velké množství sbírek získáno archeologickými 
záchrannými výzkumy vyvolanými investorskou činností. Archeologické výzkumy jsou prováděny na 
základě pověření Ministerstva kultury ČR v oblasti celého Plzeňského kraje. Mimořádně úspěšná 
a koncepční je činnost přírodovědných oddělení, kde sbírkotvorná činnost je provázána s vědeckou 
činností v celém spektru přírodovědných oborů zastoupených v muzeu. Vědecky mimořádně úspěšná je 
výzkumná a publikační činnost Centra paleodiverzity  v oblasti výzkumu nejen v oblasti barandienu 
a dalších lokalit v západních Čechách, ale i souvisejícího geologického horizontu z evropského prostředí 
a vnitřního Mongolska v Číně. Za paleontologický výzkum a spolupráci s čínskými vědci byl Dr. Josef 
Pšenička oceněn medailí za spolupráci ve vědě a výzkumu Čínskou akademií věd.  Západočeské muzeum 
v Plzni je základem pracovních výsledků uznáno jako výzkumná organizace Radou pro vědu, výzkum 
a inovace vlády ČR a je řešitelem, nebo spoluřešitelem vědeckých grantů Grantové agentury České 
republiky. Muzeum je jediným muzejním pracovištěm, které pravidelně vydává tři recenzované časopisy 
(1x archeologie, 2x přírodní vědy). Odbornost pracovníků muzea se pak promítá i do jejich úspěšné 
reprezentace muzea Plzeňského kraje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí. O vysoké 
odborné úrovni svědčí i skutečnost, že pracovníci muzea externě vyučují na vysokých školách – Univeritě 
Karlově v Praze, několika fakultách Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské funiverzitě v Českých 
Budějovicích, jsou členy poradních orgánů českých muzeí, působí v edičních radách odborných časopisů, 
odborných komisí a výborech profesních odborných sdružení. Práci s dětským návštěvníkem byla 
i v minulém roce věnována velká pozornost. Muzeum je stálým členem mezinárodní organizace Hand On! 
Se zastoupením i ve výboru této organizace muzeí zaměřených na mládež. K propagaci muzeu 
v evropském měřítku bylo i získání třetího místa za krátký film na festivalu International Audivisual Festival 
on Museum and Hetiage 2016 pořadaným ICOM při UNESCO. Mimo celou škálu programů pro školy všech 
stupňů, byl o prázdninách pořádán další ročník příměstského dětského tábora s archeologickou tématikou. 
Národopisné muzeum Plzně a Plzeňska oživilo některé v Plzni již zapomenuté zvyky (vynášení smrtky 
a vítání jara), pravidelně realizuje velikonoční a adventní dílny. Podrobný výčet všech aktivit a prezentace 
muzea je obsažen v jednotlivých kapitolách Výroční zprávy za rok 2016. 
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          Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovníkům muzea za obětavou práci, mnohdy na úkor 
svého volna, dále Plzeňskému kraji za vytvoření dobrých podmínek pro činnost muzea a v neposlední řadě 
všem těm, kteří svoji návštěvou a zájmem o práci muzea a jeho poboček oceňují naši někdy obtížnou práci. 

PhDr. František Frýda 
ředitel muzea 
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Sbírkotvorná činnost 

Oddělení prehistorie 

V rámci sbírkotvorné činnosti byly prováděny cílené sběry na neolitických a jiných pravěkých 
lokalitách, zejména tam, kde bylo oznámeno narušení objektů orbou (Soběkury, Dobřany, Vodní Újezd) 
a také prospekce na vytypovaných polohách a lokalitách, jejichž cílem bylo rozšířit a doplnit obraz 
pravěkého osídlení regionu.  

Převzaty, zpracovány a zapsány byly soubory nálezů ze sběrů od spolupracovníků muzea, především 
dlouholeté sběry M. Řezáče. Část těchto povrchových sběrů byla realizována z podnětu muzea a část 
z vlastních aktivit autorů. Tyto soubory v loňském roce tvořily 2/3 všech zapsaných přírůstků. Mapa 
osídlení tak byla doplněna o 80 nový pravěkých lokalit.  

V rámci stěhování depozitáře oddělení ZAV z Částkovy ulice byly převzaty nálezy ze starších výzkumů 
a sběrů především z Domažlicka.  

Z katedry archeologie (od L. Šmejdy) byl převzat materiál ze sběrů v okolí hradiště Vladař u Žlutic.  

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

RP 1/2016 – Čemíny (okr. Plzeň-sever), „U Letadla“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 2/2016 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), východně od ústavu, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 3/2016 – Kaliště (okr. Plzeň-jih), „Teplá skála“, sběr vlastní. 

RP 4/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), „Za Tratí“, sběr vlastní 

RP 5/2016 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), „K Vlkýši“, sběr vlastní 

RP 6/2016 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), „K Výběhům“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 7/2016 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), jižně od křížku, sběr předal M. Řezáč. 

RP 8/2016 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), „K Vlkýši“, sběr vlastní. 

RP 9/2106 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), východně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 10/2016 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), východně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 11/2016 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), východně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 12/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Pod Klíny“, předal M. Řezáč. 

RP 13/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), ZSV Tuřany, předal M. Řezáč. 

RP 14/2016 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), severně od rozvodny, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 15/2016 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), poloha „Draha-Slatkov“, výzkum, předal KAR ZČU. 

RP 16/2016 – Výrov (okr. Plzeň-sever), ZSV Sechutice, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 17/2016 – Kyšice (okr. Plzeň-sever), „U Starých Kyšic“, sběr vlastní. 

RP 18/2016 – Kyšice (okr. Plzeň-sever), „Nouzov“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 19/2016 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), SZ okraj obce, sběr vlastní. 
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RP 20/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Pod Klíny“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 21/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „V Luhu“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 22/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Za Humny“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 23/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Na Pískách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 24/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „K Horušanským lukám“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 25/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Na Bramově“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 26/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), východně od polohy „K Horušanským lukám“, sběr, předal 
M. Řezáč. 

RP 27/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Na Širokých“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 28/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), JV od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 29/2016 – Podzámčí (okr. Domažlice), areál hradiště „Rýzmberk“, předal M. Řezáč. 

RP 30/2016 - Kout na Šumavě (okr. Domažlice), JZ úpatí Rýzmberka, předal M. Řezáč. 

RP 31/2016 – Vochov (okr. Plzeň-sever), „Za Tratí“, sběr vlastní. 

RP 32/2016 – Vochov (okr. Plzeň-sever), východní břeh dolního rybníka, sběr vlastní. 

RP 33/2016 – Vochov (okr. Plzeň-sever), „Za Tratí“, pole nad cestou, sběr vlastní. 

RP 34/2016 – Butov (okr. Tachov), severní břeh Hracholuské přehrady, sběr vlastní. 

RP 35/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), „Půlhlavice“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 36/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), JV od družstva, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 37/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), „Na Dlouhém“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 38/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), SZ od kravína, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 39/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), SZZ od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 40/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), severně od družstva, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 41/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), „Pod Travnou cestou“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 42/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), „Na Ložkách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 43/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), mezi obcí a Soběkury, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 44/2016 – Litice (okr. Plzeň-město), západně od „Kotlíku“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 45/2016 – Litice (okr. Plzeň-město), jižně od „Kotlíku“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 46/2016 – Litice (okr. Plzeň-město), „Pod Dubovou horou“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 47/2016 – Litice (okr. Plzeň-město), „Pod Dubovou horou“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 48/2016 – Radošice (okr. Plzeň-jih), „Černé luhy“, předal J. Král. 

RP 49/2016 – Křimice (okr. Plzeň-město), „Dolov“, sběr vlastní. 

RP 50/2016 – Chotiná (okr. Plzeň-sever), mohyla 21, výzkum vlastní. 
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RP 51/2016 – Merklín (okr. Plzeň-jih), „Močidla“, předal J. Šalom. 

RP 52/2016 – Milínov (okr. Plzeň-jih), jižně od osady Lopata, předal R. Trykar. 

RP 53/2016 – Starý Plzenec (okr. Plzeň-město), jižní svah Radyně, předal R. Trykar. 

RP 54/2016 – Plzeň-Bolevec (okr. Plzeň-město), les SV od polohy „V Borku“, předal J. Šebek. 

RP 55/2016 – Nebřeziny (okr. Plzeň-sever), ostrožna nad Rybnickým potokem, sběr vlastní. 

RP 56/2016 – Nýřany (okr. Plzeň-sever), „U Vily“, sběr vlastní. 

RP 57/2016 – Brod nad Tichou (okr. Tachov), JV od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 58/2016 – Líně (okr. Plzeň-sever), „Pod Novým rybníkem“, sběr, předal M. Cuper. 

RP 59/2016 – Planá (okr. Tachov), předala KAR ZČU. 

RP 60/2016 – Malý Rapotín (okr. Tachov), „U Lesíka“, sběr vlastní. 

RP 61/2016 – Vochov (okr. Plzeň-sever), „Za Tratí“, sběr, předal OZAV. 

RP 62/2016 – Třemošná (okr. Plzeň-sever), „Na Skále“, sběr, předal R. Trnka. 

RP 63/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), „Na Dlouhém“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 64/2016 – Žerovice (okr. Plzeň-jih), S od polohy „V Lukách“, sběr, předal OZAV. 

RP 65/2016 – Žerovice (okr. Plzeň-jih), SZ od polohy „V Lukách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 66/2016 – Malý Rapotín (okr. Tachov), „U Hřbitova“, sběr, předala KAR ZČU. 

RP 67/2016 – Žerovice (okr. Plzeň-jih), SV od polohy „Velké široké“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 68/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), východně od polohy „V Luhu“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 69/2016 – Oplot – Žerovice (okr. Plzeň-jih), SZ od polohy „Malé široké“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 70/2016 – Žerovice (okr. Plzeň-jih), SV od polohy „Malé široké“, sběr, předal M. Krs. 

RP 71/2016 – Roupov (okr. Plzeň-jih), „Dubí“, předal M. Krs. 

RP 72/2016 – Vřeskovice (okr. Klatovy), les „Telecí“, předal M. Krs. 

RP 73/2016 – Pavlovsko (okr. Rokycany), severovýchodní úpatí vrchu Žďár, předal F. Koláčný. 

RP 74/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), V od kravína, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 75/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), JZ od kravína, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 76/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), SZZ od polohy „K Malinci“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 77/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), Z od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 78/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), JZ od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 79/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), Z od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 80/2016 – Robčice (okr. Plzeň-jih), S od silnice do Dobřan, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 81/2016 – Racov (okr. Tachov) – úžlabí mezi „Velkým a Malým Chlumem“, nález M. Cuper. 
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RP 82/2016 – Lhovice (okr. Klatovy)- východní svah Tuhoště, předal P. Hulina. 

RP 83/2016 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), RD na ppč. 416/49, výzkum vlastní. 

RP 84/2016 – Dolní Sekyřany (okr. Plzeň-sever), západně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 85/2016 – Dolní Sekyřany (okr. Plzeň-sever), východně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 86/2016 – Dolní Sekyřany (okr. Plzeň-sever), SV od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 87/2016 – Dolní Sekyřany (okr. Plzeň-sever), SV okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 88/2016 – Vřeskovice (okr. Plzeň-jih), „Hranice“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 89/2016 – Vřeskovice (okr. Plzeň-jih), S okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 90/2016 – Příchovice (okr. Plzeň-jih), „Zadní rybníky“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 91/2016 – Příchovice (okr. Plzeň-jih), západně od polohy „Za Řekou“, předal M. Řezáč. 

RP 92/2016 – Vícenice (okr. Klatovy), V okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 93/2016 – Nýřany (okr. Plzeň-sever), jižně od polohy „Pod Torovkou“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 94/2016 – Otěšice (okr. Plzeň-jih), návrší jižně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 95/2016 – Štichov (okr. Domažlice), Z od obce, předal J. Stránský. 

RP 96/2016 – Nynice (okr. Plzeň-sever), V od polohy „Na Cikánech“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 97/2016 – Nynice (okr. Plzeň-sever), Z okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 98/2016 – Nynice (okr. Plzeň-sever), SZ okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 99/2016 – Nynice (okr. Plzeň-sever), S okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 100/2016 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), J od polohy „Na Sahaře“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 101/2016 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), JZ od polohy „Na Sahaře“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 102/2016 – Přehýšov (okr. Plzeň-sever), SZ od polohy „Na Sahaře“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 103/2016 – Malesice (okr. Plzeň-město), „Nad Čemínským potokem“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 104/2016 – Malesice (okr. Plzeň-město), JZ od polohy „K Chotíkovu“, předal M. Řezáč. 

RP 105/2016 – Malesice (okr. Plzeň-město), severně od silnice na Město Touškov, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 106/2016 – Malesice (okr. Plzeň-město), západní okraj obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 107/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), J od polohy „U Kapličky“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 108/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), SV od polohy „U Kapličky“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 109/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), SV od polohy „U Kapličky“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 110/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), J od polohy „Na Šibenici“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 111/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), J od polohy „Na Šibenici“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 112/2016 – Dolany (okr. Plzeň-sever), J od polohy „Na Šibenici“, sběr, předal M. Řezáč. 
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RP 113/2016 – Stod (okr. Plzeň-jih), stavba prodejny Penny Market, výzkum vlastní. 

RP 114/2016 – Vránov (okr. Domažlice), „Na Vrbovkách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 115/2016 – Vránov (okr. Domažlice), J od silnice na Křenovy, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 116/2016 – Vránov (okr. Domažlice), SV od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 117/2016 – Vránov (okr. Domažlice), JZ od polohy „Na Hůrkách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 118/2016 – Vránov (okr. Domažlice), SV od polohy „Na Hůrkách“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 119/2016 – Srbice (okr. Domažlice), u kostela sv. Víta, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 120/2016 – Srbice (okr. Domažlice), SV od kostela sv. Víta, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 121/2016 – Srbice (okr. Domažlice), V od sv. Víta, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 122/2016 – Srbice (okr. Domažlice), „V Hájku“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 123/2016 – Srbice (okr. Domažlice), S od kostela sv. Víta, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 124/2016 – Srbice (okr. Domažlice), S od polohy „Na Hůrce“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 125/2016 – Srbice (okr. Domažlice), mezi rybníkem „Romovák“ a silnicí do Těšovic, sběr, předal 
M. Řezáč. 

RP 126/2016 – Srbice (okr. Domažlice), u „Kovářského rybníka“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 127/2016 – Křenovy (okr. Domažlice), západně od obce, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 128/2016 – Vochov (okr. Plzeň-sever), parc. č. 437/1, sběr, předal OZAV. 

RP 129/2016 – Švihov (okr. Klatovy), „Poříčské díly“, poloha 1, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 130/2016 – Švihov (okr. Klatovy), „Poříčské díly“ poloha 2, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 131/2016 – Švihov (okr. Klatovy), „Poříčské díly“ poloha 3, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 132/2016 – Švihov (okr. Klatovy), „Poříčské díly“ poloha 4, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 133/2016 – Švihov (okr. Klatovy), „Poříčské díly“ poloha 5, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 134/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Pod Vícovem“ poloha 1A, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 135/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Pod Vícovem“ poloha 1B, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 136/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Na Dlouhém“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 137/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), SZ od polohy „Za Řekou“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 138/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), JZ od Přeštic, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 139/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Na Chmelnicích“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 140/2016 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Na Průhonu“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 141/2016 – Lužany (okr. Plzeň-jih), JZ od „Lužanského rybníka“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 142/2016 – Lužany (okr. Plzeň-jih), „K Přešticům“, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 143/2016 – Lužany (okr. Plzeň-jih), západně od „Lužanského rybníka“, sběr, předal M. Řezáč. 
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RP 144/2016 – Lužany (okr. Plzeň-jih), S od polohy „K Přešticům, sběr, předal M. Řezáč. 

RP 145/2016 – Lomnička (okr. Tachov), „Horské domky“, výzkum vlastní. 

RP 146/2016 – Kladruby (okr. Tachov), severně od obce, předal OZAV. 

RP 147/2016 – Merklín (okr. Plzeň-jih), „U Gottharda“, předal J. Šalom. 

RP 148/2016 – Petrovice (okr. Klatovy), „Na Nadluckých“, předal M. Cuper. 

RP 149/2016 – Soběkury (okr. Plzeň-jih), „Za Humny“, výzkum vlastní. 

RP 150/2016 – Týniště u Horšic (okr. Plzeň-jih), „Luh“, předal M. Krs. 

RP 151/2016 – Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy), „Velké Žabovky“, předal OZAV. 

RP 152/2016 – Hromnice (okr. Plzeň-sever), předal V. Opatrný. 

RP 153/2016 – Merklín (okr. Plzeň-jih), Spojovací ulice před čp. 148, výzkum vlastní. 

RP 154/2016 – Starý Plzenec (okr. Plzeň-město), „Dolejší borovice“, záchranný výzkum předal OZAV. 

RP 155/2016 – Srby (okr. Domažlice), „Za Topoly“, 900 m SV od obce, sběr, předal OZAV. 

RP 156/2016 – Srby (okr. Domažlice), pole Z od obce, 500 m od kostela, J od cesty do Medné, sběr, předal 
OZAV. 

RP 157/2016 – Srby (okr. Domažlice), pole při Z okraji obce, vpravo od silnice na Vítání, S od kóty 391 m, 
sběr, předal OZAV. 

RP 158/2016 – Srby (okr. Domažlice), SZ část obce, zahrady za domy č. p. 17, 20-24, sběr, předal OZAV. 

RP 159/2016 – Srby (okr. Domažlice), pole v mírném svahu JV od obce, S od polohy „Za Hřbitovem“, sběr, 
předal OZAV. 

RP 160/2016 – Srby-Medná (okr. Domažlice), pole V od Medné, S od obce Srby, uprostřed mezi silnicí na 
Vítání a Mednou, sběr, předal OZAV. 

RP 161/2016 – Srby (okr. Domažlice), pole V od obce, mezi silnicí do Polžic a Radbuzou, sběr, předal OZAV. 

RP 162/2016 – Srby (okr. Domažlice), pole VJV od obce, S od polohy „Za Hřbitovem“, sběr, předal OZAV. 

RP 163/2016 – Draženov (okr. Domažlice), 1,2 km SSV od středu obce mezi polohami „U Chvoje“ a 
„Mlaty“, sběr, předal OZAV. 

RP 164/2016 – Draženov (okr. Domažlice), 650 m SSZ od středu obce „U Rybníka“, sběr, předal OZAV. 

RP 165/2016 – Luženice (okr. Domažlice), 960 m SZ od kaple v obci mezi polohami „U Chvoje“ 
a „U Hrušky“, sběr, předal OZAV. 

RP 166/2016 – Luženice (okr. Domažlice), 900 m S od kaple v obci, poloha „K Luženicím“, sběr, předal 
OZAV. 

RP 167/2016 – Luženice (okr. Domažlice), 1 km SSZ od kaple v obci, mezi polohami „K Luženicím“ 
a „Za Chvojím“, sběr, předal OZAV. 

RP 168/2016 – Horšov (okr. Domažlice), „Horšovská obora“, JZ od Horšova, poloha „Dolní držadlo“, sběr, 
předal OZAV. 

RP 169/2016 – Horšov (okr. Domažlice), Horšovská obora, JJV od polohy „Dolní remíz“, sběr, předal OZAV. 
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RP 170/2016 – Horšov (okr. Domažlice), „Horšovská obora“, JJZ od polohy „Dolní remíz“, podél silnice 
z Polžic do Nové vsi, sběr, předal OZAV. 

RP 171/2016 – Semošice (okr. Domažlice), J při hlavní silnici Křenovy-Semošice, 1100 m V od Semošic, 
poloha „V Lukách“, sběr, předal OZAV. 

RP 172/2016 – Semošice (okr. Domažlice), J od železniční trati, 1,2 km JZ od obce, sběr, předal OZAV. 

RP 173/2016 – Křenovy (okr. Domažlice), Z od obce, při soutoku Lukavice s Radbuzou, sběr, předal OZAV. 

RP 174/2016 – Radonice u Milavčí (okr. Domažlice), 2,35 km V od Chrastavic, při železniční trati, S od 
mostu přes Zubřinu, sběr, předal OZAV. 

RP 175/2016 – Chrastavice (okr. Domažlice), 1,9 km V od obce, VJV do polohy „V Kopcích“, S od Zubřiny, 
sběr, předal OZAV. 

RP 176/2016 – Horšovský Týn (okr. Domažlice), J od železniční trati, 1850 m východně od zámku ve městě, 
sběr, předal OZAV. 

RP 177/2016 – Horšovský Týn (okr. Domažlice), poloha „Výhledy“, 800 m V od zámku ve městě, sběr, 
předal OZAV. 

RP 178/2016 – Ždánov (okr. Domažlice), pole při SV okraji obce, nad „Veským rybníkem“, sběr, předal 
OZAV. 

RP 179/2016 – Staňkov (okr. Domažlice), pole při S okraji města, u areálu ČOV, ppč. 3231, předal OZAV. 

RP 180/2016 – Staňkov (okr. Domažlice), pole při S okraji města, u Radbuzy, ppč. 2800 a 2801, předal 
OZAV. 

RP 181/2016 – Hoříkovice u Chotěšova (okr. Domažlice), pole při JV okraji obce, J od Zálužského potoka, 
sběr, předal OZAV. 

RP 182/2016 – Hoříkovice u Chotěšova (okr. Domažlice), pole 450 m Z od obce, J od soutoku Zálužského 
potoka a bezejmenné vodoteče, sběr, předal OZAV. 

RP 183/2016 – Oplot (okr. Plzeň-jih), pole SZ od polohy „Na Dlouhém“, podél V břehu Dnešického potoka, 
sběr, předal OZAV. 

RP 184/2016 – Vrhaveč (okr. Domažlice), pole Z od vsi, mezi vsí a polohou Janoví, S od Touškovského 
potoka, sběr, předal OZAV. 

RP 185/2016 – Týnec u Chotěšova (okr. Plzeň-jih), 0,5 km SZ od kaple, S od Zálužského potoka, sběr, předal 
OZAV. 

RP 186/2016 – Zbůch (okr. Plzeň-sever), pole S od Zálužského potoka, 700 m SV od kaple v obci Týnec, J od 
polohy „Ječné“, sběr, předal OZAV. 

RP 187/2016 – Hoříkovice (okr. Plzeň-jih), pole 475 m západně od kaple, jižně od Zálužského potoka, sběr, 
předal OZAV. 

RP 188/2016 – Týnec u Chotěšova (Plzeň-jih), pole při V okraji obce, SZ od polohy „Hlínové pole“, sběr, 
předal OZAV. 

RP 189/2016 – Mířovice (okr. Plzeň-jih), pole 1 km SZ od obce, u polohy „U Lochousického lesa“, sběr, 
předal OZAV. 

RP 190/2016 – Mířovice (okr. Plzeň-jih), 400 m S od obce, u polohy „U Vepřína“, sběr, předal OZAV. 

RP 191/2016 – Mířovice (okr. Plzeň-jih), 700 m JZ od obce, S od polohy „U Honezovic“, sběr, předal OZAV. 



12 

 

RP 192/2016 – Mířovice (okr. Plzeň-jih), pole 250 m J od kaple, podél trasy elektrického vedení, sběr, 
předal OZAV. 

RP 193/2016 – Mířovice (okr. Plzeň-jih), návrší ostrožny JV od obce obtékané Mířovickým potokem, sběr, 
předal OZAV. 

RP 194/2016 – Přívozec (okr. Domažlice), pole při V okraji obce, poloha „Pod Nivy“, sběr, předal OZAV. 

RP 195/2016 – Polžice (okr. Domažlice), mezi V okrajem obce, silnicí do „Nové Vsi“ a zdí Horšovské obory, 
sběr, předal OZAV. 

RP 196/2016 – Polžice (okr. Domažlice), 700 m JV od obce, návrší na levém břehu Radbuzy, sběr, předal 
OZAV. 

RP 197/2016 – Polžice (okr. Domažlice), 900 m JV od středu obce, mezi silnicí Nová Ves-Polžice 
a Radbuzou, sběr, předal OZAV. 

RP 198/2016 – Polžice (okr. Domažlice), svah JZ od soutoku vodoteče a Radbuzy, 800 m J od obce, sběr, 
předal OZAV. 

RP 199/2016 – Chotiměř u Blížejova (okr. Domažlice), 450 m JZ od obce, poloha „Pod Nivy“, sběr, předal 
OZAV. 

RP 200/2016 – Chotiměř u Blížejova (okr. Domažlice), při V okraji obce, poloha „U Kalvárie“ a „Nad 
Travnatou mezí“, sběr, předal OZAV. 

RP 201/2016 – Otov (okr. Domažlice), pole při levém břehu Vlkanovského potoka, 1 km SZ od obce, sběr, 
předal OZAV. 

RP 202/2016 – Otov (okr. Domažlice), pahorek nad meandrem Černého potoka, S od obce, jižně od polohy 
„U Lanovky“, sběr, předal OZAV. 

RP 203/2016 – Otov (okr. Domažlice), S svah návrší s kótou 437 m, 450 m JJZ od středu Otovského rybníka, 
sběr, předal OZAV. 

RP 204/2016 – Ohnišťovice (okr. Domažlice), pole severně od Pivoňky a jejího soutoku s Černým potokem, 
mezi silnicí Zámělíč-Meclov, sběr, předal OZAV. 

RP 205/2016 – Ohnišťovice (okr. Domažlice), u soutoku Pivoňky a Černého potoka, východně od zaniklé 
vodoteče, 1150 m SV od obce, sběr, předal OZAV. 

RP 206/2016 – Ohnišťovice (okr. Domažlice), S od Černého potoka, 1450 m SV od obce, mezi silnicí 
Zámělíč-Meclov a železniční tratí, sběr, předal OZAV. 

RP 207/2016 – Ohnišťovice (okr. Domažlice), 800 m SV od obce, 600 m ZSZ od soutoku Pivoňky a Černého 
potoka, sběr, předal OZAV. 

RP 208/2016 – Meclov (okr. Domažlice), „Mlýnský vrch“ na rozhraní katastrů Meclov-Mašice, 
JZ od Mašovic, sběr, předal OZAV. 

RP 209/2016 – Meclov (okr. Domažlice), při Z okraji obce „Nad Křížkem“, S od silnice do Poběžovic, sběr, 
předal OZAV. 

RP 210/2016 – Zahořany (okr. Domažlice), 750 m S od návsi v Sedlicích, Z od Zahořanského potoka, sběr, 
předal OZAV. 

RP 211/2016 – Zahořany (okr. Domažlice), 800 m J od návsi, západně od polohy „Na Synci“, sběr, předal 
OZAV. 
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RP 212/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), 800 m Z od obce, mezi železniční tratí a Černým potokem, sběr, 
předal OZAV. 

RP 213/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), 550 m ZSZ od obce, mezi železniční tratí a Černým potokem, 
sběr, předal OZAV. 

RP 214/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), 600 m ZSZ od kostela sv. Anny, S od Černého potoka, sběr, 
předal OZAV. 

RP 215/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), 800 m Z od kostela sv. Anny mezi železniční tratí a Černým 
potokem, sběr, předal OZAV. 

RP 216/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), JZ od obce, J od „Mlýnského vrchu“, při levém břehu přítoku 
Černého potoka, sběr, předal OZAV. 

RP 217/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), SZ od obce, severně od polohy „Za Mlýnem“, sběr, předal 
OZAV. 

RP 218/2016 – Mašovice (okr. Domažlice), 600 m SV od obce, při železniční trati, sběr, předal OZAV.  

RP 219/2016 – Bořice (okr. Domažlice), poloha „Pod Vsí“, pole při Z okraji vsi, sběr, předal OZAV. 

RP 220/2016 – Hoříkovice (okr. Plzeň-jih), pole při S okraji obce, V od polohy „Za Pastouškou“, sběr, předal 
OZAV. 

RP 221/2016 – Ves Touškov (okr. Plzeň-jih), 1 km jižně od obce, Z od silnice do Hradce, sběr předali 
manželé Fejtovi. 

RP 222/2016 – Litice (okr. Plzeň-město), pole západně od „Kotlíku“, sběr vlastní. 

RP 223/2016 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), pole V od hřbitova a J od silnice do Vochova, náhodný nález, 
předal J. Duchek 

RP 224/2016 – Kozolupy (okr. Plzeň-sever), pole 500 m JJZ od železniční stanice, sběr, předal J. Duchek. 

RP 225/2016 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), „K Vlkýši“, předal J. Duchek. 

RP 226/2016 – Vejprnice (okr. Plzeň-sever), zahrada na východním okraji obce, u potoka, náhodný nález, 
předal O. Brachtel. 

RP 227/2016 – Chotěšov (okr. Plzeň-jih), „Dobřanská pole“, předal M. Cuper. 

RP 228/2016 – Malechov (okr. Klatovy), východní svah kopce Běleč, předal P. Hulina. 

RP 229/2016 – Skupeč (okr. Plzeň-sever), vrch Vinice, předal OZAV. 

RP 230/2016 – Petrovice (okr. Klatovy), „Šusty“, předal OZAV. 

RP 231/2016 – Darmyšl (okr. Tachov), „Velký Chlum“, akropole hradiště, výzkum vlastní. 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech 

Stříbro (okres Tachov). Rekonstrukce severního úseku městského opevnění. V průběhu výzkumu byla 
ověřena úroveň základové spáry, která nasedá rovnou na úroveň terénu, ve většině dokumentovaných 
úseků bez samostatného základu.  Dále byly zdokumentovány profily vrstev přiléhajících k hradbě 
a konstrukční detaily hradby. 

Stříbro (okres Tachov). Rekonstrukce kanalizace a komunikací na Kostelním náměstí a v Poděbradově ulici. 
Při výzkumu byly dokumentovány zbytky středověké a novověké zástavby a stratigrafie vrstev s ní 
související. 

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb 

Částkov (okres Tachov). Kostel sv. Anny, odvodnění. Dokumentace základového zdiva. 

Domažlice (okres Domažlice), rajská zahradě augustiniánského kláštera, v sondě 1 byla odkryta část zdi 
gotického městského opevnění a vrstva se středověkou keramikou, v sondě 2 byla pouze vrstva se zlomky 
keramiky ze středověku. Jako intruze zde byly nalezeny dva zlomky z pozdní doby bronzové, první doklad 
pravěkého osídlení v této části města. 

Dýšina (okres Plzeň-sever), kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy, odvodnění severní stěny 
kostela. V sondě 1 byly zachyceny kosterní ostatky 9 jedinců a velké množství izolátů, zbytky dřevěných 
rakví ve velmi špatném stavu, silně zkorodované železné artefakty a novověkou keramiku (1ks). 

Erpužice (okres Tachov). Kostel sv. Markéty, odvodnění. Dokumentace základového zdiva a přilehlých 
vrstev. 

Chválenice (okres Plzeň-jih). Spolupráce při kamerovém průzkumu barokní hrobky. 

Kokašice (okres Tachov), hrad Švamberk. Sběry na jihovýchodním svahu hradního kopce, pravěká a raně 
středověká keramika a kovové předměty. 

Křimice (okres Plzeň-město), zámek. Dozor výkopu kanalizační přípojky na pozemcích parc. číslo 1/1, 
6 a 595/1. Z odtěžených navážkových vrstev se podařilo získat pouze nevelký nálezový soubor (16 ks) 
obsahující keramické zlomky datovatelné od pozdního středověku po (sub)recentní období. 

Milevsko (okres Písek). Kostel sv. Jiljí. Dokumentace kanalizačního svodu a archeologického souvrství 
v místech nádrže na dešťovou vodu. Doloženo pravěké (mladší doba laténská) a středověké (od 12. století) 
osídlení v okolí románského kostela. 

Mirošov (okres Rokycany). Kostel sv. Josefa, průzkum a dokumentace hrobky. 

Nové Městečko u Manětína, hrad Preitenstein (okres Plzeň-sever). Sběry získán důležitý soubor pravěké 
a středověké keramiky. 

Stříbro (okres Tachov). Kostel Panny Marie. Dokumentace výkopu pro elektrickou přípojku. Výkop byl 
veden převážně v navážkových vrstvách. Nalezeno bylo několik typů keramických dlaždic a zlomky 
žulového náhrobního kamene.  

Stříbro (okres Tachov). Kostel sv. Petra v Doubravě. Oprava hřbitovní zdi a úpravy okolního terénu. Sběry 
v okolí doloženo osídlení ze středního paleolitu a středověku. 

Sušice (okres Klatovy). Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výzkum v letošním roce pokračoval sondáží 
v interiéru kostela a západně od kostela. Zachyceny byly části staršího románského kostela (loď, pravoúhlý 
presbytář), část středověkého a novověkého hřbitova. K zajímavým nálezům patří především hromadný 
hrob západně od románského kostela a hrob porušený základovým zdivem, dokládající starší fázi 
pohřebiště před postavením kostela. 
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Ostatní lokality 

Dobřany (okres Plzeň-jih), Tyršova 53. Demolice a následná výstavba nového rodinného domu, 
zaznamenány vrstvy novověkého a pozdně středověkého stáří. 

Chrást (okres Plzeň-sever). Detektorová prospekce a průzkum. Nalezeny dva železné srpy, radlice a železná 
kosa, datace: raný středověk. 

Kout na Šumavě (okres Domažlice). Intravilán obce, stavba dešťové kanalizace ke mlýnu, dozor, pouze 
novověké vrstvy, případně zde bylo pouze geologické podloží. Pouze nedaleko čp. 165 byl sledován sled 
vrstev a ze spodních byl získán zlomek keramiky 18. – 19. století. 

Lomnička, k. ú. Stříbro (okres Tachov). Bezemínské polesí. Na základě ohlášení detektorářů prozkoumán 
s M. Metličkou žárový hrob z mladší doby halštatské. Na polích mezi Lomničkou a Cebiví získány sběrem 
artefakty ze středního paleolitu. 

Okrouhlé Hradiště (okres Tachov). Identifikace a základní dokumentace nového mohylníku. Od nálezce 
byly zapůjčeny a zdokumentovány dva bronzové náramky a dvě keramické nádoby, pocházející z jedné 
z mohyl. 

Okrouhlé Hradiště (okres Tachov). Přestavba rodinného čp. 3, pozdně středověké a recentní archeologické 
nálezy. 

Plasy (okres Plzeň-sever). Průzkum pravěkého hradiště na ostrožně nad tokem Střely. Sběry v předpolí 
získána pozdně halštatská keramika. 

Plasy (okres Plzeň-sever), letiště. Sběry potvrzeno rozsáhlé sídliště ze středního paleolitu. 

Plzeň-Újezdec (okres Plzeň-město). Sběry v okolí stavby železničního tunelu na sídlišti středního paleolitu. 

Předslav (okres Klatovy). Výstavba rodinného domu na pozemku parcela číslo 4/3, v sekundární poloze 
byly nalezeny keramické zlomky vrcholně středověkého stáří. 

Přehýšov (okres Plzeň-sever). Stavba logistického centra. Zachyceny pouze drobné zlomky středověké 
a novověké keramiky. 

Radnice (okres Rokycany) Výstavba kanalizace, II. etapa, v centru obce zaznamenány vrstvy a objekty 
novověkého a pozdně středověkého stáří. 

Stříbro – Praporec (okres Tachov). Sběry na sídlišti středního paleolitu. 

Šťáhlavice (okres Plzeň-město). Výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 79/13, zachycen 
zahloubený objekt pravěkého stáří. 

Úherce (okres Plzeň-sever). Stavba výrobní haly. Prozkoumána část sídliště z doby bronzové (půdorys 
kůlového domu, sídlištní jámy). 

Víchov, k. ú. Černošín (okres Tachov). Těžební jámy po kutání železa. Detektorovým průzkumem získány tři 
náramky z pozdní doby halštatské, ověření situace. 

Vochov (okres Plzeň-sever). Pole parc. číslo 437/1. Povrchový sběr, získány artefakty datovatelné do 
mladší doby kamenné.  

Záchlumí (okres Tachov). Ověření detektorářského nálezu dvou náramků z mladší doby bronzové drobným 
výzkumem. 
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Oddělení starších dějin 

Během roku bylo na oddělení zapsáno celkem 47 přírůstkových čísel, což je 15 308 předmětů. Sbírky 
u fondu Historická archeologie (a částečně i u fondu Numismatika) byly rozšiřovány vesměs 
archeologickými výzkumy a sběry. To se týká hlavně ZAV v Plzni – Liticích u kostela sv. Petra a Pavla, ZAV 
v Plasích u kostela sv. Václava či ve Starém Plzenci, Blochův statek – celkem bylo 104 archeologických akcí 
oddělení (viz seznam níže) podle aktivity stavebníků. Sbírkotvorných bylo však jen minimum výzkumů (jen 
5, z toho 1 v Plzni a 4 v jiných mimoplzeňských lokalitách), velmi mnoho dalších bylo bez nálezů, tedy 
negativních (pouze terénní a stratigrafické poznatky) – to bylo dokonce 99 výzkumů a dozorů! Podrobný 
soupis viz dole na konci kapitoly. Tyto archeologické přírůstky však budou zapsány do chronologické 
evidence až po prvotním laboratorním zpracování 

Dalším zdrojem bylo přebírání materiálu archeologického původu od jiných oddělení ZČM, tj. oddělení 
pravěku (3 přír. čísla, tj. 106 předmětů).  

Bylo pokračováno i v doplňování sbírkového fondu ve fondech AN (tj. Numismatika) a AZ (Militária), 
především vlastním sběrem a převody, částečně i nákupem, podle přidělených finančních prostředků, viz 
dole. Fondy AC (Historie) nebyly doplňovány. Zde všude jsme se řídili schválenou akviziční politikou, tedy 
byly to akvizice nákupy, sběry, převody a dary především u fondů F, N, Z a ZU a to jak regionáliemi, tak 
obecnými artefakty pro dokumentaci vzájemných vztahů a zejména ty se vztahem k naší historii.  Okrajově 
a pouze se vztahem k regionu a naší historii byl doplňován fond DP.  Fondy MP, C, S  a G (a letos výjimečně 
i fond M) nebyly doplňovány, fondy J, HT, MZ a MZZ jsou uzavřené. Problémem bylo zajištění finanční 
dotace na nákup sbírek, která je dlouhod.obě podceněná a nedostatečná a činí cca 1/5 prostředků z doby 
před r. 1989, a to i tehdy byla nedostatečná. Co se týče nárůstu u jednotlivých podsbírek, tak konkrétně 
u referátu Numismatiky to bylo 35 přír. čísel (1422 předmětů), u referátu Militária to bylo 9 čísel (10ks), 
u referátu Historie nebyl stav doplňován a konečně v referátu Historická archeologie pak 3 přír. čísla (106 
ks archeologického materiálu). Vlastním sběrem, resp. terénním výzkumem byla získáno (z celkového 
počtu letošních přírůstků) 4 přír. čísla (4) , převodem od různých organizací a subjektů 16 přír. čísel (123 
předmětů), dosud v minulosti nezapsaný starý stav muzea  čítal 4 přír. čísel (4 předměty) a konečně 
nákupem 21 přír. čísel (a 79 kusů). U nákupů je to cca 45 % přírůstků podle čísel, ale pouze 5, 1 % podle 
počtu získaných kusů, naprostá většina věcí byla tedy získána mimorozpočtovými prostředky!  Za nákup 
sbírkových předmětů bylo utraceno celkem 92 140 Kč, tyto prostředky byly přibližně z 3/4 směrovány do 
úseku Numismatika (papírová platidla a vyznamenání) a přibližně cca 1/4 do úseku Militária.   

Nejvýznamnější akvizice: 

Řád Za zásluhy Národního čsl. svazu střeleckého 2. třídy – př. č. AN 22/ 2016 

Řád bílého slona IV. třídy, Thajsko – př. č. AN 29/ 2016 

Depot grošových mincí z Bezděkovce u Nepomuka – př. č. AN 19/ 2016 

Depot fenikových denárů z Kbelan u Nýřan – př. č. AN 35/ 2016 

Samonabíjecí pistole Radom VIS wz. 35 – inv. č. Z 1439 

Samonabíjecí puška ČZ vz. 52/ 57 – inv. č. Z 1436 

Bodák k opakovací karabině ČZ  vz. 33 – inv. č. Z 1440 

Železné středověké kopí, Žákava (PJ) – př. č. AHA 2/ 2016 

Soupis sbírkotvorných akcí archeologické divize oddělení: 

a) Bukovec u Horšovského Týna, zemědělské objekty, II. etapa  

b) Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů 1. etapa část B2, C1, C2 

c) Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla, odvodnění a odvzdušnění 
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d) Starý Plzenec, Blochův statek, výstavba bytového domu 

e) Vidice, parc. č. 1212, stavba RD 

Z přehledu je vidět, že naprostá většina přír. čísel a nabytých předmětů byla získána  převody, resp. 
vlastním sběrem a terénním výzkumem; nákupem jen minimum věcí – jen 1/20 (a to pouze v úseku 
numismatickém a také v úseku militárií). 

Oddělení novějších dějin 

Rozšíření sbírkového fondu dle koncepce oddělení. Zvláště o předměty technické povahy a předmětů 
běžného denního použití.  Sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významným plzeňským 
a regionálním událostem kulturního, politického, průmyslového či sportovního života.  

Sbírkový fond oddělení byl v roce 2016 obohacen o cenné grafie z období let 1945 a 1968 a gramofonové 
desky s klasickou hudbou z období 60. – 70. let 20. století. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Rozšiřování a doplňování obou sbírkových fondů uměleckoprůmyslového oddělení ZČM – fondů Umělecké 
řemeslo (UMP) a Orient (O) - vycházelo z dané celkové koncepce a oborového zaměření oddělení a ze 
struktury podsbírek.  

V oborech užitého umění byla průběžně sledována nabídka domácího i zahraničního starožitnostnického 
trhu a veřejných aukcí. Jako nová možnost k ekonomicky výhodnému získání předmětů, které nejednou 
umožňují z uměleckohistorického hlediska zásadně doplnit sbírkové soubory dokumentující vývoj jak 
regionální, tak české i zahraniční užité tvorby, byla využita stále se rozšiřující nabídka internetových aukcí. 
Zvažovány byly i nabídky soukromých osob doručené prostřednictvím emailu a na základě osobního 
prostudování předmětů.  

Systematicky je sledována a dokumentována tvorba studentů ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zaměřených na užitou tvorbu. 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost uměleckoprůmyslového odd. se během roku 2017 sešel dvakrát, 
na zasedáních 13. 10. a 20. 12., a schválil zakoupení následujících předmětů a souborů: 

podsbírka Porcelán 

plastika Ptáček, porcelánka Union, Klášterec nad Ohří, 1922-30 

váza, Dux Royal. Duchcov, návrh Jindřiška Radová, 80. léta 20. století 

souprava na kávu, ruční malba, porcelánka Dalovice, 80. léta 19. století 

podsbírka Keramika  

kávová souprava, kamenina, Keramo Kožlany, návrh Jindřiška Radová, 1950-60 

keramická plastika, autorská práce ak. soch. Helena Samohelová, 2015 

podsbírka Varia 

skládací patriotický brisé vějíř, měkké dřevo (18 žeber), papír, tisk, Rakousko, 1914/1915 

studentské práce ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 

soubor tří prstenů z kolekce Venus. Petra Benešová, 2014, barevné plexisklo, řezané, barvené 

náramek (Inspirace Sutnar), Pavel Hubený, 2014, plast, 3D tisk 
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dva náramky (Inspirace Sutnar), Tereza Jurusová, 2014, obecný kov 

náhrdelník ze souboru Soldier of Yakuza, Adéla Wiesenbergová, 2016, dřevěná dýha, řezaná  

podsbírka Sklo 

soubor 25 váz a mís, lisovaného sklo, výroba Sklo Union Teplice, závod 

Heřmanova Huť, podle návrhů Františka Pečeného, Václava Hanuše, Pavla Pánka a Miloslava Kubince, 
1963-1982 

podsbírka Grafika 

dva plakáty-letáky Národního divadla v Praze pro hry Piková dáma a Chléb na Niskavuori, návrh Ladislav 
Sutnar, kolem 1935, tisk Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, asi 1940 

Darem byly do sbírek uměleckoprůmyslového oddělení získány následující předměty a soubory: 

podsbírka Porcelán 

soubor výrobků porcelánek v Limoges, Francie a autorských práce z tvorby sdružení Esprit Porcelaine, 
Limoges  – výběr z výstavy Porcelán z Limoges pořádané v ZČM 

podsbírka Keramika  

detail keramického reliéfního obkladu – vstupní dekorativní stěny pro kolej Fakulty jaderné fyziky v Praze-
Tróji, ak. soch. Helena Samohelová, 1996, dar autorky 

podsbírka Textil 

autorská tapiserie Můj otec je malíř, konopí, vlna, ak. mal. Vlastimil Vodák, 1972, dar autora 

Celkem bylo do sbírek zařazeno 60 inv. čísel.  

Oddělení národopisné 

Obdobně jako v roce 2015, také v roce 2016 byla základním úkolem pracovníků národopisného oddělení 
ve vztahu ke správě sbírek průběžná realizace generální inventarizace podsbírky etnografické. Generální 
inventarizace byla nařízena rozhodnutím ředitele č. 8/2013 (č. j. 99/2013). Původní termín dokončení 
inventarizace, stanovený na 31. 12. 2014, byl dodatkem k rozhodnutí ředitele ze dne 3. 3. 2015 prodloužen 
do 31. 12. 2017. V rámci generální inventarizace probíhala v předcházejících letech revize sbírkotvorných 
koncepcí příslušných sbírkových fondů, čemuž byl přizpůsoben rovněž rozsah a forma akviziční činnosti. 
Vedle toho bylo v roce 2016 průběžně pokračováno ve vyhod.nocování doposud nezpracovaných 
terénních sběrů z předcházejících desetiletí a v jejich průběžném zařazování do etnografické podsbírky.  

I přes probíhající revizi sbírkotvorné koncepce etnografické podsbírky, uzavřelo v roce 2016 národopisné 
oddělení Západočeského muzea v Plzni, p. o. s fyzickými či právnickými osobami celkem 9 darovacích 
smluv. Darovanými předměty byly postupně obohaceny především sbírkové fondy „Textil a oděvy 
městské“ či „Nářadí kuchyňské“. Do sbírkového fondu „Textil lidový“ byl v roce 2016 zařazen darovaný 
stříbrský / sulislavský kroj z první třetiny 20. století, obsahující však krojové součástky z poloviny 
19. století. Z hlediska kulturně-historické hodnoty byl nejpodstatnější darovanou akvizicí v roce 2016 dar 
dvou nekompletních pergamenových svitků Tóry na dřevěných návinových tyčích, původně uložených 
v Archivu města Plzně a předaných do etnografické podsbírky Západočeského muzea v Plzni, p. o. 
Statutárním městem Plzeň. Vedle darovacích smluv, uzavřelo národopisné oddělení v roce 2016 rovněž 
6 kupních smluv, na základě kterých bylo do etnografické podsbírky zařazeno celkem 14 sbírkových 
předmětů. Celkové náklady na nákup sbírkových předmětů do etnografické podsbírky činily 40.150 Kč. 
Nejvýznamnější úplatnou akvizicí bylo v roce 2016 zakoupení 6 kusů portrétů z okruhu plzeňské měšťanské 
rodiny Václava Heřmana staršího a Anny Heřmanové (roz. Prunerové).  
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Struktura a členění etnografické podsbírky se oproti roku 2015 nezměnila. K 31. 12. 2016 sestávala 
etnografická podsbírka z 64 sbírkových fondů, průběžně doplňovaných novými akvizicemi až do konce 
80. let 20. století.  

Centrum paleobiodiverzity 

V roce 2016 byly sbírky obohaceny výhradně z vlastních sběrů (pracoviště Plzeň).  

Přírůstky v roce 2016 (chronologická evidence): 

1/16 - Sběry v okolí Rakovníka – petrifikované kmeny (RNDr. Josef Pšenička) 

2/16 – Sběry fosilií na lokalitách na Sardinii (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; Lucie Pšeničková) – v rámci 
ústavního úkolu UUP 2015/05. 

3/16 – Sběry na lokalitě Mýto-Štěpánský rybník, spodní paleozoikum (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.) – v rámci 
ústavního úkolu UUP 2015/01. 

4/16 - Sběry na lokalitě Sedlec-Sutice, spodní paleozoikum (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.) – v rámci ústavního 
úkolu UUP 2015/01.  

5/16 – Sběry karbonské flóry z výkopových sond u Nýřan, flóra ze svrchní a spodní radnické sloje (Ing. Jan 
Bureš) 

6/16 - Sběry fosilií rostlin (kenozoikum) z oblasti Jesenice (Slovinsko / RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Ing. Jana 
Mlnáříková, Marie Spáčilová) 

Oddělení botanické 

Sbírkový fond byl v roce 2016 obohacen především sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový 
materiál k výzkumným úkolům, materiál z pracovních i soukromých terénních cest) a řady spolupracovní-
ků, především z řad členů Zpč. pobočky ČBS. Problematické druhy byly revidovány specialisty (především 
v rámci CE Pladias).  

Oddělení zoologické 

Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání materiálu bezobratlých ze západočeského regionu. 
Značnou část představují sběry brouků (Coleoptera) a mravenců (Hymenoptera, Formicidae) z lokalit: 
západní Čechy – Novákovice (PR Luňáky), Pstruží, Pernink, Abertamy, Strašice, Losiná u Plzně, Dnešice, 
Blažim, Beňovy; střední Morava – Olomoucko;  a pavouků (Araneae) z lokality PR Hůrka (I. Těťál, 
I. Hradská). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 213 svazků. Z toho bylo 33 sv. získáno koupí, 155 sv. 
bylo získáno zdarma, 25 sv. převedeno ze studijního fondu. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke 
konci roku 2016 celkem 8.852 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze Verbis.  

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 170 svazků. Podle druhu akvizice bylo 96 svazků získáno koupí, 
3 darem, 71 převedeno ze studijního fondu. Všechny získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu 
ST je k 31. 12. 2015 celkem 3.092 sv. V r. 2011 bylo započato se zpracováním sbírkového fondu do dtb a za 
vykázané období (tj. r. 2016) bylo zpracováno celkem 359 záznamů. Celkem je v dtb zpracováno 9.688 
záznamů (př. č.). 

Za rok 2015 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 383 svazků, celkový výdaj za nákup sbírek 
byl 144.190 Kč. Celkový stav sbírek knihovny je 11.944 svazků. Viz tabulku na konci zprávy. 
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Rozšiřování a doplňování sbírkového fondu vycházelo z celkové koncepce a oborového zaměření oddělení. 
V roce 2016 byl sbírkový fond oddělení obohacen dary, koupěmi a vlastními sběry, např. o svatební grafie 
zakladatele muzea Dr. Bohuslava Horáka, soubor kreseb lidových staveb na Rokycansku od místního 
amatérského výtvarníka autora Alexandra Meduly. 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Akvizice oddělení přírodních věd v r. 2016 probíhala v souladu s akvizičním plánem muzea a dokladovala 
též výzkumné úkoly pracovníků oddělení – zaměřena byla na dokumentaci invazních a nově se šířících 
druhů, mizejících ruderálních společenstev, chráněných druhů a taxonomicky problematických druhů 
cévnatých rostlin a výzkum lichenoflóry rokycanského regionu. Současně byla prováděna dokumentace 
taxonů a biotopů v regionu.  

Vlastním výzkumem pracovníků oddělení za rok 2016 bylo získáno celkem 315 ks sbírkových předmětů – 
jednalo se o cévnaté rostliny (209ks), lišejníky (11ks), grafie biotopů (85 ks) a vyšší houby (10ks). 

K význačným nálezům cévnatých rostlin patří nové nálezy Cardamine hirsuta, Citrullus lanatus, Dittrichia 
graveolens, Panicum capillare, Physalis peruviana, Plantago coronopus, Portulaca oleracea, Salvia 
hispanica, Setaria verticillata a Solanum decipiens na Rokycansku. K zajímavým přírůstkům patří též nález 
mimořádně velkých exemplářů houby  Handkea  excipuliformis na Zbirožsku.  

Nákupem bylo získáno celkem 430 sbírkových předmětů. Jednalo se o 193 ks vyšších hub, tj. dokladový 
determinovaný materiál z výzkumu Oldřicha Jindřicha, externího spolupracovníka muzea, zahrnující nálezy 
z oblasti Rokycanska, Plzeňska, Hořovické kotliny, Brd a Šumavy a dále 236 digitálních grafií hub od téhož 
autora. grafie nálezů v přírodním prostředí významně doplňují informace o mykologických nálezech.  
Zakoupen byl i 1 ks dermoplastického preparátu labutě velké od preparátora P. Špeliny do zoologických 
sbírek. 

Předměty, které nebyly zařazeny do sbírek, byly ukládány v doprovodné dokumentaci. Jednalo se o dosud 
neevidovaný předmět (starý fond)  Dipterocarpus sp. zapsán pod č. NXD355, do doprovodné dokumentace 
byly dále zapsány materiály a duplikáty grafií k výstavě „Když jsem šel z hub“, pod ev.číslem NXD356 – 360 
(zapsal Dr. Šoun). 

V archivu o činnosti muzea zaznamenala celkem 131 nových karet, tj. 131 předmětů S. Volková. 

V r. 2016 nebyly ze sbírek oddělení přírodních věd vyřazeny žádné sbírkové předměty, žádné sbírky nebyly 
získány převodem od jiných organizací ani odúmrtí. 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen o 133 svazky (od Reg 7171 po Reg 7303). Poslední 
signatura Reg z roku 2016: Reg 7303, první číslo z roku 2017: 7304. Z  toho bylo 53 sv. získáno koupí, 61 sv. 
bylo získáno zdarma, 8 sv. tvořilo materiál muzea, 11 sv. výměnou. Celkový stav sbírkového fondu Reg je 
tedy ke konci roku 2016 celkem 7.303 svazky. Fond Reg je průběžně zpracováván do počítačové databáze 
Clavius, celkem je k 31. 12. 2016 již 7.263 záznamů (př. č.).  

Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen. Celkový stav fondu St (vlastního sbírkového fondu) je ke 
konci roku 2015 celkem 1.095 sv. Celkový počet kusů sbírkového fondu knihy: 8398 sv.  

Celkem je v databázi Claius zpracováno 1.095 záznamů starých tisků (př. č.). Za rok 2016 byly získány do 
sbírkových fondů knihovny celkem 133 svazky. Celkový stav sbírek knihovny je 8.398 svazků.  
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Odborná činnost 

Ředitelství 

Ředitel: František Frýda  

 koncepce využití a revitalizace objektů pobočky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

 koordinace sbírkotvorné činnosti Západočeského muzea v Plzni 

 námět a libreto expozice a koncepční řešení revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív 
 

Náměstek ředitele pro odbornou činnost: Jan Mergl 

 koncepce výstavního plánu ZČM, odborné zpracování a příprava exponátů pro výstavy  

 průběžně odborná revize a nové zpracování sbírkových předmětů z fondů uměleckoprům. 
oddělení: sklo, kresba a grafika, varia, kovy ad., příprava doprovodných komentářů a textů pro 
elektronického průvodce expozicí – v souvislosti s přípravou stálé expozice Umělecké řemeslo 
a užité umění 

 administrace systému interních grantů Západočeského muzea – koncepčně zpracovány nové 
zásady a systém zadávací dokumentace Ústavních úkolů ZČM (od 2017 nově Interní grantové 
projekty), průběžné hod.nocení, příprava a jednání Rady pro Ústavní úkoly (zasedání 5. 1. 
a 22. 11.) 

 odborné zpracování předmětů pro kapitolu o plzeňském užitém umění 20. století v publikaci 
Dějiny Plzně III, vydavatel Statutární město Plzeň 

 zpracování historie sklárny Moser v Karlových Varech, v souvislosti s přípravou publikace k 160. 
výročí firmy Moser 

 odborná spolupráce v rámci nizozemsko-německého projektu dokumentace evropských fajánsí 
v evropských muzejních sbírkách (s L. Merglovou Pánkovou)   

 

Oddělení prehistorie 

Vypracované a odevzdané nálezové a antropologické zprávy: 

Bezdružice, okr. Tachov. Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta, II. etapa. Nálezová zpráva (A. Zelenka). 

Dobřany, okr. Plzeň-jih. Stavba obytné zóny Malá Strana – síť komunikací. Nálezová zpráva ze záchranného 
výzkumu v roce 2015 (A. Novotná). 

Starý Plzenec, okr. Plzeň-město. Stavba rodinného domu na ppč. 149/1, 1146 a 1140“. Nálezová zpráva 
z výzkumu v roce 2012 (A. Zelenka). 

Stod, okr. Plzeň-jih. Stavba prodejny Penny Market a drogerie Teta. Nálezová zpráva ze záchranného 
výzkumu v roce 2016 (A. Zelenka). 

Bdeněves, okr. Plzeň-sever. Stavba rodinného domu na ppč. 416/49. Antropologické zpráva k žárovým 
hrobům H1-H6 prozkoumaným v roce 2016 (R. Rejchová).  

Přehýšov, okr. Plzeň-sever. Antropologická analýza žárových hrobů 1 a 2 odkrytých při záchranném 
výzkumu v roce 2012 v poloze „Na Pískách“ (L. Šmolíková).  

Přehled dozorovaných akcí: 

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

Dobřany (okr. Plzeň-jih). Revitalizace hřiště FC Dobřany (AV 101/2016). 
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Ostrov u Stříbra (okr. Tachov). Výstavba nové trafostanice TR Kostelec – nová TR 110/22 kV (AV 139/2016). 

Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město). Výstavba bytového domu v poloze „U Statku“ (AV 145/2016). 

Druztová (okr. Plzeň-sever). Výstavba rodinného domu na parc. č. 605/5. 

Chotíkov (okr. Plzeň-sever). Výstavba rodinného domu na parc. č. 241, 242 a 263/2. 

Nečtiny (okr. Plzeň-sever). Pokládka kanalizace a vodovodu na parc. č. 1251/1, a 1253/1. Nálezová zpráva 
(AV 21/2016).  

Nezvěstice (okr. Plzeň-město). Výstavba rodinného domu na parc. č. 278/20. 

Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město). Výstavba rodinného domu na parc. č. 478/3. 

Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město). Stavební úpravy COOP Radčice čp. 237. 

Srby (okr. Domažlice). Stavba rodinného domu na parc. č. 922/13 a 922/5. 

Starý Plzenec (okr. Plzeň-město). Výstavba čističky odpadních vod u čp. 97. 

Starý Plzenec (okr. Plzeň-město). Výstavba rodinného domu na parc. č. 343/177. 

Chocenická Lhota (okr. Plzeň-jih). Sklad objemné píce, ppč. 451/7 a 451/8.  

Třemošná (okr. Plzeň-sever). Výstavba zahradního skladu na  parc. č. 1898/39. 

Staňkov (okr. Domažlice). Stavba lávky přes Radbuzu (AV 106/2016). 

Tachov, (okr. Tachov). Zemní kabel NN v zahrádkách (AV 185/2016). 

Ostatní  

Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna hlášení o nálezech a archeologických akcích za rok 2015 
(92 položek). Data budou po kontrole odeslána do Archeologického ústavu v Praze. Databáze je 
podkladem pro Výzkumy v Čechách 2015 (M. Metlička, L. Šmolíková). 

Pro zamýšlenou soubornou publikaci o neolitickém osídlení jihozápadních Čech byly nakresleny soubory 
nálezů z  Dobřan, východně od psychiatrické léčebny, Mašovic, poloh „Za Tratí“ a „Za Mlýnem“, z Kyšic - 
„U Starých Kyšic“, z Plzně-Křimic, severně od rozvodny z let 2006, 2011-14 a ze Soběkur, ze sídliště „Pod 
Klíny“ (M. Mašková). 

Pro publikaci o nových depotech doby bronzové, která vyjde na počátku roku 2017, byly překresleny 
soubory bronzových artefaktů ze Solan, Dřítče. Lysé nad Labem a Statenic-Černého vola (P. Peterková).  

Pro stejnou publikaci bylo na konci roku sestaveno 151 kresebných tabulí s nálezy, které byly následně 
digitalizovány a graficky upravovány. V textové části katalogu byly provedeny korektury a doplněny odkazy 
obrázky k jednotlivým artefaktům (M. Metlička, P. Peterková, L. Šmolíková, J. Metličková). 

Pro dva na sebe navazující články o nálezech jantarových předmětů ze střední až pozdní doby bronzové 
a z doby halštatské byly napsány katalogy nálezů jantarů z jihozápadních Čech a nakresleny byly jantarové 
artefakty z mohyl u Meclova, Dýšiny-Nové Huti, Dýšiny-Kokotska, Šťáhlav-Hájku, Sedlce-Hůrky, Krchleb, 
Milínova-Javoru, Žákavy-Svárče, Plzně-Černic, Plzně-Červeného Hrádku, Plzně-Nové Hospody, Všekar-
Husté leče, Vrhaveče-V Kopcích, Vrhavče-Janoví, Hořovic-lesa Háje, z Nezdic, z Bdeněvsi-Za Školou a dále 
z halštatských a bylanských komorových hrobů z Hradenína, Lovosic, Záhoří, Poláků a Kyšic. Nakreslen byl 
také výběr korálů z náhrdelníku pocházejícího z depotu z Plzně-Radčic - Na Sytné. (M. Metlička, 
P. Peterková, M. Mašková). 

Začalo zpracovávání a vyhod.nocování nálezových souborů ze záchranného  výzkumu E. Neustupného 
v pískovně v Jakubově (okr. Karlovy Vary), kde bylo v roce 1959 prozkoumáno 63 sídlištních objektů mladší 
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doby bronzové (M. Metlička). Po laboratorním zpracování byla veškerá typická keramika nakreslena 
včetně nově zrekonstruovaných 7 nádob (M. Metlička, M. Mašková, A. Leščinská). 

Probíhalo zpracování materiálu z předstihového záchranného výzkumu v Dobřanech (okr. Plzeň-jih) na 
stavbě Obytné zóny Malá Strana. Vyhod.noceny byly nálezové soubory ze všech 84 objektů, nálezy byly 
nakresleny a vypracována byla nálezová zpráva (A. Novotná). 

Dokončeno bylo zpracování materiálu ze záchranného výzkumu při rekonstrukci náměstí Kryštofa Haranta 
v Bezdružicích (okr. Tachov). Nakreslen byl získaný keramický materiál, sestaveny byly kresebné tabule  
a vypracována byla nálezová zpráva (A. Zelenka). 

Z hlediska sídelní archeologie bylo významné laboratorní zpracování nálezů z víceletých výzkumů při 
budování obytné zóny „U Kyjovského lesa“ v Malesicích (okr. Plzeň-město), kde byly kromě více jak 80 
sídlištních objektů zpracovány a nakresleny artefakty z neobyčejně bohatých žlabovitých objektů z pozdní 
doby bronzové. Rekonstruováno bylo 7 celých nádob, 5 torz nádob a několik částí rozměrných a zvláštních 
mísovitých předmětů na duté čtvercové nožce vyrobených z mazanicové keramické hmoty (J. Tycová, 
P. Peterková, M. Metlička, M. Mašková).  

Ve spolupráci s D. Baštovou byl zhotoven celkový plán výzkumu v Plzni-Roudné na stavbě Fakultní 
nemocnice, který probíhal v letech 1976-79. V měřítku 1:100 byly vyneseny všechny objekty včetně 17 
zahloubených chat (L. Šmolíková). 

V měřítku 1:40 byl za pomoci vedoucí výzkumu D. Baštové sestaven celkový plán žárového pohřebiště 
v Plzni-Radčicích, zkoumaného v letech 1982-88 při stavbě skleníků. Zároveň byly překresleny 
a digitalizovány detaily vybraných hrobů (L. Šmolíková). 

Byl vytvořen plán nálezové situace v měřítku 1:20 z výzkumu halštatské mohyly 21 porušené orbou na 
mohylovém pohřebišti u Chotiné (okr. Plzeň-sever) a situační plán polohy mohyly v měřítku 1:1000 
(L. Šmolíková).  

Proběhlo laboratorní zpracování a kresebná dokumentace velkého souboru keramických nálezů z výzkumu 
laténské chaty u Oplota (okr. Plzeň-jih) z polohy „Půlhlavice“ (R. Rejchová, M. Mašková). 

Ve spolupráci se spolupracovníkem muzea M. Řezáčem byly zpracovávány jeho povrchové sběry z povodí 
Dnešického potoka. Bylo provedeno vytřídění a příprava k zapsání nálezů do přírůstkové knihy 
(M. Metlička, A. Junková, L. Šmolíková). 

Vytříděny a zpracovány byly slovanské nálezy z výzkumů M. Chytráčka na akropoli pravěkého hradiště na 
vrchu Vladař. Vybrané nálezy byly nakresleny a popsány (M. Metlička).  

Během roku byla postupně zpracovávána kolekce nálezů z výzkumu cisterny na hradě Krašov (k. ú. Bohy, 
okr. Plzeň-sever). Nakreslen byl materiál ze všech vrstev cisterny, kterou prozkoumal T. Durdík 
(A. Zelenka). 

Proveden byl povrchový průzkum nově objeveného raně středověkého sídliště u Kotouně (okr. Plzeň-jih) 
u rybníka Zrkel a nakresleny byly typické zlomky nádob (M. Mašková). 

V měřítku 1:40 byl sestaven a nakreslen celkový plán plošného výzkumu polykulturního sídliště v Plzni-
Křimicích, při stavbě západního okruhu na stavbě obchvatu Domažlická-Křimická z roku 2012 
(L. Šmolíková). 

Zhotoven byl celkový plán ze záchranného výzkumu v Plzni-Křimicích, z prostoru severně od rozvodny, 
výzkum z let 2012-2013 (L. Šmolíková). 

Společně s P. Břicháčkem byl zpracováván nález mincí z období třicetileté války z Prapořiště (okr. 
Domažlice). Drobný mincovní depot byl poskytnut k dokumentaci a publikaci (M. Metlička). 

V rámci ochrany archeologických památek a pro jednání o rozšíření golfového hřiště v Dýšině (okr. Plzeň-
sever) v lese Kokotsko nad osadou Horomyslice byly pomocí GPS zaměřeny polohy mohyl zdejšího 
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mohylového pohřebiště. Jejich polohy byly vyneseny do projektového plánu golfového hřiště. Na podzim 
pak bylo ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze (J. Maříkem) provedeno detailní zaměření 
celého pohřebiště (M. Metlička, L. Šmolíková). 

Zahájeno bylo třídění, laboratorní a statistické zpracování keramického materiálu z výzkumu 
předcházejícího stavbě dálničního mostu na trase D5 na katastr. území Starého Plzence (okr. Plzeň-jih) 
v poloze „Dolejší borovice“, přeložka polní cesty, úsek 72,4 km. Zpracováván byl materiál z rozsáhlého 
hliníku (objektu 3), v průběhu roku byly zhod.noceny sektory A1-A6, B1-B5 a začišťování a bourání profilu 
A (J. Tycová). Na konci roku pak začala systematická evidence souborů nálezů (A. Junková). 

Protříděna a seřazena byla kolekce nálezů ze systematických povrchových sběrů a sondáže Katedry 
archeologie ZČU v Plzni z prostoru zaniklé středověké vesnici Dolany (k. ú. Hlince, okr. Plzeň-sever) z let 
2005-2007 (A. Zelenka). 

Pro Krajské muzeum v Karlových Varech byly nakresleny nově zkonzervované unikátní bronzové nálezy 
z depotu nalezeného u Mezirolí (P. Peterková, M. Metlička).  

Podle publikací byl doplňován soupis pravěkých depotů (bronzových a železných artefaktů, keramiky, 
jantaru, mincí a štípané a broušené industrie) nalezených dosud na území jihozápadních západních Čech 
(J. Metličková). 

Během roku proběhlo laboratorní zpracování a příprava materiálu k systematické evidenci z plošného 
záchranného archeologického výzkumu pozdně halštatského sídliště v Plzni-Újezdě v ulici „Na Dražkách“. 
Zpracovány byly nálezy ze všech 738 objektů (R. Rejchová). Zároveň začala vlastní systematická evidence 
nálezů (M. Strnad).  

Proběhlo zpracování nově objevených žárových hrobů ze stavby rodinného domu v Bdeněvsi (okr. Plzeň-
sever) na ppč. 416/49. Byla rozplavena výplň hrobů, slepeny či rekonstruovány byly nádoby, proběhla 
konzervace kovových artefaktů, vypracována byla antropologická zpráva žárových pozůstatků a byl 
vytvořen celkový plán polohy hrobů v základových pasech (M. Metlička, R. Rejchová, J. Metličková, 
P. Peterková, L. Šmolíková). 

Pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni proběhlo v druhé polovině roku 
zaměření čtyř nově objevených mohylových pohřebišť na předpolí bezemínského hradiště. Na katastru 
Bezemína (okr. Tachov) bylo zaměřeno mohylové pohřebiště S3 na katastrálním území Lomnička (okr. 
Tachov) pak mohylová pohřebiště označená S1, S2 a S4. Mohyly byly zaměřovány geodeticky i pomocí 
GPS, proveden slovní popis současného stavu a zaznamenány rozměry mohylových násypů. Následně byly 
sestaveny a digitalizovány celkové plány mohylníků v měřítku 1:1000. Součástí byla grafická dokumentace 
mohyl a pomocí GPS byly zaměřeny i polohy osamocených mohyl (M. Metlička, J. Metličková, 
L. Šmolíková, P. Peterková, A. Junková). 

Byl vytvořen plán prozkoumaných zahloubených sídlištních objektů při stavbě prodejny Penny market 
a drogerie Teta ve Stodě (okr. Plzeň-jih) z jara roku 2016 (L. Šmolíková). 

Vytvořen byl celkový plán ze záchranného výzkumu v Meclově-Mračnici (okr. Domažlice), který předcházel 
stavbě voltaické elektrárny, areál I-III a plán s umístěním jednotlivých sond do katastrální mapy 1:1000 
(L. Šmolíková). 

Společně s M. Chytráčkem z Archeologického ústavu v Praze bylo zajištěno převezení zkonzervovaných 
dřev z halštatské cisterny prozkoumané na předhradí hradiště na Vladaři z konzervátorských laboratoří 
v Lausanne ve Švýcarsku (M. Metlička). 

Pro archiv nálezových zpráv a hlášení o nálezech byly zkopírovány a do archivu založeny výpisky týkající se 
jednotlivých archeologických lokalit z jihozápadních Čech. Jednalo se jak o výpisky ze starých, tak 
především z nových publikací (R. Rejchová). 

Proběhlo laboratorní zpracování porušeného a společně s P. Břicháčkem prozkoumaného halštatského 
žárového hrobu z lokality Lomnička (okr. Tachov), na okraji mohylníku S2 u polohy „Horské domky“. 
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Slepeny byly 3 nádoby a torza dalších 5 nádob. Výplň mělce uloženého hrobu byla proplavena 
(J. Metličková, A. Leščinská). 

Začalo laboratorní zpracování, třídění a slepení keramického materiálu z výkopů pro kanalizaci firmy HP 
Pelzer v Plzni-Radčicích (okr. Plzeň-město). Materiál byl současně připravován k systematické evidenci 
(R. Rejchová). 

Byla provedena skrývka a částečné začištění plochy pro archeologický výzkum na stavbě prodejny 
Mountfield ve Stodě (okr. Plzeň-jih), který proběhne na počátku roku 2017 (M. Metlička, A. Zelenka, 
J. Tycová, A. Junková). 

Před rozšířením golfového hřiště (stavba „Nová devítka“) v lese Kokotsko v Dýšině-Horomyslicích (okr. 
Plzeň-sever) byl zahájen záchranný archeologický výzkum stavbou nejvíce ohrožených mohyl 17, 20 a 22. 
U mohyly 20 proběhlo odkrytí prvních dvou vrstev a kresebná dokumentace kamenného pláště, u mohyly 
17 byla odkrývána západní polovina porušená lesní cestou a po vytrhání pařezů se ukázala být mohylou 
i nepatrná vyvýšenina označená jako mohyla 22 (L. Šmolíková, J. Metličková, M. Metlička, R. Rejchová, 
A. Junková, A. Zelenka). 

S nově vydaným katalogem „Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech jsme se zúčastnili soutěže Gloria 
Musaealis v kategorii o nejlepší muzejní publikaci (M. Metlička, J. Metličková). 

V průběhu roku probíhala příprava dalších dvou čísel časopisu „Archeologie západních Čech“ (čísla 10 
a 11). Byly svolány dvě redakční rady, probíhala recenzní řízení, byly zapracovávány připomínky 
recenzentů, přeložena resumé, provedeny jazykové korektury, předsazební příprava a doplněna klíčová 
slova a abstrakty (M. Metlička, T. Bernhardt).  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Záchranné archeologické výzkumy  

Alžbětín (okres Klatovy), přestavba celnice, dozor, negativní situace. 

Blatnice (okres Plzeň-sever), stavba RD, negativní situace. 

Černošín (okres Tachov), rozšíření průmyslového areálu firmy emz Hanauer na pozemku parc. č. 1918/16, 
1918/3 a 1918/4, negativní situace. 

Červené Poříčí (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 232/7 a 9/1, dozor, 
negativní situace. 

Domažlice (okres Domažlice), ulice Kosmonautů a Kozinova, stavba parkoviště, skrývka, dozor, novověké 
navážky a zeď hospodářského objektu z 20. století.  

Domažlice (okres Domažlice), Erbenova a Nezvalova ulice, stavba veřejného osvětlení, dozor, novověké 
vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Havlíčkova ulice, v místě bývalého čp. 154, stavba rodinného domu, dozor, 
novověké vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, stavba veřejného osvětlení, dozor, novověké vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce šoupat vodovodu, dozor, novověké vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce kanalizace, dozor, novověké vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce vedení NN, dozor, novověké vrstvy. 

Domažlice (okres Domažlice), Pivovarská ulice, rekonstrukce kanalizace a vozovky, dozor, novověké vrstvy. 
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Domažlice (okres Domažlice), u ulice 28. října, stavba spojovacího chod.níku, dozor, negativní situace příp. 
pouze novověké vrstvy. 

Hadačka (okres Plzeň-sever), lom, negativní situace. 

Heřmanova Huť (okres Plzeň-sever), výstavba logistické haly Sahm a parkoviště, recentní navážky. 

Hlohová (okres Domažlice), parcela číslo 877/13, stavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 1582/98, dozor, 
negativní situace.  

Horšovský Týn (okres Domažlice), Nová Ves 11, demolice a následná výstavba rodinného domu, negativní 
situace. 

Hoštice u Mochtína (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 513/2, dozor, 
negativní situace.  

Chotětín (okres Rokycany), výstavba objektu pro hosty u rodinného domu na pozemku parc. č. 14, 22/2, 
22/3 a 22/5, zatím negativní situace. 

Kdyně (okres Domažlice), parcela číslo 1070/36, stavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), prodloužení kanalizace od školky k firmě Steatit, dozor, 
novověké vrstvy. 

Křimice (okres Plzeň-město), rozšíření areálu krouhárny zelí, parc. č. 135/36 a 135/10, negativní situace. 

Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán obce, stavba chod.níků, dozor, novověké vrstvy. 

Litice (okres Plzeň-město), výstavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 1981/155 a 156, dozor,  
negativní situace.  

Litice (okres Plzeň-město), výstavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 1981/171 a 172, dozor, 
negativní situace.  

Mochtín (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 513/2, dozor, negativní situace.  

Nekmíř (okres Plzeň-sever), stavba RD, negativní situace. 

Nýřany (okres Plzeň-sever), zpevněné plochy v areálu DIOSS, negativní situace. 

Obytce (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 204/52 a 53, dozor, negativní 
situace.  

Opálka (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 281/6, dozor, negativní situace.  

Petrovice u Měčína (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 2244,  negativní 
situace.  

Plasy (okres Plzeň-sever), výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. 312/9, negativní situace. 

Plzeň (okres Plzeň-město), Dopravní ulice, rekonstrukce vodovodu, negativní situace. 

Plzeň (okres Plzeň-město), Štruncovy sady, výstavba jižní a severní věže v areálu fotbalového stadionu, 
recentní vrstvy. 

Přeštice (okres Plzeň-jih), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 208/199, dozor, negativní 
situace.  
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Radčice (okres Plzeň-město), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 773/28 a 745/27, negativní 
situace. 

Rokycany (okres Rokycany), ulice Pod kostelem, elektrická přípojka, negativní situace. 

Rokycany (okres Rokycany), ulice U rozvodny, rekonstrukce vodovodu, negativní situace. 

Rokycany (okres Rokycany), ulice Václava Nového, prodloužení komunikace a stavba inženýrských sítí, 
negativní situace. 

Rozvadov (okres Domažlice), stavba obchod.ního domu, negativní situace. 

Sedlec (okres Plzeň-jih), výstavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 154/6, negativní situace. 

Slavošovice (okres Klatovy), výstavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 325/34 a 35, dozor, 
negativní situace.  

Starý Plzenec (okres Plzeň-město), Havlíčkova ul. č. p. 372, výstavba domovní čističky odpadních vod 
a rezervoáru pro akumulaci vyčištěné vody, negativní situace. 

Stříbro (okres Tachov) – areál firmy KERMI, recentní zásahy, negativní situace. 

Stupno (okr. Rokycany), výstavba železničních přejezdů a rekonstrukce sítí, dozor, zatím negativní situace. 

Trnová (okres Plzeň-sever), výstavba mostu přes potok Bělá, negativní situace. 

Vejvanov (okres Rokycany), stavba úpravny vody, negativní situace. 

Vejprnice (okres Plzeň-sever), výstavba rodinného domu na pozemku p. č. 1199/154, negativní situace. 

Víteň u Strážova (okres Klatovy), výstavba hnojiště a jímky, negativní situace. 

Všeruby (okres Plzeň-sever), stavba RD, negativní situace. 

Záchlumí (okres Tachov), kanalizace, negativní situace. 

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší liniové stavby 

Ejpovice (okres Rokycany), rozšiřování DP lomu Kyšice, dozor, negativní situace. 

Chlumčany (okres Plzeň-jih), výstavba distribučního centra, dozor, negativní situace. 

Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP lomu Kaznějov I – 5. etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní 
situace. 

Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP lomu Kaznějov I – 6. etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní 
situace. 

Krašovice u Plzně (okres Plzeň-sever), přeložka lesní cesty Houhelka III, 5. etapa, negativní situace. 

Nezdice nad Úhlavou (okr. Plzeň-jih), p. č. 162/2, těžba dřeva, předstihový vizuální průzkum z důvodu 
možného narušení mohyl, negativní 

Rokycany, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť (okres Rokycany), rekonstrukce VTL Hrádek u Rokycan - 
železárny II. etapa, negativní situace. 

Trnová (okres Plzeň-sever), rozšiřování DP lomů Kaznějov III a Trnová, dozor, negativní situace. 

Víteň u Strážova (okres Klatovy), výstavba hnojiště a jímky, negativní situace 
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Vřeskovice (okr. Klatovy), p. č. 1583, těžba dřeva, předstihový vizuální průzkum z důvodu možného 
narušení mohyl, negativní 

Letecká prospekce a dokumentace 

Okres Tachov - dokumentace bezemínského polesí, hradišť a pohřebišť v jeho areálu (Bezemín, Okrouhlé 
Hradiště, Cebiv, Lomnička, P. Břicháček). 

Nálezové a investorské zprávy 

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

1/2016 Červený Hrádek (okres Plzeň-sever), ppč. 379/4, vodovodní a kanalizační přípojka (M. Čechura) 

2/2016 Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), ppč. 133/9, vyjádření ke kolaudaci (J. Smetana) 

3/2016 Plzeň (okres Plzeň-město), Skvrňany, Borská pole, Daikin, nálezová zpráva (M. Čechura) 

4/2016 Otov (okres Domažlice), povrchový sběr severozápadně od obce, při Vlkanovském potoku, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

5/2016 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření dobývacího prostoru, investorská zpráva (J. Smetana) 

6/2016 Ohnišťovice (okres Domažlice), povrchový sběr severně od Černého potoka, hlášení (P. Břicháček 
– P. Hereit – M. Řezáč) 

7/2016 Ohnišťovice (okres Domažlice), povrchový sběr u soutoku Pivoňky a Černého potoka, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

8/2016 Ohnišťovice (okres Domažlice), povrchový sběr severně od Pivoňky, hlášení (P. Břicháček – 
P. Hereit – M. Řezáč) 

9/2016  Ohnišťovice (okres Domažlice), povrchový sběr mezi Pivoňkou a Černým potokem, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

10/2016   Plasy (okres Plzeň-sever), ppč. 312/9, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (A. Kordíková) 

11/2016   Nýřany (okres Plzeň-sever), Dioss, zpevnění plochy, nálezová zpráva (M. Čechura) 

13/2016   Meclov (okres Domažlice), povrchový sběr z polohy „Nad křížkem“, hlášení (P. Břicháček – 
P. Hereit – M. Řezáč) 

15/2016   Starý Plzenec (okres Plzeň-jih), čistička odpadních vod pro rodinný dům, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová) 

16/2016   Dobřany (okres Plzeň-jih), rekonstrukce, vyjádření (M. Sochorová) 

17/2016   Příchovice (okres Plzeň-jih), rekonstrukce, vyjádření (M. Sochorová) 

19/2016   Ejpovice (okres Rokycany), rozšíření dobývacího prostoru lomu Kyšice, investorská zpráva 
(J. Smetana) 

20/2016   Plzeň (okres Plzeň-město), Štruncovy sady, severní věž stadionu, zpráva o dozoru (A. Kordíková) 

21/2016   Obytce (okres Klatovy), ppč. 204/52, /53, výstavba rodinných domu, zpráva o dozoru 
(M. Čechura) 

23/2016   Trnová (okres Plzeň-sever), rozšíření dobývacího prostoru Kaznějov II, Trnová, investorská zpráva 
(J. Smetana) 
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24/2016   Radčice (okres Plzeň-město), ppč. 773/28, 754/27, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(A. Kordíková) 

25/2016   Stříbro (okres Tachov), areál firmy Kermi, investorská zpráva (P. Břicháček – T. Matějková – 
M. Čechura) 

26/2012  Janovice nad Úhlavou (okres Klatovy), povrchový sběr z polohy „Velké žabovky“, hlášení 
(J. Smetana) 

27/2016   Domažlice (okres Domažlice), Havlíčkova 154, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(P. Hereit) 

28/2016   Domažlice (okres Domažlice), Ebenova a Nezvalova ulice, stavba veřejného osvětlení, zpráva 
o dozoru (P. Hereit) 

29/2016   Domažlice (okres Domažlice), ulice Kozinova a Kosmonautů, rozšíření parkovišť, investorská 
zpráva P. Hereit) 

30/2016   Domažlice (okres Domažlice), augustiniánský klášter, sondy, investorská zpráva P. Hereit) 

31/2016   Plzeň (okres Plzeň-město), Pod Vinicemi, vyjádření k akci (M. Sochorová) 

32/2016   Představ (okres Klatovy), ppč. 4/3, 1384, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (J. Smetana) 

35/2016   Luby (okres Klatovy) výměna rozvaděče, čp. 34, vyjádření ke stavbě (J. Smetana) 

36/2016   Železná Ruda (okres Klatovy), připojení zákl. st. čp. 23, vyjádření ke stavbě (J. Smetana) 

37/2016   Mochtín (okres Klatovy), ppč. 513/2, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (J. Smetana) 

38/2016   Opálka (okres Klatovy), ppč. 281/6, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (J. Smetana) 

39/2016 Krašovice (okres Plzeň-sever), přeložka polní cesty Houhelka III, 5. etapa, investorská zpráva 
(J. Smetana) 

40/2016  Radnice (okres Rokycany), kanalizace, II. Etapa, investorská zpráva (A. Kordíková) 

42/2016   Chlumčany (okres Plzeň-jih), DC Lasselsberger Chlumčany, investorská zpráva (J. Smetana) 

43/2016   Klatovy (okres Klatovy), ulice K Čínovu čp. 910, výkop zem. Kabelu, vyjádření k projektu 
(J. Smetana) 

44/2016   Předslav (okres Klatovy), povrchový sběr na parcele č. 4/3, hlášení (J. Smetana) 

45/2016   Šlovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr na parcele č. 550/1, hlášení (J. Smetana) 

46/2016   Týnec (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy severozápadně od obce, hlášení (P. Hereit – 
M. Řezáč) 

47/2016 Zbůch (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z polohy severovýchodně od Týnce, hlášení (P. Hereit – 
M. Řezáč) 

48/2016  Hoříkovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy západně od Týnce, hlášení (P. Břicháček – 
P. Hereit – M. Řezáč) 

49/2016   Týnec (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy při východním okraji obce, hlášení (P. Hereit – 
M. Řezáč) 

50/2016  Plzeň (okres Plzeň-město), Štruncovy sady, jižní věž stadionu, zpráva o dozoru (A. Kordíková) 
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51/2016  Město Touškov (okres Plzeň-sever), Zahradní ulice, pp. 433/2, /3, stavba rodinného domu, 
zpráva o dozoru (M. Čechura) 

52/2016   Litice (okres Plzeň-město), ppč. 1981/155, /156, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(J. Smetana) 

53/2016   Litice (okres Plzeň-město), ppč. 1981/171, /172, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(J. Smetana) 

54/2016  Hlohová (okres Domažlice), ppč. 877/13, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (P. Hereit) 

55/2016   Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce Pivovarské ulice, zpráva o dozoru (P. Hereit) 

56/2016   Vejprnice (okres Plzeň-sever), výstavba rodinného domu, hlášení o dozoru (M. Sochorová) 

57/2016   Rokycany (okres Rokycany), ulice U rozvodny, investorská zpráva (M. Čechura) 

58/2016   Útušice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „K Radobyčicům“, hlášení (J. Smetana) 

59/2016  Červené Poříčí (okres Klatovy), ppč. 232/7, 9/1, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(P. Hereit) 

60/2016   Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce veřejného osvětlení, investorská 
zpráva (P. Hereit) 

61/2016   Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zpráva 
o dozoru (P. Hereit) 

62/2016   Kout na Šumavě (okres Domažlice), stavební úpravy při komunikaci III/0222a, zpráva o dozoru 
(P. Hereit) 

63/2016   Stříbro (okres Tachov), sv. Petr v Doubravě, nálezová zpráva (P. Břicháček) 

64/2016  Rokycany, Hrádek, Nová Huť (okres Rokycany), rekonstrukce VTP Železný Hrádek, investorská 
zpráva (J. Smetana) 

65/2016   Horšovský Týn (okres Domažlice), ppč. 1582/98, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(J. Smetana) 

66/2016   Domažlice (okres Domažlice), Pelnářova ulice, rekonstrukce vedení NN, zpráva o dozoru 
(P. Hereit) 

68/2016   Mířovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „U lochousického lesa“, severozápadně 
od obce, hlášení (P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

69/2016   Mířovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „U vepřína“, hlášení (P. Břicháček – P. Hereit 
– M. Řezáč) 

70/2016  Mířovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „U Honezovic“, jihozápadně od obce, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

71/2016   Mířovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy jižně od obce, hlášení (P. Břicháček – 
P. Hereit – M. Řezáč) 

72/2016   Mířovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr na návrší ostrožny jihovýchodně od obce, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

73/2016   Alžbětín (okres Klatovy), přestavba celnice, investorská zpráva (J. Smetana) 

74/2016   Hoříkovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy při jihovýchodním okraji obce, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 
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75/2016   Hoříkovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy západně od obce, hlášení (P. Břicháček – 
P. Hereit – M. Řezáč) 

76/2016   Vochov (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z parcely 437/1, hlášení (J. Smetana)  

77/2016   Šťáhlavice (okres Plzeň-jih), ppč. 79/13, stavba rodinného domu, hlášení o dozoru (J. Smetana) 

78/2016   Oplot (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „Na dlouhém“, hlášení (P. Břicháček – P. Hereit 
– M. Řezáč) 

79/2016 Vrhaveč (okres Tachov), povrchový sběr z polohy západně od vsi, hlášení (P. Břicháček – P. Hereit 
– M. Řezáč) 

80/2016   Lochousice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z polohy „Nad starým rybníkem“, hlášení 
(P. Hereit – M. Řezáč) 

81/2016  Lochousice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z plochy jižně od polohy „Tučný hon“, hlášení 
(P. Hereit – M. Řezáč) 

82/2016  Lochousice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z plochy jihozápadně od  polohy „U smrčí“, 
hlášení (P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

83/2016  Lochousice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z polohy severně od obce, hlášení (P. Hereit – 
M. Řezáč) 

84/2016   Lochousice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr z polohy při jižním okraji obce, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

85/2016   Líně – Sulkov (okres Plzeň-sever), výrobní a skladovací hala, vyjádření (M. Sochorová) 

86/2016 Slavošovice (okres Klatovy), ppč. 325/34 a /35, výstavba zahrádkářského domu, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)  

87/2016  Petrovice u Měčína (okres Klatovy), ppč. 2244, výstavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(J. Smetana) 

88/2016   Rokycany (okres Rokycany), Rokycanova ulice, stavba vodovodu, nálezová zpráva (M. Čechura) 

92/2016   Heřmanova Huť (okres Plzeň-sever), přístavba haly, investorská zpráva (M. Sochorová) 

93/2016   Trnová (okres Plzeň-sever), rekonstrukce mostu, investorská zpráva (M. Sochorová) 

94/2016   Dýšina (okres Plzeň-sever), odvodnění kostela, investorská zpráva (M. Sochorová) 

95/2016 Šťáhlavice (okres Plzeň-město), ppč. 79/13, stavba rodinného domu, nálezová zpráva (J. Smetana 
– P. Hereit) 

96/2016   Křimice (okres Plzeň-město), rozšíření areálu krouhárny zelí, investorská zpráva (A. Kordíková) 

97/2016   Křimice (okres Plzeň-město), ppč. 1/1, 6, 595/1, zpráva o dozoru (J. Smetana) 

98/2016   Železná Ruda (okres Klatovy), VPI Železná Ruda, Hotel Javor, vyjádření ke stavbě (J. Smetana) 

100/2016  Radobyčice (okres Plzeň-město), povrchový sběr z parcely 486/1, hlášení (J. Smetana) 

101/2016  Víteň u Strážova (okres Klatovy) „Stavba hnojiště a jímky“, hlášení (M. Sochorová) 

104/2016  Stříbro (okres Tachov), Kostelní náměstí – Poděbradova ulice, investorská zpráva (P. Břicháček – 
M. Čechura – T. Matějková) 
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105/2016  Hoříkovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy při severním okraji obce, hlášení 
(P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

106/2016  Přeštice (okres Plzeň-jih), ppč. 208/199, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana) 

107/2016  Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření dobývacího prostoru lomu Kaznějov I, 5. etapa, 
investorská zpráva (J Smetana) 

108/2016  Plzeň (okres Plzeň-město), Dopravní ulice, stavba vodovodu, investorská zpráva (A. Kordíková) 

109/2016  Mašovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy 550 m ZSZ od obce, hlášení  
(P. Hereit – M. Řezáč) 

110/2016  Mašovice (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy 800 m západně od obce, hlášení  
(P. Hereit – M. Řezáč) 

111/2016  Kout na Šumavě (okres Domažlice), kanalizace ke mlýnu, investorská zpráva (P. Hereit) 

112/2016  Sedlec (okres Plzeň-jih), ppč. 154/6, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (A. Kordíková) 

113/2016  Domažlice (okres Domažlice), spojovací chod.ník u ulice 28. října, investorská zpráva (P. Hereit) 

114/2016  Kdyně (okres Domažlice), ppč. 1070/36, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (P. Hereit) 

115/2016  Přívozec (okres Plzeň-jih), povrchový sběr z polohy „Pod nivy“ při východním okraji obce, 
hlášení (P. Břicháček – P. Hereit – M. Řezáč) 

116/2016  Číhaná (okres Plzeň-sever), výstavba rodinného domu, hlášení (M. Sochorová) 

117/2016  Záchlumí (okres Tachov), stavba kanalizace, investorská zpráva (M. Čechura) 

118/2016  Folmava (okres Domažlice), stavba OD – požární nádrž, investorská zpráva (M. Čechura) 

119/2016  Vejvanov (okres Rokycany), stavba vodovodu, investorská zpráva (M. Čechura) 

120/2016  Zbůch (okres Plzeň-sever), ppč. 965/21, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (M. Čechura) 

121/2016  Domažlice (okres Domažlice), oprava objektu kuchyně ZŠ v Komenského ulici, zpráva pro 
kolaudaci (P. Hereit) 

123/2016  Nezdice nad Úhlavou (okres Plzeň-jih) a Vřeskovice (okres Klatovy), těžba dřeva, vyjádření 
(M. Šmejdová)  

124/2016  Horšovský Týn (okres Domažlice), Nová Ves 11, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
(A. Kordíková).  

Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost 

Zpracován a do ARÚ AV ČR odeslán soubor 11 nálezových zpráv ze záchranných výzkumů v roce 2015 
(P. Hereit). 

Předání 11 nálezových zpráv a zápisů do BZO o výzkumech na Domažlicku v roce 2015 do Národního 
památkového ústavu, ú. o. p. v Plzni. 

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

Dokončeno zpracování nálezů ze sběrů M. Řezáče a P. Břicháčka v domažlickém mikroregionu. Bylo 
provedeno zkreslení nálezů z povrchových sběrů v okolí obcí a měst Mašovice, Meclov, Ohnišťovice, Otov, 
Přívozec (okres Domažlice), Hoříkovice, Mířovice, Oplot, Týnec (okres Plzeň-jih), Vrhaveč (okres Tachov), 
Zbůch (okres Plzeň-sever). Bylo vypracováno 23 hlášení. Nálezy předány prehistorickému oddělení ZČM 
(P. Hereit). 
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Vypracování soupisu vyobrazení klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a konventu řádu  
obutých Augustiniánů v Domažlicích (P. Hereit). 

Janovice nad Úhlavou (okres Klatovy), základní laboratorní zpracování nálezu z povrchového sběru 
v poloze "Velké žabovky" a jeho předání prehistorickému oddělení ZČM (J. Smetana). 

Vochov (okres Plzeň-sever), základní laboratorní zpracování nálezů z povrchového sběru na poli  
parc. číslo 437/1 a jejich předání prehistorickému oddělení ZČM (J. Smetana). 

Šťáhlavice (okres Plzeň-město), vypracování nálezové zprávy z výzkumu na pozemku parc. č. 79/13. 
(P. Hereit – J. Smetana).  

Útušice (okres Plzeň-jih), postupné zpracování výzkumu ZČM z roku 2004. Vyhotoven polohový plán, 
zhod.nocena kamenná štípaná industrie a částečně zdokumentován keramický materiál. (J. Smetana). 

Kresebná dokumentace nálezů z ohlášené detektorové prospekce z lokalit Víchov (okr. Tachov),  
Okrouhlé Hradiště (okr. Tachov), Potín (okr. Tachov) a dalších ojedinělých nálezů (M. Šmejdová). 

Kresebná dokumentace nálezů z archeologických výzkumů z lokalit Landštejn - hrad (okr. Jindřichův 
Hradec), Milevsko (okr. Písek), Gutštejn - hrad (okr. Tachov) pro nálezové zprávy a publikaci 
(M. Šmejdová). 

Vypracované posudky a vyjádření (v souvislosti s archeologickými výzkumy) 

Mimov (obec Osvračín, okres Domažlice), stavba „Reko VTL Mimov – TUZ u Mimova AU480038“,  
vyjádření ke stavbě, čj. 12/2016 OZAV (P. Hereit). 

Vejvanov (okres Rokycany), vodovodní přivaděč a úpravna vody, návrh rozpočtu, 14/2016 OZAV 
(A. Kordíková) 

Domažlice (okres Domažlice), stavba nové trasy komunikačního vedení v Kozinově ulici, vyjádření  
ke stavbě, čj. 18/2016 OZAV (P. Hereit). 

Semošice (okres Domažlice), stavba rodinného domu na parcele číslo 350, zpráva pro kolaudaci, 
čj. 22/2016 OZAV (P. Hereit). 

Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), stavba ČOV micro 0,5 a vsakovací drén pro rekreační objekt,  
zpráva pro kolaudaci, čj. 33/2016 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice) rekonstrukce veřejného osvětlení v Pelnářově ulici, návrh rozpočtu  
na archeologický výzkum, čj. 34/2016 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Bezbariérové úpravy trasy Branská ulice – nádraží ČD“, zpráva  
pro kolaudaci, čj. 41/2016 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice – Havlovice (okres Domažlice), výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice – 5. etapa, 
zpráva pro kolaudaci, čj. 67/2016 OZAV (P. Hereit). 

Starý Plzenec (okres Plzeň-jih), Luční ulice, pokládka kabelu NN, vyjádření k projektu, čj. 89/2016 
(A. Kordíková). 

Klatovy (okres Klatovy), rekonstrukce VTL RS, vyjádření k projektu, čj.90/2016 (A. Kordíková). 

Klatovy (okres Klatovy), rekonstrukce VTL RS, návrh rozpočtu, čj. 91/2016 A. Kordíková). 

Pocinovice (okres Domažlice), výstavba vodovodu kanalizace a ČOV, návrh rozpočtu na archeologický 
výzkum, čj. 99/2016 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice) stavba "Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 
na Domov se zvláštním režimem", návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 102/2016 OZAV (P. Hereit). 
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Domažlice (okres Domažlice), stavba "Spojovací chod.ník u ulice 28. října v Domažlicích", návrh rozpočtu 
na archeologický výzkum, čj. 103/2016 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Oprava havarijního stavu kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“, 
zpráva pro kolaudaci, čj. 122/2016 OZAV (P. Hereit). 

Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih), vyjádření k projektu parkovacího stání na pozemku parcela č. 133/9 
(J. Smetana). 

Klatovy (okres Klatovy), vyjádření k projektu výkopových prací v okolí domu čp. 910 (Smetana). 

Železná Ruda (okres Klatovy), vyjádření k projektu výkopových prací v okolí domu čp. 23 (J. Smetana). 

Luby u Klatov (okres Klatovy), vyjádření k projektu výměny rozvaděče u domu čp. 34 (J. Smetana).  

Nezdice nad Úhlavou (okr. Plzeň-jih) a Vřeskovice (okr. Klatovy), vyjádření k ohlášené těžbě dřeva  
v lesním porostu evidovaném jako území s archeologickými nálezy (M. Šmejdová) 

Recenzní posudky pro odborný tisk 

Recenzní posudek pro časopis Archaeologia historica (M. Čechura). 

Recenzní posudek pro časopis Archaeologica Pragensia (M. Čechura). 

Recenzní posudek pro časopis Archeologie západních Čech (P. Břicháček). 

Kvalifikační práce 

Oponentské posudky diplomových a bakalářských prací, Archeologický ústav JČU České Budějovice 
(P. Břicháček). 

Oponentské posudky pro bakalářské a diplomové práce, KAR ZČU v Plzni (M. Čechura). 

Oponentský posudek diplomové práce, UA, FF UK v Praze (M. Čechura). 

Zpracování databáze IDTAV 

Zpracování týdenních výpisů z IDTAV a aktualizace databáze (A. Kordíková). 

Oddělení starších dějin 

Jako odborná činnost jsou vykazovány nálezové zprávy archeologických výzkumů, dokumentační činnost 
při zpracování sbírek, investorské zprávy o ZAV, hlášení o archeologických nálezech, posudky, různé 
rešerše atp.  ZAV probíhaly během celého roku. Viz soupis dole na konci kapitoly. 

Základní výzkum probíhal mj. v souvislosti s přípravou výstav a expozic. V první řadě to je doladění stálé 
expozice, tedy studium a sběr dat k doplnění infopointů v stálé expozici „Pohledy do minulosti Plzeňského 
kraje - Historie 10. až 19. století “, dále studium k běžným výstavám ZČM, ať vlastních, nebo autorské 
podíly na výstavách jiných oddělení i cizích subjektů (viz kapitola 7). Odbornou činností je také studium 
struktury, uniforem a hod.nostního označení Celní správy pro plánované účasti na konferencích 
a k revitalizaci Celního muzea v Plzni, resp. archeologické numismatické a militární podklady i studium pro 
různé přednášky a účasti na konferencích ostatních pracovníků (viz kapitola 10. 2. a také 11. 2.).  

Rovněž průběžně pokračuje soupis medailí ve sbírce ZČM podle autorů a ražeben  (dosavadní katalog 
medailí je utříděn podle lokalit, podle oblastí veřej. života atd., nikoliv podle autorů). Jako odborný úkol 
byl bezpochyby podíl na kolektivní práci „Dějiny města Plzně – díl II. 1788 – 1918“ (studium, sběr dat, 
dokumentace i konečné úpravy atd., blok k vojenské minulosti města – Dr. M. Hus, práce byla definitivně 
uzavřena na počátku 2016). K základnímu výzkumu patří i sběr dat apod. k  publikaci „Druhá světová válka 
na severním Plzeňsku. Kralovicko 1936 – 1946“, která byla odevzdána do tisku a vyšla koncem roku 2016 
(Dr. Hus), viz kap. 11. 2. Z archeologické divize sem patří příprava různých ZAV a investorských zpráv, (Mgr. 
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J. Orna a ostatní pracovníci úseku), studium archeologických artefaktů pro přednášky (Mgr. Orna,  
Mgr. V. Dudková a Mgr. V. Lungová)  apod. – viz též body 10.2. a 11.2. a zejm. kapitola 3. Vědecko-
výzkumná práce. 

Patří sem i odhady a určování předmětů a odhadních cen, badatelské návštěvy, zodpovídání dotazů, 
konsultace (celkem na 346 úkonů – viz i kapitola 10. 4.) a dokumentace sbírek při zpracování II. stupni 
evidence i ostatní blíže nespecifikovaná činnost archivní studium, SW práce, přípravy akvizice, soupisy RIV, 
různé koncepce atd. (studium literatury, předpisů atd). Ke grantům a ústavním úkolům viz následující 
kapitolu.  

Soupis nálezových, investorských apod. zpráv - akcí archeologické podsbírky oddělení: 

Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy a dozory (celkem 99 akcí) 

Břasy, RO, Stupno, Stupno p. č. 47/1, přípojka NN  

Čínov, p. č. 3104/1, pí. Kalousová – kNN  

Drahotín, most ev.č. 195-2 

Dlouhé Hradiště, polní cesta HPC 1 

Dýšina u Plzně, parcelní číslo 1241/18, stavba rodinného domu  

Ejpovice, RO, p. č. 660/4, kNN  

Heřmanova Huť, PS, Vlkýš, p. č. 847, kNN  

Hlohovice, RO, Hlohovičky, pč.54/1 – kNN  

Holoubkov, RO, č. p. 39 – kNN  

Horní Bříza, PS, Dlouhá, p. č. 141/5, kNN  

Horšovský Týn č. p. 109, obnova ohradní zdi  

Horšovský Týn, parkovací plocha u hasičské zbrojnice  

Chrást, Ke Skupovně, kNN  

Chotěšov čp. 167, obnova místností č 112 a 121 v 1.NP  

Chotěšov čp. 167, plynovodní přípojka na zahradě  

Jarov, PJ, RD, p. 520/2 - přípojka kNN  

Kařízek, RO, pč. 97, kNN  

Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1, kNN 

Kotouň, PJ, farma p. 962/2, kNN  

Letkov, letiště, STL plynovod  

Letkov, parc. č. 393/1, průmyslová hala  

Lhotka u Radnic, RO, pč.12 – kNN  

Lochousice, rekonstrukce polní cesty  

Losiná, p. č. 251/303, kNN  
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Losiná u Plzně, p. č. 723/1 – kNN  

Mirošov, RO, U Cihelny pč.1766/14 – kNN  

Mladotice, PS, pč. 91/3,4,5 – kNN  

Mýto, RO, Plzeňská, č. p. 202, kNN  

Netunice, PJ, č. p. 143, kNN  

Nevid, RO, č. p. 346/2, kNN 

Nezvěstice, p 48/4, kNN  

Nýřany, Staročeské nám., reko RS 2 

Obora, PS, p. č. 710/2, kNN  

Osek, RO, p. č. 7/9, kNN  

Oselce p. č. 618/17, PJ – kNN  

Plasy, Luční ulice, výstavba kanalizace  

Plzeň, B. Smetany 7, 8, HV řad a přípojky  

Plzeň, Bory - Litice, reko VTL DN100 

Plzeň, Božkov, parc. č. 1260/1– kNN  

Plzeň - Břeclavská + 3, reko MS  

Plzeň, Bukovec, ppč. 324/5, 324/37, 324/40, novostavba RD  

Plzeň, Dobřanská, parc. č. 1826/2 – kNN  

Plzeň, Husova 14, HV přípojka  

Plzeň, Jasmínová, obnova vodovodu a přípojek  

Plzeň, K Jezu parc. č. 1270/1 – kNN  

Plzeň, Ke Kukačce, Na Dlouhých, Družby a Masarykova, reko MS  

Plzeň, Karla Steinera + 1, reko MS  

Plzeň, Karlovarská, rekonstrukce tramvajové trati, III. etapa  

Plzeň, Keřová ulice, rekonstrukce vodovodu  

Plzeň, Klatovská, obnova vodovodu a přípojek  

Plzeň, Kolmá, rekonstrukce vodovodu  

Plzeň, Komenského + 2, reko MS  

Plzeň, Koterovská – Chvojkovy lomy, rekonstrukce vnitrobloku  

Plzeň, Kotkova + 1, reko MS, havarijní stav  

Plzeň, Lidická, reko MS, havarijní stav  
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Plzeň, Manětínská + 5, reko přípojka  

Plzeň, Masaryková 75 – 102, REKO MS HP  

Plzeň, Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu, Ke Kukačce, rekonstrukce komunikace  

Plzeň – Na Průtahu + 1, reko MS  

Plzeň, Na Roudné parc. č.12062/16  - RS  

Plzeň, náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje  

Plzeň, náměstí Republiky 40, propojení VS s kotelnou  

Plzeň, Nová Hospoda parc. č. 1589/2 – kVN 

Plzeň, Pod Lesem + 3, reko MS  

Plzeň, Poděbradova x Karlova, HV řad a přípojky  

Plzeň, Politických vězňů, obnova vodovodu a přípojek  

Plzeň, Rychtaříkova + 2, reko MS  

Plzeň, sady 5. května, reko MS  

Plzeň, sady Pětatřicátníků, obnova vodovodu  

Plzeň, Sedláčkova 17, HV přípojka  

Plzeň, Slovanská - Mikulášské náměstí, oprava TT  

Plzeň, Skvrňany, nová hala areál ESSPE Plzeň Plzeň, Tachovská p. č. 1872/5, kNN  

Plzeň, Stará cesta, obnova vodovodu  

Plzeň, U Pražské dráhy, U Sv. Jiří, obnova vodovodu a přípojek  

Plzeň, U Zámečku p. č. 11036/1 – kNN  

Plzeň, uzel, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví  

Plzeň, Vejprnická ul., přeložka kanalizačního sběrače  

Plzeň - Černice, Štefánikova ul., rekonstrukce napájení trolejbusové trati  

Plzeň - Litice, kanal.přípojka Koinonie Jan Křtitel Rokycany, Borek, č. p. 24, kNN  

Rokycany, Žďárská cesta, p. č. 2262/2, kNN  

Rokycany - Nezvěstice, revitalizace trati  

Rybnice, prodloužení stoky E2-DSP  

Rybnice, výstavba dešťové kanalizace 

Starý Plzenec, PM, Sedlec p. č. 269/9 – kNN  

Starý Plzenec, předhradí hradu Radyně, Centrum pro turisty  

Starý Plzenec, Radyně, rozšíření optické sítě  
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Strašice, RO, p. č. 1622/28, kNN  

Strašice, RO, pč. 1622/35 – kNN  

Svojkovice, RO, p. č. 463/1, kNN 

Tachov, K. H. Borovského – kNN  

Tlučná, PS, p. č. 1309/18, kNN Třemošná, p. 157 – kNN 

Trhanov, stavba menší haly v areálu firmy Tesário  

Trnová, rekonstrukce MK  

Třemošná - Nové sídliště, p. č. 1030/1, kNN  

Všeruby, PS, Popovice pč. 232/1 – kNN  

Zruč-Senec, PS, p. č. 267/1, TS, kNN  

Zahořany, III/1836 a III/1839 (1. etapa) 

Zbůch, rekonstrukce návsi  

Zvíkovec, parc. číslo 737/2, výstavba rodinného domu 

Investorské zprávy, zprávy o výzkumech, sběrech atd. (celkem 231 akcí) 

Uvedeno pořadové číslo v rámci roku a v závorce autor zprávy (téměř vždy Mgr. J. Orna, vyjma zpráv č. 80, 
97 a 114): 

1/2016 - Kdyně, DO 231/9, Kelemen – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

2/2016 - Staňkov, DO, Domažlická, 974/8 - vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

3/2016 - Pocinovice, DO, 1466/2, Veselý – NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

4/2016 - Plzeň, Nová Hospoda parc. č. 1589/2 – kVN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)      

5/2016 - Klenčí pod Čerchovem, parc. č. 715/18, 2852, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)      

6/2016 - Kamenný Újezd u Rokycan, parc. č. 227/28 a 254/63, novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

7/2016 - Třemošná, p. 157 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

8/2016 - Třemošná - Nové sídliště, p. č. 1030/1, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

9/2016 - Horšovský Týn, Plzeňské předměstí, STL plynovod a přípojky, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)  

10/2016 - Lštění č. p. 11, DO - vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

11/2016 - Starý Plzenec, Na Čachně, zasíťování pozemků, část vodovod a kanalizace, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)  

12/2016 - Starý Plzenec, Na Čachně, zasíťování pozemků, část komunikace, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna) 

13/2016 - Kařízek, RO, pč. 97, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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 14/2016 - Svojkovice, RO, p. č. 463/1, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

15/2016 - Kotouň, PJ, farma p. 962/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

 16/2016 - Tlučná, PS, p. č. 1309/18, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

 17/2016 - Vatětice, ekofarma - rodinný dům a garáž, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

18/2016 - Stupno, parc. č. 97/1 a 82, technická infrastruktura pro výstavbu RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)       

19/2016 - Osvračín, DO, 45/2, Fleischman – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

20/2016 - Kdyně, Vítovky, p. č. 1883, DO – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

21/2016 - Jarov, PJ, RD, p. 520/2 - přípojka kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

22/2016 - Pasečnice - Huť, DO, 478/2, Mičanová – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

23/2016 - Malesice, PM, Dolní Vlkýš, p. č. 203/2, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

24/2016 - Obora, PS, p. č. 710/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

25/2016 - Horní Bříza, PS, Dlouhá, p. č. 141/5, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

26/2016 - Vysoká Libyně, vedlejší polní cesta VPC 7, rekonstrukce úseku HPC 2 s rekonstrukcí příkopu, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

27/2016 - Podzámčí, p. č. 1895/2, DO – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

28/2016 - Blížejov, veřejné osvětlení, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

29/2016 - Rybnice, prodloužení stoky E2-DSP, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

30/2016 - Strašice, RO, p. č. 1622/28, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

31/2016 - Dýšina u Plzně, parcelní číslo 1241/18, stavba rodinného domu,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

32/2016 - Plzeň, Bukovec, ppč. 324/5, 324/37, 324/40, novostavba RD a bazénu,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

33/2016 - Němčovice, RO, p. č. 221/2, 3, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

34/2016 - Plzeň, Na Chmelnicích, rekonstrukce kanalizace včetně odboček,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

35/2016 - Plzeň, Manětínská + 5, reko přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

36/2016 - Ejpovice, RO, p. č. 660/4, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

37/2016 - Plzeň - Valcha, parc. č. 871/11, RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

38/2016 - Libkov, parc. č. 988/11, výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

39(2016 - Plzeň - Litice, parc. č. 583/33, výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

40/2016 - Nevid, RO, p. č. 346/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

41/2016 - Plzeň, Břeclavská + 3, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

42/2016 - Plzeň, Koterovská 154, reko přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
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43/2016 - Klatovy, RVDSL1608_C_P_KLTV193+KLTV231_MET, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

44/2016 - Klatovy, RVDSL1608_C_P_KLTV200_MET, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

45/2016 - Mýto, RO, Plzeňská, č. p. 202, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

46/2016 - Plzeň, Masaryková 75 – 102, REKO MS HP, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

47/2016 - Plzeň, Komenského + 2, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

48/2016 - Osek, RO, p. č. 7/9, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

 49/2016 - Plzeň, přechod. Berounka pod Pecihrádkem, reko VTL, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

50/2016 - Třemošná, přechod. VT Třemošenka, reko VTL, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

51/2016 - Honezovice, PJ, Hradišťany čp. 20, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

52/2016 - Plzeň, Vejprnická ul., přeložka kanalizačního sběrače, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

53/2016 - Bor, TC, Nádražní, č. p. 26, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

54/2016 - Kšice, TC, Kšice č. p. 23/7, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

55/2016 - Lom u Tachova, TC, p. č.1471/15, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

 56/2016 - Přimda, TC, Borská p. p. č. 770/10, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

 57/2016 - Losiná u Plzně, parc. č. 82/13, stavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

58/2016 - Nýřany, Staročeské nám., reko RS 2, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

59/2016 - Holýšov, EVOBUS – optika, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

60/2016 - Zvíkovec, parc. č. 737/2, výstavba rodinného domu, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

61/2016 - Plzeň, Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu, Ke Kukačce, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

62/2016 - Horšovský Týn, parkovací plocha u hasičské zbrojnice, zpráva o provedení výzkumu (Orna)   

63/2016 - Starý Plzenec, předhradí hradu Radyně, Centrum pro turisty zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

64/2016 - Tachov, K. H. Borovského – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

65/2016 - Losiná, p. č. 251/303, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

66/2016 - Plzeň, Na Roudné parc. č. 12062/16  - RS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

67/2016 - Mezholezy u Horšovského Týna 29, základy pro tepelné čerpadlo,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

68/2016 - Tachov, p. č. 2984/588, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

69/2016 - Plzeň -Litice, reko VTL AU 450 039 + AU 450 040, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

70/2016 - Nehodiv - OBEC, KT_0726 – TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

71/2016 - Plzeň, Pm_0371 Č. ÚDOLÍ - Č. STANICE – TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

72/2016 - Lochousice, rekonstrukce polní cesty, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

73/2016 - Heřmanova Huť, PS, Vlkýš, p. č. 847, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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74/2016 - Starý Plzenec, Radyně, rozšíření optické sítě, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

75/2016 - Starý Plzenec, PM, Sedlec p. č. 269/9 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

 76/2016 - Rokycany, Žďárská cesta, p. č. 2262/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

77/2016 - Koloveč, DO, Tyršova, parc. č. 2248 – NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

78/2016 - Stod, PJ, Kpt. Kudliče, p. č. 2079/43 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

79/2016 - Ctiboř, TC, vVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

80/2016 - Bukovec u Horšovského Týna, zemědělské objekty, II. etapa, nálezová zpráva (Lungová) 

81/2016 - Honezovice, PJ, 928/19, Páchová – KNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

82/2016 - Osek u Rokycan, p.p. č. 811/26, novostavba skladovací haly č. 7, 
 vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

83/2016 - Plzeň – Lidická, reko MS, havarijní stav, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

84/2016 - Plzeň - Litice, kanalizační přípojka v areálu Koinonie Jan Křtitel,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

85/2016 - Plzeň, Lesanka - VN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

86/2016 - Plzeň - Lhota, Na dolíkách III., RD- kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

87/2016 - Plzeň, Tachovská p.p. č. 1872/5, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

88/2016 - Zruč-Senec, PS, p. č. 267/1, TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

89/2016 - Letkov, letiště, STL plynovod, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

90/2016 - Plzeň - Božkov, Letkovská 32/18, vodovodní přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

91/2016 - Plzeň, Karla Vokáče + 5, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

92/2016 - Rokycany, parc. č. 2499/1, novostavba skladu zahradní techniky a oplocení,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

93/2016 - Stráž, DO, 128/7, Balcar – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

94/2016 - Těškov, rekonstrukce veřejného osvětlení – náves, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

95/2016 - Holoubkov, RO, č. p. 39 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

96/2016 - Plzeň, K Jezu parc. č. 1270/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

97/2016 - Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla, odvodnění a odvzdušnění, nálezová zpráva (Dudková)  

98/2016 - Čínov, p. č. 3104/1, pí. Kalousová – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

99/2016 - Strašice, RO, pč. 1622/35 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

100/2016 - Nezvěstice, p 48/4, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

101/2016 - Letkov, parc. č. 393/1, průmyslová hala, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

102/2016 - Oselce p. č. 618/17, PJ – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

103/2016 - Plzeň, Klatovská, obnova vodovodu a přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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104/2016 - Zahořany, III/1836 a III/1839 (1. etapa), zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

105/2016 - Rokycany, Borek, č. p. 24, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

106/2016 - Vosí, KT 0838 – TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

107/2016 - Plzeň, náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

 108/2016 - Plzeň - Lhota, K Remízku, p. č. 527/187 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

109/2016 - Plzeň, parc. č. 1260/1 v k. ú. Božkov – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

110/2016 - Plzeň, Kotkova + 1, reko MS, havarijní stav, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

111/2016 - Třebnice, DO, 722/12, Ing. Holečková – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

112/2016 - Bor, TC, Malovice p. p. č. 582, vzNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

113/2016 - Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

114/2016 - Nezvěstice, rekonstrukce k nádraží – kNN, antropologická zpráva (Lungová)  

115/2016 - Plzeň, Bukovec, ppč. 324/5, 324/37, 324/40, novostavba RD,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

116/2016 - Plzeň, sady Pětatřicátníků, obnova vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

117/2016 - Rokycany - Nezvěstice, revitalizace trati, investorská zpráva (Orna) 

118/2016 - Rokycany, k. ú. 845/9, RD s novou přístavbou a novostavbou přístřešku pro OA,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

119/2016 - Plzeň, Sedláčkova 17, HV přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

120/2016 - Chod.ov u Domažlic, parc. č. 760/1, stavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

121/2016 - Plzeň, Na Chmelnicích p. č. 11102/127, kabel NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

122/2016 - Plzeň, pod Valíkem parc. č. 1711/1 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

123/2016 - Plzeň, Klatovská, TS, PM_0166 - TS, VN, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

124/2016 - Postřekov, DO 2872/3, Obec Postřekov – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

125/2016 - Plzeň, Bory - Litice, reko VTL DN100, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

126/2016 - Břasy, RO, Stupno, Stupno p. č. 47/1, přípojka NN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

127/2016 - Hlohovice, RO, Hlohovičky, pč.54/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

128/2016 - Kdyně, parc. č. 1070/36, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

129/2016 - Domažlice, Haltravská – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

130/2016 - Drahotín, most ev. č. 195-2, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

131/2016 - Plzeň, Slovanská - Mikulášské náměstí, oprava TT, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

132/2016 - Medový Újezd, RO, p. č. 150/10, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

133/2016 - Plzeň, PM_0601 BT22 - PM_0606 BT23 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
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134/2016 - Plzeň, V Olších č. p. 94/ 5 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

135/2016 - Plzeň, PM_0600 BT21 - PM_0121 BT18 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

136/2016 - Horní Folmava, p. p. č. 469/7, rodinný dům, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

137/2016 - Příchovice, p. p. č. 140/28, prodloužení vodovodu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

138/2016 - Plzeň, Koterovská – Chvojkovy lomy, rekonstrukce vnitrobloku,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

139/2016 - Plzeň, Husova 14, HV přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

140/2016 - Chrást, Ke Skupovně, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

141/2016 - Plzeň, Dobřanská, parc. č. 1826/2 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

142/2016 - Plzeň – Na Průtahu + 1, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

143/2016 - Trnová, rekonstrukce MK, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

144/2016 - Osek, projekt infrastruktury, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

145/2016 - Starý Plzenec, Lipová, rodinný dům, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

146/2016 - Plzeň - Černice, Štefánikova ul., rekonstrukce napájení trolejbusové trati,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

147/2016 - Horšovský Týn č. p. 109, obnova ohradní zdi, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

148/2016 - Plzeň, PM_0604 BT26 - PM_0198 KT32 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

149/2016 - Ejpovice, p. p. č. 1054/67, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

150/2016 - Zbiroh, RO, Pod Hlavaticí, 131, TS, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

151/2016 - Osvračín, DO, ZD - TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

152/2016 - Mirošov, RO, U Cihelny pč.1766/14 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

153/2016 - Dlouhé Hradiště, polní cesta HPC 1, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

154/2016 - Plzeň, Manětínská + 5, reko přípojka, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

155/2016 - Chotěšov, NKP Klášter, oprava odvodňovacích štol, zaměření (Orna) 

156/2016 - Všeruby, PS, Popovice pč. 232/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

157/2016 - Starý Plzenec, M. Alše 711, stavební úpravy rodinného domu,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

158/2016 - Kunějovice, parc. č. 453/12, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

159/2016 - Rokycany - modernizace výrobního areálu Hutchinson „výstavba halyH",  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

160/2016 - Plzeň, Rychtaříkova + 2, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

161/2016 - Kadešice p. č. 19, KT – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

162/2016 - Plzeň, K Prokopávce a okolí, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
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163/2016 - Puclice, DO, Frána, KOVO - vedení NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

164/2016 - Šťáhlavice, PM, RD, p. č. 119/57 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

165/2016 - Letkov, parc. č. 173/4, 173/11, 173/14, 174/22 a 174/11, novostavba RD,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

166/2016 - Radobyčice, p. p. č. 462/6, novostavba rekreačního objektu a altánu, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

167/2016 - Osek, novostavba haly Šváb, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

168/2016 - Osek, novostavba haly Straka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

169/2016 - Chodov, prodloužení splaškové stoky "B" a odbočný vodovodní řad,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

170/2016 - Holoubkov, RO, průtah, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

171/2016 - Kdyně - Prapořiště, reko VTL, VTP + AU, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

172/2016 - Plzeň, Karlovarská + 5, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

173/2016 - Plzeň, Studentská, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

174/2016 - Plzeň, Václavská a okolí – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

175/2016 - Plzeň, Klatovská, PM_0153xPM_0564 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

176/2016 - Plzeň, Lidická p. p. č. 11629/2, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

177/2016 - Horšovský Týn, Žitná, parc. č. 1582/97. výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

178/2016 - Letkov, lokalita U Hřiště, dopravní a technická infrastruktura,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

179/2016 - Plzeň, Kolmá, rekonstrukce vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

180/2016 - Plzeň, k. ú. Skvrňany, nová hala v areálu ESSPE Plzeň, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

181/2016 - Plzeň, Stará cesta, obnova vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

182/2016 - Plzeň, ulice U Pražské dráhy, U Sv. Jiří, obnova vodovodu a přípojek,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

183/2016 - Plzeň, Karlovarská, rekonstrukce tramvajové trati, III. etapa,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

184/2016 - Nová Huť, ppč. 208/1, novostavba plachtové haly, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

185/2016 - Plzeň, Keřová ulice, rekonstrukce vodovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

186/2016 - Rybnice, výstavba dešťové kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

187/2016 - Plzeň, Pod Lesem + 3, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

188/2016 - Zbůch, rekonstrukce návsi, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

189/2016 - Plzeň, U Zámečku p. č. 11036/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

190/2016 - Klatovy, Pod Hůrkou, regenerace panelového sídliště, etapa jedna, 1. část,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  
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191/2016 - Zbůch, u náměstí, výstavba 2 bytových domů, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

192/2016 - Lhotka u Radnic, RO, pč.12 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

193/2016 - Netunice, PJ, p. č. 143, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

194/2016 - Litohlavy, parc. č. 1095/23 + 79, novostavba rodinného domu,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

195/2016 - Plzeň, Ke Kukačce, Na Dlouhých, Družby a Masarykova, reko MS,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

196/2016 - Plasy, Luční ulice, výstavba kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

197/2016 - Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů 1. etapa část B2, C1, C2,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

198/2016 – Vidice, parc. č. 1212, stavba RD, předběžná zpráva (Orna) 

199/2016 - Losiná u Plzně, p. č. 723/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

200/2016 - Plasy, ev. Č. 31, stavba pro rodinnou rekreaci, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

201/2016 - Kamenný Újezd u Rokycan, parc. č. 227/25 a 254/60, novostavba RD,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

202/2016 - Rokycany, p. č. 868/5 a st. 3667, novostavba rekreačního objektu, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

203/2016 - Klatovy, Podhůrecká + 4, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

204/2016 - Plzeň, Jasmínová, obnova vodovodu a přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

205/2016 - Plzeň, uzel, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

206/2016 - Mladotice, PS, pč. 91/3,4,5 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

207/2016 - Plzeň, B. Smetany 7, 8, HV řad a přípojky, investorská zpráva (Orna) 

208/2016 - Trhanov, stavba menší haly v areálu firmy Tesário, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

209/2016 - Plzeň, Papírnická, p. č. 2464/10, VN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

210/2016 - Ostrovec, Lhotka, výstavba splaškové kanalizace a ČOV, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

11/2016 - Plzeň, Poděbradova x Karlova, HV řad a přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

212/2016 - Plzeň, Pod Valíkem parc. č. 1715/1 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

213/2016 - Chotěšov čp. 167, obnova místností č 112 a 121 v 1.NP, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

214/2016 - Chotěšov čp. 167, plynovodní přípojka na zahradě, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

215/2016 - Horní Folmava, DO, parc. č. 195/10 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

216/2016 - Plzeň, Bukovec, ppč. 324/5, 324/37, 324/40, výkop pro bazén,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

217/2016 - Plzeň, Politických vězňů, obnova vodovodu a přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

218/2016 - Plzeň, Karla Steinera + 1, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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219/2016 - Plzeň, sady 5. května, reko MS, investorská zpráva (Orna) 

220/2016 - Plzeň, náměstí Republiky 40, propojení VS s kotelnou, nálezová zpráva (Orna) 

221/2016 - Nekmíř, zásobování pitnou vodou, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

222/2016 - Planá, TC, Nádražní p. p. č. 2232, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

223/2016 - Všeruby u Plzně, č. p. 801, stavba R. D., vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

224/2016 - Bor u Tachova, prodloužení STL plynovodu pro napojení hal Loxxess,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

225/2016 - Plzeň, Bolevecká, odpojení NTL plynovodu a přípojky, nová přípojka plynu, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

226/2016 - Horšovský Týn, Horšov, parc. č. 1647/1, splašková kanalizace a nádrž na DV pro RD,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

227/2016 - Horšovský Týn, Horšov 5, kanalizační přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

228/2016 - Nový Dvůr, p. č. 470/9 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

229/2016 - Holýšov, Politických vězňů, p. 59/2 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

30/2016 - Janov, reko MS  - I. etapa, část D, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

231/2016 - Plzeň - Břeclavská + 3, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

Jiná odborná vyjádření 

Během roku byla rovněž zpracovávána 2 odborné vyjádření pro Muzeum Chodska v Domažlicích (pro 
Dr. J. Vogeltanze) - vždy desítky stran textu včetně obrazové dokumentace, konkrétně: „Uniformy 
Napoleonových německých spojenců 1805 – 1813“ (Dr. M. Hus, srpen 2016) a „ Uniformy ruské generality 
1805 – 1813“ (Dr. M. Hus, prosinec 2016).  Dále byl odborně zpracován depot grošových mincí 
v Rumburku z  jara 2016 pro Oblastní muzeum v Děčíně (Dr. M. Hus, červenec – srpen 2016) – připraven 
pro tisk (vyšlo v prosinci 2016). Spolu s Muzeem Královského hvozdu v Nýrsku jsme odborně řešili 
problematiku polních opevnění u sv. Kateřiny včetně dokumentace, výseků z map stabilního katastru 
a vojenského mapování atd. (Dr. M. Hus, průběžně od března do října 2016).  

Dále probíhala odborná pomoc při určování středověkých a amerických mincí pro MBH v Rokycanech, 
šlo o několik desítek kusů (Dr. M. Hus, viz i kap. 10. 5.) a odborná vedení studentů FF ZČU). 

V oboru militárií probíhala odborná určení nábojů, min a granátů pro muzeum v Sokolově, pro KŘ PČR – 
OKTE Plzeň a pro Společnost pro studium nábojů v Praze, dále pro pevností areál Pláň (vše B. Diviš, 
průběžně). 
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Oddělení novějších dějin 

Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní zbožnosti. Zpracováno 28 lokalit (Krčmář). 

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

Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně – předpokládaný publikační výstup (Krčmář). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Odborná činnost oddělení byla částečně omezena činnostmi spojenými s mimořádnou generální 
inventurou sbírkového fondu. Soustředila se především na přípravu a zpracování podkladů  
(textů popisek a doprovodných textů a komentářů) a instalaci připravované stálé expozice  
Užité umění a umělecké řemeslo.  

V souvislosti s přípravou expozice revidováno kurátory fondů odborné určení předmětů: 

Kotorová – kov, varia, Merglová Pánková - keramika a porcelán, Mleziva – kovy,  
umění Blízkého a Dálného východu, Mergl – sklo, varia   

Mimoto probíhala průběžná revize odborných určení a zápisů v evicenci sbírek: 

Kotorová - dřevoryty a mědirytiny 15. – 17. století ve fondu Grafiky (546 inv. č.) a základní rozdělení 
církevního textilu fondu Textil (125 inv. č.). 

Během roku byly v rámci generální inventury průběžně doplňovány informace a opravovány záznamy 
v elektronické databázi Demus (podsbírka Orient; podsbírka uměleckoprůmyslová – fondy: šperky, 
hod.iny, kovy, dřevo). V rámci přípravy uměleckoprůmyslové expozice byly revidovány popisky předmětů. 

Na počátku roku pokračovala spolupráce s Náprstkovým muzeem asijských afrických a amerických kultur 
Národního muzea na katalogu k výstavě s názvem „Afghanistan. Rescued Treasures of Buddhism“, která 
byla v roce 2016 publikována. 

Během roku byl připravován scénář výstavy v Západočeském muzeu v Plzni s názvem „Draci a pivoňky. 
Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni“. Výstava byla slavnostně otevřena 8. 12. 2016. 
Započala spolupráce na výstavě ke Smetanovským dnům v Plzni „Světlo, stíny a tma“ plánované  
na únor roku 2017. 

Zpracování rešerší pro instituce a badatele na základě konkrétních dotazů.  

Oddělení národopisné 

V návaznosti na probíhající generální inventarizaci podsbírky etnografické, byla převážná část odborných 
aktivit pracovníků národopisného oddělení zaměřena na odborné zhod.nocování a podrobné určování 
předmětů, evidovaných v podsbírce. Postupně byly tímto způsobem nově zhod.noceny a odborně určeny 
především předměty, zařazené do sbírkových fondů „Nábytek městský“, „grafie“ a „Hračky a hry“. V roce 
2016 bylo pokračováno v základním zpracování terénních sběrů z minulých let, zejména pak osobních 
pozůstalostí. Pro katalogizaci doposud nezpracovaných sběrů bylo použito zásad a citačních pravidel, 
vytvořených v roce 2015. Do pomocných fondů etnografické podsbírky byly tímto způsobem zařazeny 
především pozůstalosti „Václav Pokorný“ a částečně také „Karel Koutecký“. 

Obdobně, jako v roce 2015, také v roce 2016 byly základní katalogizační práce zadávány rovněž 
dobrovolným stážistům a praktikantům, působícím při národopisném oddělení na základě dobrovolnických 
smluv, popř. prostřednictvím smluvních vztahů s plzeňskými středními školami a FF ZČU v Plzni.  
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Vedle průběžné práce na informačním zhod.nocování a rekatalogizaci jednotlivých sbírkových fondů, jejich 
částí a pomocných fondů etnografické podsbírky, realizovali v roce 2016 pracovníci národopisného 
oddělení: 

výběr reprezentativního celku z pomocného fondu „Skleněné negativy“ pro přípravu nového kalendáře 
Západočeského muzea v Plzni, p. o. na rok 2017 spolu s přípravou doprovodných textů (Tomáš Bernhardt); 

přípravu části scénáře k výstavě „Plzeň ve světle i po tmě“ (Michal Chmelenský, Jana Slámová, Tomáš 
Bernhardt, Marie Klečatská); 

přípravu části scénáře k výstavě „Lidová zbožnost na Plzeňsku“ (Michal Chmelenský), instalace výstavy 
v refektáři Muzea církevního umění Plzeňské diecéze odložena na rok 2017; 

analýzu historických ikonografických podkladů pro rekonstruování ženských a dívčích slavnostních účesů 
z širšího Plzeňska (Marie Klečatská); 

kompletní zhod.nocení a analýzu předmětů sbírkového fondu „Textil lidový“ ve vztahu k přípravě 
„Přehlídky lidových krojů“, v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň (11. 6. 2016); 

částečnou odbornou revizi stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska spojenou s přípravou podkladů 
pro realizaci statických textových informačních panelů stálé expozice a tištěných průvodců stálou expozicí; 

přípravu nového scénáře stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska, věnovaného zvykosloví v Plzni 
a na Plzeňsku (Jana Slámová), s realizací / instalací počítáno v roce 2017.  

Centrum paleobiodiverzity 

Odborná činnost Centra se týkala většinou odborného zpracování a revize sbírkových předmětů, terénní 
výzkumy, odborné recenzní posudky odborných článků pro prestižní mezinárodní časopisy, odborná 
příprava scénářů výstav a konzultace pro širokou veřejnost.  

V průběhu roku 2016 bylo celkově odborně zpracováno (doplnění informací do databáze nebo přeurčeno) 
17026 sbírkových předmětů (pod odborným vedením: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kraft, 
CSc.). Hlavní náplní odborného zpracování sbírek Centra (pracoviště Plzeň) byla především revize 
sbírkových předmětů (Ing. Jana Mlnáříková, odborné vedení Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.), které byly 
darovány Muzeu Dr. B. Erdmannem a restrukturalizace paleobotanické sbírky na lokalitní systém (Marie 
Spáčilová). V současné době také probíhá zpřesňování doplňováním záznamů v systematické počítačové 
evidenci pro sbírkové předměty Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech v programu DEMUS10 
odbornými informacemi. Tyto informace se týkají chronologického a nálezového upřesnění, jsou tak 
doplňovány informace např. o lokalitě, souvrství, původní fauně, hornině, aj., které jsou čerpány 
z průvodní dokumentace (karet) kolekce sbírky brachiopodů Dr. Vladimíra Havlíčka (Martina Korandová, 
odborné vedení Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

Terénní výzkumy, kterých se účastnili nebo je organizovali pracovníci Centra, probíhaly jak v ČR, tak 
v zahraničí. Pokračoval výzkum unikátního paleobiotopu z permského období na lokalitě Wuda ve 
Vnitřním Mongolsku v rámci spolupráce s Geologickým ústavem Akademií věd Čínské Lidové Republiky. Na 
rok 2016 byl udělen projekt financovaný NIGPAS na výzkum kapradin z této lokality (nositel projektu RNDr. 
Josef Pšenička, Ph.D.). V rámci tohoto projektu byla uskutečněna služební cesta do Nanjingu (sídlo 
Geologického ústavu AVČLR), kde bylo odborně zpracováno více jak 500 rostlinných fosilií z výše zmíněné 
lokality. Součástí projektu byl i terénní výzkum, který probíhal v areálu velkolomu nedaleko města Wuda. 
Studovaná lokalita je svými geologickými poměry podobná s lokalitou Ovčín na Radnicku (Plzeňský kraj). 
Vyvrcholením spolupráce mezi Centrem Paleobiodiversity Západočeského muzea v Plzni a Geologickým 
ústavem Akademie věd Čínské Lidové Republiky je výměna vzorků (sbírkových předmětů) a pomoc při 
realizaci expozice paleontologie ve městě Wuhay, která by měla být otevřena v roce 2017. Pokračuje úzká 
spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry organizované Přírodovědeckým muzeem v Chemnitz 
(Německo), která probíhá již od roku 2005. Byl zahájen výzkum lokality Seui a Perdasdefogou (Sardinie, 
Itálie) v rámci interního vědeckého projektu. Na obou lokalitách byl uskutečněn terénní paleontologický 
výzkum. Významná byla také spolupráce se Slovinskou Geologickou Službou. V rámci spolupráce proběhla 
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prospekce nové terciérní lokality v Oblasti Jesenice (Slovinsko), kde bylo nashromážděno několik desítek 
kenozoických fosilních rostlin (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová). V roce 
2016 také probíhala detailní prospekce geologických jednotek mezi obcemi Malesice a Chotíkov (Plzeňský 
kraj), kde jsou zachovány fosilie vzácné fauny Hředeslých vrstev (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Lucie 
Pšeničková). Také pokračovaly záchranné sběry fosilií na kladensku a rokycansku (RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

V rámci Ústavního vědeckého úkolu byla prováděna odborná konzultační činnost, která se týkala PP 
Rokycanská stráň a byla vyžádána zpracovatelem projektu zadaná odborem rozvoje města MÚ Rokycany. 
Úřad plánuje na několika místech zajistit svah nad komunikacemi. K problematice byl proveden stručný 
rozbor a vyjádření, který se stal součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace bude podkladem 
pro rozhodování odboru životního prostředí KÚ Plzeňského kraje, tedy zřizovatele ZČM (zpracoval 
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.). 

V roce 2016 bylo vyhotoveno 9 odborných recenzních posudků na rukopisy, které byly předloženy  
do časopisů Paleoword, International Journal of Coal Geology a Review of Paleobotany and Palynology  
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.). 

Oddělení botanické 

Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Černošínsko, 
Český les, Slavkovský les, Rokycansko, Plánický hřeben, Šumava, Český kras atd. – desítky dílčích lokalit 
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková). 

Terénní průzkum a dokumentace lokalit se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku (S. Pecháčková, 
O. Peksa). 

Výzkum lišejníků starých porostů Českého lesa (projekt ve spolupráci s PřF UK v Praze, AV ČR, NM; 
podporován AOPK ČR; O. Peksa). 

Výzkum lišejníků středoevropských doubrav – západní Čechy (projekt ve spolupráci s PřF UK a NM; 
O. Peksa). 

Terénní průzkum, založení trvalých ploch ke sledování vegetace, dokumentace a management bývalého 
VVP na Šlovickém vrchu u Dobřan – EVL Dobřany (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková). 

Výzkum symbiotických řas (biontů) v lišejnících – řada dílčích projektů, většinou ve spolurpáci s PřF UK 
v Praze (O. Peksa).   

Preparace a determinace sebraného materiálu (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková). 

Determinace lišejníků pro různé badatele či instituce (O. Peksa). 

Dokumentace v rámci průzkumů i cílené grafování pro účely publikace (O. Peksa, S. Pecháčková). 

Převzetí, odborné posouzení a třídění knihovny v pozůstalosti M. Hostičky – příprava na oficiální převzetí 
daru a jeho zařazení do fondů ZČM (O. Peksa, S. Pecháčková, R. Bláhová, A. Čížková). 

Tvorba zadávací dokumentace k Interním grantovým projektům ZČM (S. Pecháčková, O. Peksa). 

Recenze:  

Bryonora 2×, Fottea 1× (O. Peksa). 

Příprava publikací: 

Kromě publikací, které vyšly v roce 2016, bylo připravováno několik impaktových a recenzovaných 
publikací, které vyjdou v roce 2017, např.: 
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The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of holobiont: a case study 
in Stereocaulon (lichenised Ascomycota). (Vančurová et al.) 

Do lichen communities represent ecological guilds assembled on locally adapted photobionts?  
(O. Peksa et al.) 

Oddělení zoologické 

Sčítání zimujících vodních ptáků na Radbuze (R. Vacík). Jedná se o součást pravidelného Mezinárodního 
sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census) organizovaného společností Wetlands 
International. V ČR monitoring koordinuje Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. 

Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách (R. Vacík). Výsledky jsou součástí pravidelného 
celostátního sčítání, společně koordinovaného Českou společností pro ochranu netopýrů a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje v Plzeňském kraji. 

Atlas hnízdního rozšíření ptáků (R. Vacík, Š. Vančurová). Data získaná během terénních prací v mapovacích 
kvadrátech Plzeňského kraje budou použita k sestavení regionálního atlasu (Západočeská pobočka ČSO při 
Západočeském muzeu v Plzni) a nových atlasů České republiky (za roky 2014–2017) a Evropy (oboje Česká 
společnost ornitologická).  

Shromažďování faunistických údajů z území západních Čech (R. Vacík, Š. Vančurová, I. Těťál) – vlastním 
pozorováním, od spolupracovníků a sběry. Všechny údaje jsou zapisovány do databáze, část publikována. 

Zpracovávání tématu doktorandského studia: Karbonští pavoukovci (I. Hradská). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Knihovna se podílela prostřednictvím svého vedoucího na tvorbě a rozšiřování informační oborové brány 
ART. Jde o významný projekt, celkem 11 velkých muzejních i vysokoškolských knihoven, který je třetím 
svého druhu v ČR. Svým portálem umožňuje uživatelům nejen široké vyhledávací možnosti v souborném 
katalogu, ale i informační servis v oblasti umění, architektury, uměleckého řemesla, teorie a kritiky umění, 
památkové péče atd. V bráně byla samozřejmě prezentována i činnost Západočeského muzea (výstavy, 
publikace, přednášky). 

Knihovna je od r. 2004 aktivně zapojena do tvorby projektu Národní autority, který automaticky využívá 
při zpracování sbírkového i studijního fondu. Zároveň se podílí na jeho tvorbě. 

V r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny s Národním úložištěm šedé literatury, která vytváří centrální 
digitální repozitář šedé literatury. Západočeské muzeum je z oblasti muzeí a galerií první instituce, které 
byla do projektu zapojena. 

Vedoucí knihovny je členem Rady Společenstva českých knihařů a podílí se na její činnosti.  

Jako člen ve funkci regionálního jednatele se vedoucí zúčastňuje práce Spolku českých bibliofilů, kde svojí 
činností zastupuje zájmy Západočeského muzea. Na půdě knihovny byla ustavena regionální sekce spolku 
a byla provedena již řada setkání členů Spolku. 

Muzeum loutek 

Odborná činnost Muzea loutek se v roce 2016 soustředila na přípravu výstavy Josef Skupa – Dnes a denně 
zázraky. V rámci přípravy výstavy proběhl výzkum archivních i muzejních fondů, byla zajištěna výpůjčka 
části pozůstalosti a byly vybrány audiovizuální materiály z Národního filmového archivu. Zpracování 
tématu bude pokračovat v roce 2017. Dalším zpracovávaným tématem je Světová výstava v New Yorku 
pořádaná roku 1939 a loutkové diorama Inaugurace George Washingtona.  K tomuto tématu byl úspěšně 
podán návrh na Interní grantový projekt.  
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Mimo vlastní odbornou činnost v muzeu je připravována výstava s názvem Ve škole před 100 lety,  
kterou odborní pracovníci Muzea loutek připravují pro Národopisné oddělení ZČM. 

Průběžně v Muzeu loutek zpracováváme informace k regionálním dějinám loutkářství.  

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Odborná činnost oddělení byla spojena zejména se zpracováním podkladů k připravovaným autorským 
výstavám, zpracováním sbírek (zejména systematická evidence v databázi Demus01-Katalog) 
a zpracováním nálezových zpráv z archeologických výzkumů.  

V prvním pololetí roku byl dokončen výzkum zejména pro výstavu Lidové Rokycansko v miniatuře  
(22. 1. 2016 – 27. 3. 2016), zároveň probíhaly přípravy realizace kulturních akcí „Velikonoce v muzeu“  
(19. 3. 2016) a „25. Hamernický den“ (21. 5. 2016). Dále byly přípravovány podklady pro výstavy 55 let 
rozvoje astronomie v Rokycanech (1. 4. 2016 - 12. 6. 2016), Kouzelný svět panenek (24. 6. 2016 – 4. 9. 
2016) a Vánoce Jiřiny Hánové (10. 11. 2016 – 31. 12. 2016). 

Oddělení se podílelo na přípravě výstavy Turisté zajisté (12. 6. 2016 – 3. 9. 2016) a na realizaci muzejní 
noci (10. 6. 2016), která se konala k tématu výstavy Turisté zajisté. Dále se pracovníci oddělení podíleli 
na realizaci výstav: Příběhy bezpráví 3. 3. 2016 – 10. 4. 2016, Vánoce Jiřiny Hánové (10. 11. 2016 - 31. 12. 
2016).  

Po celý rok probíhalo zpracování předmětů do systematické evidence v databázi Demus01-Katalog 
(J. Lehner, V. Vondrovská, M. Skalová, M. Merglová Stránská). Dle požadavků investorů byl prováděn také 
dozor nad stavebními pracemi (R. Hentschová). 

Přehled dozorovaných akcí: 

Osek (okr. Rokycany), p. č. 7/7, kNN (AV 6/16; MBH 1/2016) 

Ejpovice (okr. Rokycany), p. č. 729/5, kNN (AV 18/16; MBH 2/2016) 

Dobřív (okr. Rokycany), p. č. 1315/143, kNN (AV 19/16; MBH 3/2016) 

Borek (okr. Rokycany), p. č. 70/1, kNN (AV 44/16; MBH 4/2016) 

Stupno (okr. Rokycany), p. č. 6/2, rozšíření výrobní haly (AV 51/16; MBH 5/2016) 

Rokycany, p. č. 2763/2, 3, kNN (AV 60/16; MBH 6/2016) 

Třímany (okr. Rokycany), p. č. 27/1, kNN (AV 77/16; MBH 7/2016) 

Osek (okr. Rokycany), p. č. 811/22, 25 a 26, stavba skladovací haly (AV 121/16; MBH 8/2016) 

Rokycany, stavba skladovací haly (AV 171/16; MBH 9/2016) 

Osek (okr. Rokycany), p. č. 810/20, stavba skladovací haly (AV 166/16; MBH 10/2016) 

Rokycany, rekonstrukce komunikace – Soukenická ul. (AV 159/16; MBH 11/2016) 

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

14/2016 Osek, p. č. 7/7, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

15/2016 Osek, p. č. 7/7, kNN, investorská zpráva 

29/2016 Kamenný Újezd, p. č. 256/12, vrtaná studna, vyjádření k provedení výzkumu 

30/2016 Terešov, p. st. č. 33, vrtaná studna, vyjádření k provedení výzkumu 
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42/2016 Dobřív, p. č. 1315/143, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

43/2016 Ejpovice, p. č. 729/5, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

44/2016 Rokycany, p. č. 2764/3, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

46/2016 Ejpovice, p. č. 729/5, kNN, investorská zpráva 

48/2016 Dobřív, p. č. 1315/143, kNN investorská zpráva 

49/2016 Borek, p. č. 70/1, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

58/2016 Rokycany, p. č. 2561/2,3, inženýrské sítě, vyjádření k provedení výzkumu 

61/2016 Stupno, p. č. 6/2, rozšíření výrobní haly, vyjádření k provedení výzkumu 

63/2016 Borek, p. č. 70/1, kNN, investorská zpráva 

65/2016 Rokycany, čp. 476, elektronické komunikace, vyjádření k provedení výzkumu 

71/2016 Holoubkov, p. č. 575, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

79/2016 Rokycany, p. č. 2763/2,3, kNN, investorská zpráva 

81/2016 Třímany, p. č. 27/1, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

82/2016 Stupno, p. č. 6/2, rozšíření výrobní haly, investorská zpráva 

83/2016 Třímany, p. č. 27/1, kNN, investorská zpráva 

119/2016 Osek, p. č. 811/22, 25 a 26, stavba skladovací haly, vyjádření k provedení výzkumu 

120/2016 Osek, p. č. 811/22, 25 a 26, stavba skladovací haly, investorská zpráva 

174/2016 Rokycany, p. č. 266/10, elektronické komunikace, vyjádření k provedení výzkumu 

175/2016 Rokycany, p. č. 492/I, 2641/35, elektronické komunikace, vyjádření k provedení výzkumu 

188/2016 Rokycany, p. č. p. č. 3503, 4275, 4276, 5341, 273/1, 3940, stavba skladovací haly, vyjádření 
k provedení výzkumu 

197/2016 Osek, p. č. 810/20, stavba skladovací haly, investorská zpráva 

191/2016 Klabava, p. č. 258/24, 244/1, 240/1, stavba komunikace, vyjádření k provedení výzkumu 

201/2016 Rokycany, p. č. 3503, 4275, 4276, 5341, 273/1, 3940, stavba skladovací haly, investorská zpráva 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních věd v r. 2016 spočívala jednak v přípravě podkladů pro 
muzejní výstavy, jednak ve zpracování materiálů z terénu k výzkumným úkolům, rešerších literatury 
a archivních materiálů a jednak v nových výzkumech v terénu. 

Dr. Šandová se věnovala výzkumu flóry a vegetace regionu, sledování invazních rostlin v intravilánech 
i extravilánech sídel a podél lemů silnic (r. Reynoutria, Cardamine hirsuta, r. Solidago, Impatiens 
glandulifera, Eragrostis minor, Digitaria sanguinalis, r. Setaria, Hordeum murinum (lokality Svojkovice, 
Hůrky 4. 5. a  23. 6., Holoubkov- Vydřiduch 18. 3., Hořice - Planiny  11.5.,  Těškov  22. 4., 22. 6., Rokycany 
13. 7., 25. 7., 23. 8., 26. 8., 7. 9., Kařez 11. 7., 16. 9., Holoubkov 25. 8., 16. 9., Hořovice 18. 9.;  ověřování 
výskytu chráněných a ohrožených druhů - lokality Kařízek 11. 7., 16. 9., Nevid 31. 5., 2. 6., Hrádek 13. 7. -   
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r. Trollius altissimus, Dactylorhiza sp., Iris sibirica, Gladiolus imbricatus aj.). Dále prováděla dokumentaci 
biotopů a taxonů a sběr materiálu pro herbářovou sbírku. Výzkum synantropní vegetace v obci Kařez byl 
dokončen.  Získaný herbářový materiál z výzkumu byl zařazen do sbírek a údaje doplňují floristická 
a fytocenologická pozorování z předchozích let. Získané údaje byly využity též pro informaci orgánů SOP 
(zpráva o způsobu provádění managementu chráněného území PP Hrádecká bahna, zpráva o stavu lokality 
Na vápenici) a publikovány ve floristickém příspěvku v časopise Calluna, další údaje byly poskytnuty 
zpracovatelům konkrétních rodů k užití v komplexní databázi Pladius.  

Dále se věnovala přípravě libreta a scénáře k výstavě „Když jsem šel z hub“ a přípravě posterů na tuto 
výstavu, která byla realizována v r. 2016. 

Dr. Šandová pokračovala též v excerptech pozůstalosti V. Friedricha v muzejních historických sbírkách – 
zde se ukázalo jako velký problém, že sbírky vedené jako pozůstalost V. Fridricha nejsou katalogizovány ani 
utříděny, jedná se o zlomky pozůstalosti, z nichž značnou část materiálu nelze identifikovat (grafie a osoby 
na nich). Většina zdejších materiálů, jak bylo po jejich prohlídce zjištěno, se týká rodiny Lorenzovy, takže 
nelze vytvořit zcela ucelený obraz o osobnosti V. Friedricha ani o jeho rodinných vazbách. Nutno ještě 
kontaktovat některé další instituce – vojenský historický ústav, archiv v Bratislavě aj., zda tam jsou uloženy 
materiály týkající se přímo osoby V. Fridricha z doby jeho působení na Slovensku. Není proto výzkum 
ukončen. Bude v něm pokračováno dle časových možností. 

Dr. Šoun se věnoval výzkumu  lichenoflóry regionu, včetně pořizování herbářových dokladů, se zaměřením 
na modřínové porosty a křoviny (bývalé vojenské cvičiště Rokycany 26. 1., 7. 4., 24. 6.; Kotel 11. 3.; 
Němčičky 14. 3.; Čilina 22. 3., 31. 3.; Planiny 21. 7.; Dobřív 19. 7.) a provedl analýzu vybraných sběrů 
lišejníků pomocí TLC na oddělení botaniky ZČM u Dr. Peksy (17. 2.). 

Dále Dr. Šoun připravoval autorskou výstavu „Návrat lišejníků aneb Fabián má zase vousy“ na rok 2017, 
působil jako oponent při obhajobě diplomové práce J. Starosty na Katedře botaniky PřF UK (15. 9. 2016) 
a zajišťoval školení bakalářské práce M. Střelbové (Fakulta pedagogická ZČU) a vedl určovací minikurz 
„Nové epifytické Parmeliaceae v ČR“ (25. 2. 2016). 

Kurátoři spolupracovali s tajemnicí poradního sboru pro nákup sbírek a připravili odborná stanoviska 
k získání nových sbírek koupí. 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Odborná činnost se soustředila na doplňování základních údajů o osobnostech Rokycanska. Byly 
vypracovány bibliografické soupisy a umístěné k dispozici zaměstnancům na interním disku U. 
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Vědeckovýzkumná činnost 

Oddělení prehistorie 

Ústavní úkoly 

V rámci plnění ústavního úkolu „Polykulturní sídliště v Nýřanech. Záchranný archeologický výzkum při 
stavbě mimoúrovňové křižovatky v trati „U Vily“ (UU 2016/02) v roce 1995“ bylo zahájeno zpracovávání 
keramiky, kresebná dokumentace nálezů a příprava podkladů pro nálezovou zprávu. Proběhla kontrola 
a doplnění popisů zahloubených objektů a podle evidence byly doplněny popisy typické keramiky a odkazy  
na inventární čísla. Byly digitalizovány a upraveny celkové plány a detaily vybraných zahloubených 
sídlištních objektů. Na rastrové papíry byly překresleny typické keramické artefakty a na konci roku byly 
sestavovány tabule s kresbami nálezů. Pro osteologickou analýzu byl vybrán veškerý kostrový materiál ze 
sídliště v Nýřanech „U Vily“ a z lokality Tlučná „Za Lesem“ (okr. Plzeň-sever), který zpracovala Z. Sůvová. Ze 
stejného důvodu byly pro antrakologickou a xylotomickou analýzu vybrány uhlíky obou lokalit, které 
vyhod.notí P. Kočár a R. Kočárová. Pro doplnění obrazu pravěkého osídlení v nejbližším okolí nýřanského 
sídliště byly nakresleny nálezy ze sběrů z dalších lokalit na katastrálním území Tlučné a Nýřan (M. Metlička, 
J. Metličková, L. Šmolíková, P. Peterková, M. Mašková). 

Na roky 2017 a 2018 byl podán ústavní úkol „Neolitický a pozdně bronzový sídelní areál v Plzni-Černicích“ 
(IGP 2017/02). Cílem projektu je komplexně zpracovat, vyhod.notit a publikovat výsledky výzkumu 
neolitického a pozdně bronzového sídliště v Plzni-Černicích v Písecké ulici, které bylo plošně zkoumáno 
v letech 2005-2006. Ústavní úkol byl na konci roku schválen (řešitel A. Junková, spoluřešitel M. Metlička). 

Ostatní projekty 

V roce 2016 byl připravován tříletý přeshraniční projekt „Archäozentrum Bayern-Böhmen - Gemeinsamen 
Kulturraum bewahren und vermitteln / Archeocentrum Čechy-Bavorsko - chránit a sdílet společný kulturní 
prostor“ jehož nositelem je Geschichtspark Bärnau-Tachov a na kterém se dále bude podílet Univerzita 
v Bamberku, Karlova Univerzita v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni 
a Muzeum Českého lesa v Tachově. Před koncem roku byl projekt schválen (F. Frýda, M. Metlička). 

Jako partner regionální spolupráce jsme se podílely na přípravě grantového projektu „Pravěký vliv člověka 
na vývoj vegetace ve vrcholové části Šumavy. Archeologický a paleoekologický výzkum laténského sídliště 
ve Sklářském údolí, okr. Klatovy“, jehož nositelem je Archeologický ústav, Praha, v.v.i., a který byl 
v listopadu 2016 schválen (D. Dreslerová a R. Kozáková). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Grant GA16-06083S Zrod českého města a žebravé řády (2016-2018, CMS FÚ AVČR, hlavní řešitel: prof. 
P. Sommer) 1 pracovník oddělení členem řešitelského kolektivu (P. Břicháček). 

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

Oddělení starších dějin 

Probíhaly průběžné práce, zpracovávány podklady, dokumentace atd. pro ústavní úkol (ÚÚ 2016/03) 
„Kožené artefakty z plzeňských odpadních jímek “. Samostatnými řešiteli Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková 
(a Dr. F. Frýda). Úkoly byly během roku 2016 průběžně plněny s různou kolísavou intenzitou (v závislosti na 
jiných úkolech). 

Z dřívějších úkolů pokračoval sběr dat k chystanému budoucímu katalogu stuh řádů a vyznamenání 
Československa a států sousedních, předchozích a nástupnických (Dr. M. Hus; zatím nebyl podán jako 
ústavní úkol ani grant z nedostatku času). Rovněž pokračoval sběr dat včetně archivního a depozitárního 
studia k vývoji uniforem a hodnostního označení československé a české celní správy 1948 – 2008  
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(Dr. M. Hus, výstupem byla publikace, vůbec první v Česku na toto téma, a přednáška. V oboru 
numismatiky a militarií nebyly žádné granty ani ústavní úkoly ani žádná výrazná vědecko-výzkumná práce, 
nepočítáme-li postupné zpracovávání depotů středověkých mincí (Bezděkovec 1928, Strážov 2011 
a Ostrov u Bezdružic - Pláně 2014, Kbelany 2016, Líšná 2016). Patří sem ovšem příprava na chystané 
vypublikování sbírky denárů ZČM. 

Za akce z oboru Historické archeologie zodpovídal především Mgr. J. Orna, příp. Mgr. V. Dudková. 
Mgr. V. Lungová a Mgr. J. Šneberger (samozřejmě i obě naše dokumentátorky), za zpracování depotů 
mincí a vědecko-výzkumné práce na úseku militarií Dr. M. Hus. 

Oddělení novějších dějin 

Ústavní výzkumné úkoly 

UUP 2013/01 – Amatérský graf Vojtěch Houda. Řešitel I. Tománková. Ústavní úkol byl završen druhým 
výstupem – vydáním knihy „Plzeň očima Vojtěcha Houdy“.  Vydalo Západočeské muzeum v Plzni v roce 
2016 v nákladu 700 ks výtisků.   

UUP 2011/02 – Ikonografický výzkum historických skleněných diapositivů s námětem podoby města Plzně. 
Řešitel L. Krčmář. Ústavní úkol byl završen druhým výstupem – vydáním knihy Plzeň na historických 
černobílých diapozitivech. Historické černobílé diapozitivy s námětem podoby města Plzně z oddělení 
novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. Vydalo Západočeské muzeum v Plzni v roce 2016 v nákladu 
500 ks výtisků. 

Vědecké projekty 

Odborná spolupráce na mezinárodním projektu ECRR (European Cultural Route of Reformation / 
Evropská kulturní cesta reformace). Projekt je podpořen z nadnárodního programu Interreg Central 
Europe. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem, členství 
v mezinárodní historicko-teologické sekci, příprava podkladů pro české zastoupení (Krčmář). 

Odborná spolupráce na vědeckém právněhistorickém projektu Encyklopedie českých právních dějin, 
nositelem projektu je celoevropské sdružení The European Society for History of Law – členství 
v autorském kolektivu, zpracování hesel Proces s Janem Nepomuckým (1393), Reformy církevní 
za Josefa II. a Reformy církevní Marie Terezie  (Krčmář) 

Ostatní 

Odborná spolupráce (muzejní sekce, sekce starších i novějších dějin) na vybudování trvalé expozice 
k dějinám Němců v českých zemích v Ústí nad Labem (garant Collegium Bohemicum ve spolupráci s MZV 
ČR a Muzeem města Ústí nad Labem a dalšími vědeckými subjekty ČR a Německa) – (Krčmář).  

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Ústavní výzkumné úkoly 

Mleziva - v lednu 2016 byla započata práce na schváleném ústavním úkolu UU 2016/04 pod názvem 
„Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni“ (2016 – 2017). V základním 
výzkumu byly v průběhu roku postupně zpracovávány jednotlivé sbírkové fondy uměleckoprůmyslového 
oddělení ZČM v Plzni. Výzkumu přinesl zpřesňující a nové poznatky, byla odborně revidována nesprávná 
určení týkající se charakteristiky i historického a geografického zařazení jednotlivých předmětů. Bylo 
započato s tvorbou katalogu sbírky a přípravou textové části publikace, připravované jako hlavní výstup 
UU 2016/04. 
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Oddělení národopisné 

V roce 2016 národopisné oddělení volně pokračovalo v realizaci výzkumu, zaměřeného na dokumentaci 
historie židovských náboženských obcí, popř. drobnějších židovských komunit v Pošumaví. V roce 2015 
byla sledovaná oblast z historických hranic někdejšího politického okresu Sušice rozšířena rovněž na 
politické okresy Klatovy a Horažďovice. Vzhledem k časovým nárokům, které na pracovníky oddělení klade 
probíhající generální inventarizace, však nebylo doposud přistoupeno k dalšímu zajištění externích zdrojů 
financování, ani k vypracování závazného časového harmonogramu. V přímé návaznosti na probíhající 
výzkum se národopisné oddělení ve spolupráci se zapsaným spolkem Kulturní Rašelina a městem Sušice 
také v roce 2016 podílelo na přípravě a realizaci pietního vzpomínkového aktu Jom ha-šoa (Den památky 
obětí šoa a hrdinství). Odbornou garanci převzalo národopisné oddělení rovněž nad druhým pokládáním 
tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.  

Vyjma výše uvedeného bylo v roce 2016 pokračováno v řešení prodlouženého grantového projektu 
s názvem: Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III. (P–S)  
(GA ČR P406/11/0782, 2011–2015). Řešitelkou tohoto projektu byla A. A. Fidlerová. Za Západočeské 
muzeum v Plzni, p. o. pak Tomáš Bernhardt.  

V roce 2015 se národopisné oddělení přihlásilo do programu ústavních úkolů, resp. interních grantů 
Západočeského muzea v Plzni, p. o. s projektem: „Odborné zpracování a digitalizace pomocného fondu 
skleněných negativů etnografické podsbírky sbírky ZČM v Plzni“. Doba řešení projektu: 2016 – 2018. 
Navrhovatel projektu: Michal Chmelenský. Spoluřešitelé projektu: Tomáš Bernhardt, Jana Slámová, 
Michaela Oliberiusová, Marie Klečatská.  

Základní cíle předkládaného projektu byly stanoveny takto: 

 zkatalogizování, odborné určení a převedení dosavadních dílčích inventářů tohoto pomocného 
fondu do elektronické evidence; 

 zařazení pomocného fondu „Skleněné negativy" do etnografické podsbírky sbírky ZČM 
v Plzni, p. o. a CES; 

 pořízení kvalitních elektronických kopií skleněných negativů města Plzně a příměstských částí 
(cca 3 tis. jednotlivin); 

 veřejné zpřístupnění inventáře skleněných negativů spolu s náhledovými grafiemi naskenovaných 
negativů prostřednictvím (za tímto účelem zřízené) internetové databáze; 

 nové uložení nejohroženějších jednotlivin ve vhod.ném obalovém materiálu. 
 

Řešení schváleného ústavního úkolu č. UU 2016/01 se v průběhu roku 2016 výrazně pozdrželo v důsledku 
souběhu některých jeho aspektů s centrálním projektem „Krajského digitalizačního centra“, zřizovaného 
Plzeňským krajem při SVK PK. Po polovině roku 2016 bylo však rozhodnuto řešení projektu zahájit. 
Případná duplicita aktivit pracovníků národopisného oddělení a realizačního týmu Plzeňského 
digitalizačního centra ve vztahu k veřejně přístupné webové platformě prezentující pořízené digitalizáty, 
bude řešena následným jednáním. Ve zbývající části roku 2016 bylo digitalizováno celkem 934 hmotných 
substrátů / skleněných negativů a pořízeno 1220 elektronických evidenčních záznamů. Z celkového 
objemu finančních prostředků ve výši 132.000 Kč bylo v roce 2016 (především na zajištění nutného 
technického vybavení) čerpáno celkem 80.669 Kč.  

Centrum paleobiodiverzity 

Ústavní výzkumné úkoly 

UUP 2015/01- Paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadního barrandienu; řešitel Doc. 
Dr. Petr Kraft, CSc.; Hlavní pozornost byla věnována chráněným a klasickým lokalitám. Z chráněných lokalit 
byly výzkumy prováděny v PP Rokycanská stráň, PP Sutice, PP Rumpál a PP Zavírka. Z klasických lokalit byl 
intenzivní výzkum proveden na dvou nalezištích. Prvním z nich byl odval štoly Josef na vrchu Bukov 
u Zbiroha, druhým výchoz v okraji hráze Štěpánského rybníka u Mýta. Jako vedlejší produkt výkopu v PP 
Rokycanská stráň, vycházející vstříc snaze efektivní údržby a řízenému využití přírodní památky, výkop 
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spojený odborným výzkumem směřuje podle dohody s MÚ Rokycany k vytvoření zářezu na úroveň cesty. 
Do tohoto zářezu by měla být v budoucnu umístěna lavička a informační tabule plánované naučné stezky. 
Z množství nalezených fosílií bylo po formátování a detailní selekci vybráno kolem 200 kusů vědecky 
cenných fosílií, které obohatí sbírky ZČM. 

UUP 2015/05 - The plant assemblage of Seui-Seulo Basin from permian of Sardinia (Italy); řešitel RNDr. 
Josef Pšenička, Ph.D. Seui-Seulo pánev je malá asymetrická brázda, která se nachází v regionu Barbagia di 
Seulo a rozkládá se na ploše asi 15 km2. Pánev je vyplněno karbonskými a Permskými  
vulkanosedimentárními horninamy s vložky uhelných poloh. Hojná macrofloral se vyskytuje v jemných 
sedimentech v celé pánvi. Od prvních nálezů Lamarmora (1857), zkoumal Meneghini (1857) velké 
množství fosilních rostlin, které byly nashromážděny z těchto jemných poloh. Později Arcangeli (1901) 
popsal 51 druhů, většinou přisuzované pozdnímu karbonu-spodnímu permu. Tento projekt úzce navazuje 
na projekt Univerzity v Cagliari, který se zabývá revizí fosilních rostlin z této oblasti. Na projektu 
spolupracuje Giovanni Scanu z Cagliari University. Materiál k vědeckému zpracování pochází jak z kolekce 
Cagliari University, tak z nových nálezů z paleontologických vykopávek z roku 2016, kterých se účastnili 
RNDr. Josef Pšenička a Lucie Pšeničková. Výzkum na lokalitě Seui přinesl řadu zajímavých výsledků. Na 
lokalitě jsou hojní zástupci peltaspermales (např. Autunia conferta). Hojné jsou také nálezy 
„kapraďosemenných“ rostlin jako jsou Neurocallipteris galica a Neurodontopteris sp. Tyto rostliny 
semenné rostliny jsou doprovázeny kapradinami, jako jsou Acitheca polymorpha nebo Pecopteris srov 
monyi. Na lokalitě se také nalézají konifery, jako jsou Ernastiotendron filiciformis a Culmitzchia speciosa.  

UUP 2016/06- Vyhod.nocení diverzity rostlinných společenstev karbonského stáří na lokalitách u Nýřan; 
spoluřešitel Ing. Jan Bureš. V terénu bylo vybagrováno 14 průzkumných sond a objeveny dvě nové lokality 
s polohou tufu spodní radnické sloje. Tento výzkum navazuje na předchozí výzkumy na lokalitách u Radnic 
a u Kamenného Újezdu u Nýřan. Na dvou nových lokalitách u obce Blatnice u Nýřan byla objevena 
bagrovanou sondou poloha tufu spodní radnické sloje s dobře zachovalou flórou v hloubce 3-4 metrů pod 
povrchem země. Rostlinná společenstva jsou z prostředí mělkého rašeliniště - pod vrstvou tufu se 
nacházejí jen tenké uhelné slojky nebo aleuropelity. Dřívější výkopové sondy zachytily odlišná 
společenstva rostoucí v prostředí hlubokého rašeliniště. 

UUP  2016/07 - Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v plzeňské karbonské 
pánvi a vliv lidských disturbancí na jejich vývoj; spoluřešitel Ing. Jan Bureš. V rašeliništi na lokalitě 
Kamenný rybník u Plzně byl odebrán profil pro palynologický rozbor a vzorky pro absolutní dataci stáří 
vrstev. Profil byl odebrán komorovým vrtákem po předchozím průzkumu hloubky a kvality rašeliny na celé 
ploše rašeliniště. V místě odběru byla mocnost rašeliny 1,9 m. Zakonzervované vrtné jádro je připraveno 
pro palynologický rozbor. Následující výzkum bude navazovat na paleoekologické výsledky z lesního 
přechod.ového rašeliniště U Zeleného Háje (Merklín). Tyto lokality spolu s lokalitou Hůrky u Úněšova jsou 
ojedinělé a klíčové pro sledování historického vývoje dubovo – borových lesů na písčitých substrátech. 

Granty a výzkumné projekty  

Byly podány návrhy dvou projektů u Grantové Agentury ČR (GAČR): 

Paleoekologie podrostu na základě anatomie rostlin a mezofosílií z karbonských/spodnopermských in situ 
vulkanických poloh (Česko a Čína); registrační číslo 17-10641S – nebyl schválen k financování pro 
nedostatek financí 

Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká 
republika; registrační číslo 17-10233S – byl schválen pro financování na roky 2017-2019. Schválená 
náklady na 3 roky projektu pro Západočeské muzeum je 1 097 tis. Kč.  
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Oddělení botanické 

Granty a výzkumné projekty  

GP13-39185P – Představují lišejníková společenstva ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných 
biontech? (2013–2015, GA0-GAČR) – odložené hod.nocení: analýza dat; tvorba publikací – podrobnosti 
v Závěrečné zprávě – www.gacr.cz (O. Peksa). 

O. Peksa se jako spoluautor podílel na tvorbě návrhu projektu podaného k Nadačnímu fondu na podporu 
vědy Neuron: „Syntéza a transplantace ekologicky optimalizovaných lišejníků“ (PřF UK v Praze, P. Škaloud) 
– pokus byl neúspěšný. 

O. Peksa se jako externí spoluautor podílel na tvorbě návrhu projektu Primus (Univerzita Karlova) “A new 
research group of lichen symbiosis“ (PřF UK v Praze, P. Škaloud) – návrh úspěl, projekt bude zahájen v roce 
2017. 

Výzkum ekologie lučních společenstev – zpracování rhizologických vzorků z lučních porostů, dlouhodobý 
projekt ve spolupráci s BÚ AV ČR (S. Pecháčková). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

 Granty a výzkumné projekty 

Grantový projekt ze skupiny VISK6 na rok 2016 z oblasti rukopisů byl schválen (příspěvek 39.000,-) a tak 
byly digitalizovány 3 svazky, obsahující rukopisné poznámky a kresby kněžny Widischgrätzové. Schválen 
byl i další grantový projekt VISK6 na digitalizaci 3 bohemikálních tisků (příspěvek 32.000,-). Po dokončení 
bude digitalizovaný svazek začleněn do další digitální knihovny „Historické tisky“. Všechny digitalizované 
dokumenty jsou součástí portálu Manuscriptorium. 

Celkem je již zdigitalizováno 213 dokumentů ze sbírek knihovny. 

Knihovna je dále spoluúčastníkem v grantovém projektu VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační 
oborové brány ART (příspěvek 90.000 Kč). Také tento projekt byl úspěšně rozšířen a všechny plánované 
práce byly realizovány. 

Ústavní výzkumné úkoly 

V roce 2013 byla podána přihláška na nový ústavní výzkumný úkol UU 2014/01 „Soupis vzácných 
a bibliofilských tisků Západočeského muzea v Plzni“. V roce 2015 byl dokončen základní soupis titulů, který 
v konečné verzi obsahuje 1030 položek. Jsou dokončeny práce na pomocném aparátu. Zpracován je 
rejstřík edic (11 s.), rejstřík knihtiskařů (6 s.), rejstřík knihvazačů (3 s.), názvový rejstřík (20 s.), rejstřík 
proveniencí (4 s.), rejstřík knihtiskařských písem a papírů (7 s.), rejstřík vydavatelů (10 s.), rejstřík 
digitalizovaných dokumentů (1 s.) a rejstřík jmenný (26 s.). Byla sepsána studie o vývoji knižní kultury 
v Čechách s přednostním zaměřením na plzeňskou scénu. Byla napsána Metodika s podrobným popisem 
způsobů sestavování jak soupisu, tak i pomocného aparátu. Byl také napsán úvodní text, který by měl 
publikaci uvést. Byly zahájeny práce na grafické úpravě pro tisk. Kvůli nemoci grafky nebyly nafoceny 
obrazové přílohy. To by se mělo realizovat v měsíci únoru t. r. 

V roce 2015 byla zpracována a podána přihláška na ústavní úkol UUP 2016/1 „Soupis rukopisných zlomků 
ze sbírek Západočeského muzea v Plzni“, který bohužel nebyl schválen. Na základě dohody s vedením 
muzea byl zařazen do plánu HU a je realizován mimo Ústavní úkoly. Na úkolu pracovali I. Šedo spolu 
s S. Petrem a P. Brodským (oba z Archivu UK). Byl zkompletován základní seznam zlomků a byla zahájena 
jejich katalogizace s podrobným popisem.  

V roce 2016 byl schválen IGP 2017 01 160712 Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni, který 
zpracovává Lenka Bendová. Práce jsou plánovány na roku 2017-2019. 
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Ostatní projekty 

Výzkum k příspěvku Vzpomínky na domov v korespondenci Josefa Krňoula, na Konferenci Genius loci 
Rokycany 2016 (Lehner) 

Výzkum k příspěvku I legionari cecoslovacchi nelle collezioni del Museo della Boemia occidentale a Plzeň 
e del Museo Dr. Bohuslav Horák a Rokycany ke konferenci La Prigionia in Italia konané v Sulmoně (Itálie) 
10. 3. 2016 (Lehner) 

Výzkum k  článku do Sborníku MBH Život a dílo Rudolfa Zamrzly. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech (V. Vondrovská,  Martin Šantora) 

Výzkum v archivu bezpečnostních složek o děkanovi Jaromíru Rýznerovi a kováři Jiřím Struncovi (Lehner) 

Výzkum pro závěrečnou práci Školy muzejní propedeutiky AMG – Válečná korespondence z let 1914-1918 
ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (V. Vondrovská) 

dokumentace děl ak. sochaře Václava Koukolíčka na Rokycansku (V. Vondrovská, M. Merglová Stránská) 

Příprava podkladů na výstavu o Václavu Koukolíčkovi (V. Vondrovská) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Granty a výzkumné projekty 

Dr. Šandová pokračovala v práci na upřesňování lokalit, doplňování databáze a taxonomické revizi sběrů 
z oblasti Brd, ve spolupráci s hlavním garantem projektu, pracovníkem Hornického muzea v Příbrami 
Dr. R. Hlaváčkem. Všechny terénní sběry, uložené ve sbírkách MBH Rokycany, byly katalogizovány. 
V odborné revizi bude ve spolupráci se specialisty na problematické taxony pokračováno i v r. 2017. 

Ostatní projekty 

Dr. Šandová pokračovala v dlouhod.obém sledování invazních a nově se šířících druhů na Rokycansku, 
výzkumu ruderální vegetace v intravilánech sídel a sledování vývoje chráněné studijní plochy Na vápenici 
v k. ú. Těškov a PP Hrádecká bahna. Dále byl proveden terénní průzkum lokality „Habří“ v k. ú. Hůrky 
a výzkum vegetace hřbitovů v Hůrkách, Holoubkově a částečně v Rokycanech. Výstupem byl článek 
„Některé zajímavějších a nově se šířících invazních rostlin na Rokycansku a přilehlé části Hořovické kotliny 
v sezóně 2016“ zaslaný do redakce časopisu Calluna a Zpráva o způsobu provádění managementu PP 
Hrádecká bahna, zaslaná na OŽP PK. 

Dr. Šoun se věnoval výzkum lichenoflóry rokycanského regionu se zaměřením na modřínové lesní porosty 
a křoviny. Výstupem byla přednáška „Zajímavé nálezy makrolišejníků na Rokycansku“, přednesený 
na konferenci IV. Československá lichenologická konference, konaná 24. až 26. února. 2016 
ve Vlasenici u K. n. Lipou. 

Oba odborní pracovníci publikovali zprávy v odborných časopisech a popularizační články v tisku 
(viz publikační činnost). 
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Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Muzejní knihovna se zúčastnila projektu „Česká knihovna 2016“ MK ČR, který byl podán u Moravské 
zemské knihovny v Brně. Cílem projektu bylo získání nekomerčních publikací české literatury, ilustrované 
beletrie, děl literární vědy, kritiky, knižní kultury, etnografie a příbuzných věd. Z nabízeného seznamu 
literatury byly vybrány tituly dle vlastního výběru, které vhodně doplnily fond. Moravské zemské knihovně 
byly zaslány návratky s uvedenými přírůstkovými čísly.  
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Evidence sbírek 

Oddělení prehistorie 

chronologická evidence     231 př. č.  
z toho zakoupených     0 
celkové náklady na nákup sbírek    0 Kč 
systematická evidence      5.076 inv. č.  
sbírkový fond k 31. 12. 2016    113.418 inv. č.  
s toho v počítačové databázi    113.418 inv. č.  
inventarizace za rok 2016     10.393 inv. č.   
vyřazeno z CES      0 inv. č.  
 
Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové 
lokační seznamy (68 karet) byly vytištěny a zařazeny do kartoték (A. Junková). 
 
Z archeologické podsbírky ZČM bylo zapůjčeno jiným muzeím a organizacím v České republice  
44 evidenčních čísel (M. Metlička). 

Z jiných institucí bylo především pro konzervační pracoviště a pro odborné zpracování nálezových souborů 
vypůjčeno 253 evidenčních čísel sbírkových předmětů reprezentujících 286 ks předmětů (M. Metlička).   

V průběhu roku byly nahlášeny změnové zápisy do CES. Zapsány byly nové přírůstky za rok 2016 a bylo 
provedeno nahrazení přírůstků inventárními čísly v rámci systematické evidence. Od konce roku jsou 
zápisy do CES prováděny v digitální podobě on-line. (A. Zelenka). 

Vytištěny a do evidenčních knih byly svázány evidenční karty zapsané za rok 2015 – celkem 
7.635 evidenčních karet a knihy byly opatřeny autentizačními záznamy (A. Junková, L. Šmolíková).  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Materiál je většinou po základním zpracování předán dalším oddělením (pravěk, starších dějin),  
nebo místně příslušným regionálním muzeím (Stříbro, Domažlice, Blovice). 

Na základě smlouvy mezi Západočeským a Jihočeským muzeem je postupně dokončováno předávání 
jihočeského fondu bývalé Expozitury Archeologického ústavu AV ČR pro jižní a západní Čechy  
do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.  

Registrace:  

Základní registrace je provedena před předáním nálezů dalším institucím, u nichž jsou uloženy. Podstatná 
část materiálu je převedena přímo pravěkému oddělení a oddělení starších dějin Západočeského muzea 
v Plzni.  

V roce 2016 zapsáno 32 registračních čísel souborů nálezů. Archeologické nálezy ze společné akce 
s M Prácheňska a JČU Č. Budějovice v Milevsku (45 registračních čísel) byly převedeny do sbírky muzea 
jihočeské sběrné oblasti. 

Byly zpracovány přírůstkové katalogy někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Plzni do digitální 
podoby (T. Matějková). 

Pomocná evidence v roce 2016: 

Soupis negativů a popis grafií – 142 kusů Domažlicko, 48 ks Milevsko, 82 ks Stříbrsko.  
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Oddělení starších dějin 

Během roku docházelo k průběžnému vedení evidence chronologické i systematické, pomocí  dbf. DEMUS. 
U všech podsbírek byly pokud možno zpracovávány nové přírůstky. Jmenovitě u fondu Historická 
archeologie jsme se soustředili při systematické evidenci na přípravu této evidence při zpracování 
výzkumů Plzeň - U Zvonu, Plzeň – Litice u kostela sv. Petra a Pavla a Starý Plzenec – Blochův statek 
a různých starších drobných výzkumů a sběrů z okolí Plzně (např. Plasy u metternišské hrobky), evidovány 
byly jiné ZAV. U fondu Z / ZU byly zaevidovány všechny přírůstky, u fondů AN přednostně platidla. Na 
úseku numismatiky byl tak přednostně evidován starý fond platidel (N), kde je mnoho dosud (v minulosti  - 
ještě před rokem 1980!) nezapsaných papírových peněz a poukázek (přes 1500 ks) a další platidla tak, aby 
byly zaplněny dosavadní mezery v číselných řadách invent. čísel. Jiné fondy (např. vyznamenání F a drobná 
plastika a odznaky DP) byly evidovány jen u nových přírůstků. Z těchto důvodu nebylo z nedostatku času 
pokračováno v zpracování (evidence II. stupně) tzv. „Kubalovy“ sbírky (celkem 2425 kusů mincí a medailí), 
která jen v prvním stupni, docházelo pouze nárazově k opravám starších záznamů a roztřídění pro další 
práci. 

 Průběžně byly opravovány, doplňovány a „zahušťovány“ staré evidenční záznamy, vesměs doplněním 
citace literatury, autorů, zapsána přesnější datace, analogie, historie předmětu atd. Bylo nutno následně 
svázat hotové nové evidenční karty první kopie, pokračovat v aktualizaci lokačních seznamů, v souvislosti 
s  ukončovaným stěhováním také bylo třeba pokračovat v inventarizaci (viz soupis dole) u všech fondů – 
např. začít s novou inventurou u fondu F, provést velkou část u fondu HA, u fondů Z / ZU, MZ, MZZ  a HT je 
již sice inventura celé podsbírky de fakto ukončena již v minulém roce, ale byla provedena každoroční 
inventura sbírky nábojů a střelbyschopných zbraní.  

Rovněž byla zlepšována dokumentace připojením obrazové dokumentace k evidenčním záznamům zejm. 
doplněním grafií (např. u úseku Militárie to bylo několik grafií ks fondu Z a ZU, samozřejmě nové přírůstky 
(celkem 10 předmětů), u fondů AC nebylo toto prováděno, u fondů N v dotčeném roce bylo nagrafováno 
profesionálně 121 denárů a u fondu HA provedena nová dokumentace rovněž až u několika set (přesně 
602) předmětů různých inv. čísel. U žádného fondu oddělení starších dějin nedošlo k zrušení nějakých 
inventárních čísel. 

Inventury probíhaly průběžně po celý rok (viz zprávu o inventurách ze dne 18. 1. 2017) a bylo tak 
zkontrolováno (prošlo inventurou) 6.351 inv.čísel, tj. 30 160 předmětů z různých podsbírek a číselných řad. 

chronologická evidence     47 př. č.  
 z toho zakoupených sb. Předmětů    79 ks  
 celkové náklady na nákup sbírek    92.140,- Kč   
systematická evidence     1.427 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016    104.663 inv. č.   
 z toho v počítačové databázi  (celkem)   57.436 inv. č. 
inventarizace  za rok 2016     6.351 inv. č. 
vyřazeno z CES v roce 2016    0 inv. č.  
 
Podrobný rozpis nově zapsaných inv.čísel po fondech: fond F (vyznamenání) – 30 čísel, fond DP (odznaky) 
– 1 číslo, fond N (platidla) – 1342 čísel, fond HA (historická archeologie) – 45 čísel, fond Z (zbraně) – 6 čísel, 
fond ZU (uniformy a výstroj) – 3 čísla.  
 

Oddělení novějších dějin 

chronologická evidence      74 př. č. 
z toho zakoupených sb. předmětů     0 ks 
systematická evidence     74 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016    34.591  inv. č.   
z toho v počítačové databázi (celkem)   7.057 inv. č. 
inventarizace za rok 2016     6.932 inv. č.  
vyřazeno z CES      0 inv. č.  
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Oddělení uměleckoprůmyslové 

V roce 2016 pokračovala generální inventura sbírkového fondu. Dle zápisů v inventárním deníku 
a v evidenčních kartách bylo celkem inventarizováno 2316 inventárních čísel. 

Vzhledem k častým nepřesnostem a neúplnosti záznamů ve starší evidenci sbírkových předmětů, které 
byly zjištěny během inventury v roce 2015, bylo oproti dřívějším předpokladům přednostně přistoupeno 
k detailní revizi dosavadních záznamů ve fondech textil a grafika. Ve fondu UMP textil bylo takto 
inventurně revidováno celkem 1116 inv. č., ve fondu UMP grafika celkem 546 inv. čísel. 

Hlavním důvodem, omezujícím průběh inventury, byl však značný pohyb sbírkových předmětů ze 
sbírkových fondů související s jejich přemísťováním do vznikající stálé expozice užitého umění v hlavní 
budově ZČM. Z fondů porcelán a sklo bylo tak přemístěno 637 inv. č. 

Celkový počet inventárních čísel ve sbírkách uměleckoprůmyslového odd. ZČM k 31. 12. 2016 činil 24 910 
položek. V průběhu Generální inventury bylo k 31. 12. 2016 celkem fyzicky inventováno a následně 
v evidenčních záznamech (II. evidence, DEMUS) revidováno 13 500 inv. č., což činí 54% z celkového počtu. 

V rámci generální inventury a průběžné kontroly předmětů v rámci zápůjček byla pořízena dokumentace 
předmětů s aktuálními stavy.  

V souvislosti se zpracováním denních inventurních seznamů jsou doplňovány a opravovány jednotlivé 
záznamy v elektronické databázi DEMUS.  

V DEMUSu rovněž doplňovány a opravovány záznamy uložených v centrálním depozitáři v Nepomuku, 
které budou předmětem generální inventury (fondy kovů – ca 2000 inv. č. – a dřeva – 876 inv. č.). Byly 
zrevidovány, opraveny či doplněny záznamy k přemětům z fondu Grafiky (546 inv. č.) a z fondu textilu 
(1116 inv. č). 

Byly zapsány nové přírůstky do evidence I. a II. stupně. 

chronologická evidence     60 př. č. 
z toho zakoupených předmětů    40 ks 
celkové náklady na nákup sbírek    29 561,- Kč 
systematická evidence     60 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016    24.910 inv. č. 
z toho v počítačové databázi    23.309 inv. č. 
inventarizace za rok 2016     2.316 inv. č. 
vyřazeno z CES      1 inv. č. 
 
V rámci generální inventury a průběžné kontroly předmětů v rámci zápůjček byla pořízena dokumentace 
předmětů s aktuálními stavy. Průběžně byla doplňována také základní dokumentace. 
 

Oddělení národopisné 

V roce 2016 bylo pokračováno v doplňování dosavadních evidenčních záznamů sbírkové evidence, 
pořízených před rokem 1989. Vzhledem k velkým objemům takto doplňovaných dat byla k tomuto účelu 
téměř výhradně využívána elektronická databáze Demus 10 – Katalog. Základní principy nového vedení 
sbírkové evidence byly stanoveny již v roce 2015 v návaznosti na průběh generální inventarizace podsbírky 
etnografické. Obdobným způsobem byly zaznamenávány rovněž další údaje (lokace sb. předmětů, fyzický 
stav, počet kusů) zjištěné při inventarizaci. Vedle toho bylo však paralelně pokračováno v zákonném 
vedení tištěné evidence 1. a 2. stupně v podobě: přírůstková kniha – inventární kniha – inventární karta 
tak, jak to vyžaduje zákon č. 122/2000 Sb. ve znění p. p.  

Postup generální inventarizace podsbírky etnografické se v roce 2016 přidržoval zásad stanovených již 
v letech 2014 a 2015. Inventarizace sestávala z těchto činností:  

 přípravné práce (komplexní revize a příprava depozitárních prostor a sbírkového fondu); 
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 inventarizace (zasedání inventarizační komise); 

 následné práce (kontrola a zpracování získaných dat).  
 

Přípravné práce 

Nové uspořádání části fondu „Hračky a hry – loutky“ (zajistili pracovníci národopisného oddělení 
a Muzea loutek). 

Nové uspořádání sbírkového fondu „Obrazy“.  

Částečné uspořádání sbírkového fondu „Textil městský“.  

Uspořádání sbírkového fondu „Sklo“.  

Uspořádání sbírkového fondu „Textil lidový“. 

Částečné uspořádání sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“. 

Revize instalace předmětů ve stálé expozici Národopisného muzea Plzeňska. 

Inventarizace 

Zapsání inventárního čísla předmětu do inventarizačního deníku (spolu s počtem kusů). 

Zaznamenání údaje o inventarizaci v celkových seznamech předmětů (dle jejich příslušnosti  
do toho kterého sbírkového fondu). 

Pořízení grafická dokumentace s uvedeným inventárním číslem předmětu. 

Vybrané předměty, jejichž charakter to dovoloval, opatřeny autentizačním razítkem. 

Do programu Demus 10 - Katalog zaznamenán stav předmětu, počet kusů aktuální lokace,  
datum manipulace s předmětem a záznam o opatření předmětu autentizačním razítkem. 

Následné práce 

Opatření pořízených grafií sb. předmětů (v názvu) inventárním číslem. 

Kontrola záznamů v programu Demus 10 – Katalog a porovnání se záznamy v inventarizačním deníku. 

Zálohování grafické dokumentace na externí elektronické uložiště.  

Zálohování dat programu Demus 10 – Katalog na externí vyměnitelný disk. 

Souhrnná data z průběhu inventarizace 

Odpracováno celkem (kalendářních dní zasedání inv. komise):   60 
Odpracováno (pracovních hodin zasedání inv. komise):    330 
Etnografická podsbírka k datu vyhlášení generální inventarizace (inv. č.):  78.443 
 
Ke dni 31. 12. 2016 zinventarizovaná část podsbírky etnografické: 
  
předmětů:        66.993 
inv. č.:         45.104 
inv. č. (v sb. fondu do data vyhlášení generální inventarizace):  57.499 
V roce 2016 zinventarizováno (inv. č.):     8.617 
V roce 2016 zinventarizováno (předmětů):     10.847 
 
Digitalizace sbírkových fondů 
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Digitalizace sbírkových fondů se v roce 2016 omezovala téměř výhradně na pořizování grafické 
dokumentace v průběhu generální inventarizace. Tímto způsobem byla pořízena dokumentace téměř 11 
tisíc předmětů. Za účelem přípravy krátkodobých výstav, scénáře nových částí stálé expozice 
Národopisného muzea Plzeňska, pracovních listů pro návštěvníky muzea, podkladů pro nové informační 
panely a průvodce stálou expozicí bylo v roce 2016 vlastními prostředky národopisného oddělení pořízeno 
více než 400 kvalitních elektronických kopií (převážně plošných) sbírkových předmětů.  

Prostřednictvím ateliéru Západočeského muzea v Plzni, p. o. došlo v roce 2016 k dokončení grafické 
dokumentace vybraných předmětů, instalovaných v roce 2015 na výstavě věnované stoletému výročí 
prvního zpřístupnění Národopisného muzea Plzeňska. Tímto způsobem bylo pořízeno celkem 248 grafií 
převážně trojrozměrných sbírkových předmětů. K dalšímu pořizování digitalizátů sbírkových předmětů 
etnografické podsbírky (případně z pomocných fondů téže podsbírky) docházelo v roce 2016 průběžně, 
v souvislosti s vyřizováním požadavků o poskytnutí reprodukčních práv k těmto předmětům, kterých bylo 
tímto způsobem zpřístupněno externím žadatelům celkem 688.  

V druhé polovině roku 2016 bylo na národopisném oddělení přistoupeno k realizaci schváleného ústavního 
úkolu č. UU 2016/01 s názvem „Odborné zpracování a digitalizace pomocného fondu skleněných negativů 
etnografické podsbírky sbírky ZČM v Plzni“. V rámci tohoto ústavního úkolu bylo v roce 2016 do 
elektronické podoby převedeno celkem 934 hmotných substrátů pomocného fondu „Skleněné negativy“.  

Pomocné fondy etnografické podsbírky 

V letech 2014 a 2015 byly v průběhu generální inventarizace stanoveny nové principy v evidenci 
pomocných fondů etnografické podsbírky. Vyjma pomocného fondu „Skleněné negativy“ se  převážné 
míře jedná o doposud nezpracované a nepublikované terénní sběry, získané Národopisným muzeem 
Plzeňska v první polovině 20. století. Novelou Vnitřní směrnice pro správu sbírky Západočeského muzea 
v Plzni, p. o. ze dne 30. 7. 2015 byla pro tyto fondy zavedena pomocná evidence, navazující na dosavadní 
systém zavedený Ladislavem Lábkem: 

N-NMP, N-KPS, N-Sch, N-L, N-ML (pomocný fond „Skleněné negativy“); 

S-KPS, S-L, S-NMP, S-NS (pomocný fond tiskařských štočků); 

MA1, MA2, RA1, RA2, PA1, PA2 (písemná a obrazová dokumentace členěná do kategorií: „místopis“, 
„rodové doklady“, „předmětová dokumentace“). 

Do výše uvedených evidenčních kategorií byly v průběhu roku 2015 a 2016 zařazeny níže uvedené 
soubory: 

Pozůstalost rodiny Kalserovy (vznik 1850 – 1945); 

Aprovisační referát obce král. města Plzně (vznik 1914 – 1916); 

Kroužek přátel starožitností v Plzni (vznik 1920 – 1934); 

Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni (vznik 1911 – 50. léta 20. stol.); 

Marie Ulčová (vznik 1923 – 1989); 

Marie Lábková  (vznik 20. léta 20. století); 

Karel Koutecký (vznik 1900 – 1960); 

Emanuel Balley (vznik 1909 – 1963). 

Soubor pozůstalosti Karla Kouteckého se nachází ve zpracování.  
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Podsbírka etnografická – celkový přehled 

chronologická evidence      47 př. č. 
z toho zakoupených sb. Předmětů     14 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     40.150 Kč   
systematická evidence      192 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     79.231 inv. č.   
z toho v počítačové databázi  (celkem)    60.584 inv. č. 
inventarizace  za rok 2016      8.617 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č.  

 

Centrum paleobiodiverzity 

Podsbírka: paleontologická – pracoviště Plzeň 

chronologická evidence      6 př. č. 
z toho zakoupených sb. Předmětů     0 ks 
systematická evidence      1.500 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     34.381 inv. č.   
z toho v počítačové databázi  (celkem)    34.381 inv. č. 
inventarizace za rok 2016      2.000 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č.  
 
Posbírky: paleontologická, mineralogická a petrologická – pracoviště Rokycany 
 
chronologická evidence      0 př. č. 
z toho zakoupených sb. Předmětů     0 ks  
systematická evidence      0 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     108.338 inv. č.   
z toho v počítačové databázi (celkem)    108.338 inv. č. 
inventarizace za rok 2016       10.037 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č.  
 
Ing. Jana Mlnáříková v roce 2016 zpracovávala sbírku Dr. Erdtmanna za odborného vedení doc. RNDr. 
Petra Krafta, CSc. Martina Korandová pracovala na doplňování záznamů v systematické počítačové 
evidenci pro sbírkové předměty Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech v programu DEMUS10 
odbornými informacemi (o lokalitě, souvrství, původní fauně, hornině, aj., které jsou čerpány z průvodní 
dokumentace (karet) kolekce sbírky brachiopodů Dr. Vladimíra Havlíčka, za odborného vedení Doc. RNDr. 
Petra Krafta, CSc. Marie Spáčilová dokumentovala nové sběry RNDr. Josefa Pšeničky, PhD.   a Ing. Jana 
Bureše a pracovala na doplňování záznamů v systematické počítačové evidenci DEMUS 10 pro sbírkové 
předměty paleobotanické sbírky (pracoviště Plzeň).  
 
Průběžně probíhala dokumentace sbírkového fondu Centra a to především paleontologické podsbírky na 
pracovišti Plzeň (Ing. Jana Mlnáříková a Marie Spáčilová). 

Všechny sbírkové předměty společně s dokumentací byly zapsány do databázového programu DEMUS 10. 
Současně je vedena tištěná forma karet jako záloha, aby nedošlo ke ztrátě dat.  
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Oddělení botanické 

chronologická evidence:      5 př. č. 
z toho zakoupených sb. předmětů:     0 ks 
celkové náklady na nákup sbírek:      0 Kč   
systematická evidence:      304 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016:     87.271 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem):     51.191 inv. č. 
inventarizace za rok 2016:      6.987 inv. č. 
vyřazeno z CES:       0 inv. č. 
 
Byly vytištěny nové evidenční karty pro podsbírky: houby (3095 sb. př.), játrovky (2878 sb. př.)  
a cévnaté (položky nově zapsané – 304, rod Hordeum – 50). 
 

Oddělení zoologické 

 chronologická evidence      57 př. č. 
z toho zakoupených sb. Předmětů     0 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     0 Kč 
systematická evidence      36 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     16.178 inv. č.  
z toho v počítačové databázi     14.774 inv. č. 
inventarizace za rok 2016      3.472 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č. 
 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

chronologická evidence      383 př. č. 
 z toho zakoupených sb. Předmětů     129 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     144.190 Kč 
systematická evidence      383 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     11.944 inv. č. 
z toho v počítačové databázi     10.844 inv. č. 
inventarizace za rok 2016      293 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č. 
 
Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových fondů, jsou průběžně evidovány a zpracovávány do katalogů 
(l. a 2. stupeň evidence). Studijní fond, prochází průběžnou inventarizací, větší část je nově signována 
a celý fond je zároveň průběžně rekatalogizován do databáze. V databázi bylo za r. 2016 zpracováno 2.805 
záznamů (z toho bylo 1.818 letošních přírůstků). Celkově má databáze knihovního fondu k 31. 12. 2016 
42.695 záznamů o celkovém počtu 81. 845 exemplářů (přír. čísel). Výdaje za studijní fond byly v roce 2016 
celkem 141.547 Kč. 

Záznamy v katalogu OPAC jsou průběžně revidovány a upravovány dle platných standardů. Díky nové verzi 
systému je aktualizace prováděna okamžitě, tzn., že záznamy vytvořené v reálném čase, jsou ihned 
k dispozici uživatelům online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno za rok 2016 celkem 4.953 
přístupů na online katalog. 

Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu Staré tisky – signatury 507, 508 a 509. 
Dle inventarizačního protokolu č. j. 14/2017 ze dne 23. 1. 2017 bylo inventarizováno celkem 293 jednotek. 
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

chronologická evidence      255 př. č. 
z toho zakoupených sb. Předmětů     96 ks 
systematická evidence      931 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     124.200 inv. č. 
z toho v počítačové databázi  (celkem)    108.088 inv. č   
inventarizace  za rok 2016      9.185 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č.  
 
V roce 2016 bylo do přírůstkové knihy oddělení zapsáno celkem 255 nových přírůstkových čísel, tj. celkem 
999 předmětů. Všechny získané předměty patří do podsbírky jiná-společenskovědná. Do podsbírky 
negativů nebyly získány žádné přírůstky. Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapsala H. Husová. 
Celkem 11 přírůstkových čísel bylo získáno koupí, ostatní předměty byly získány darem: celkem 216 
přírůstkových čísel. Vlastní výzkumnou činností pracovníků oddělení bylo získáno celkem 28 přírůstkových 
čísel. 

Přírůstková čísla za rok 2016 byla též zapsána do programu Demus01-Evidence (H. Husová). 

V průběhu roku byla do databáze Demus01-Evidence přepisována starší, dosud nezapsaná přírůstková 
čísla - celkem bylo zapsáno 2436 starých přírůstkových čísel (H. Husová). 

V r. 2016 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové předměty. 

V rámci katalogizace v roce 2016 bylo zapsáno do systematické evidence podsbírky jiná-společenskovědná 
931 inv. č. (M. Hus, V. Vondrovská, M. Skalová, J. Lehner, M. Merglová Stránská). Katalogizace byla 
prováděna v programu Demus01-Katalog. 

Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich zařazení (V. Vondrovská, M. Skalová, M. Merglová 
Stránská). 

V rámci inventarizace v r. 2016 byly na základě rozhodnutí ředitele č.7/2016 z 15. 1. 2016 inventarizovány 
sbírkové fondy: nábytek a umělecko-historické sbírky. Celkem bylo inventarizováno 9185 položek.  
Do digitální evidence v programu Demus01-Katalog byly zaznamenány aktualizované údaje o uložení 
a provedené inventarizaci. Před změnami v databázi byla provedena fyzická kontrola fondu v depozitáři. 
Mikroklima depozitáře je průběžně monitorováno.  

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Chronologická evidence      53 př. č. 
Z toho zakoupených      430 ks 
Systematická evidence      3.032 inv. č. 
Sbírkový fond k 31. 12. 2016     24.087 inv. č. 
Z toho v počítačové databázi     21.777 inv. č. 
Inventarizace za rok 2016      3.930 inv. č. 
Vyřazeno z CES       0 inv. č. 
 
Celkem bylo za rok 2016 do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd zapsáno 53 přírůstkových čísel, 
v číselné řadě N1/2016 – N53/2016  tj. 745 předmětů. Přírůstková čísla týkající se předmětů z podbsírky 
Další přírodovědná dokumentace byla zapsána i do databáze Bach – archiv, přírůstková kniha.  
(zapsala Dr. Šandová) 
 
V r. 2016 bylo do systematické evidence oddělení přírodních věd zapsáno celkem 3032 inv. č., tj. 3032 ks 
předmětů. Z toho bylo 2498 inv. č. (2498 předmětů) z podsbírky botanické - cévnaté rostliny sign. BS, 
z podsbírky Další přírodovědná dokumentace 321 inv. č. sign. NN (321 předmětů – digitální grafie hub, 
dokumentace biotopů a rostlinných druhů z akcí oddělení). Předměty zapsala Dr. Šandová. Do podsbírky 
zoologické bylo zapsáno celkem 13 inv. č., tj. 13ks  předmětů (dermoplastické preparáty – zapsal Dr. Šoun) 
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a do podsbírky mykologické 200 inv. č., tj. 200 ks exikátů hub (zapsali Dr. Šoun a Dr. Šandová). Katalogizace 
byla prováděna v programech Demus-Botanika, Demus-Zoologie a Bach-archiv. Podsbírka entomologická 
nebyla v r. 2016 doplňována. 

Do systematické evidence byly ke kartám přidávány obrázky v podsbírce Další přírodovědná dokumentace 
321 inv. č. (321 obrázků). Před zařazením do sbírek byl proveden výběr z grafií pořízených v terénu a jejich 
úprava v programu Adobe – Photoshop (142 ks). Provedla Dr. Šandová. grafie nezařazené do sbírek byly 
založeny do doprovodné dokumentace. 

Bylo provedeno rejstříkování 236 evidenčních karet v programu Bach- archiv, tj. doplněno 2596 údajů  
pro snadnější vyhledávání v databázi (Dr. Šandová). 

Byl proveden tisk evidenčních karet a definitivních sched ke katalogizovaným položkám cévnatých rostlin 
z programu Demus-Botanika (Dr. Šandová) a nalepení sched na položky (S. Volková). 

Při determinaci bylo spolupracováno se specialisty na obtížně určitelné taxony (Epilobium, Rubus, Rosa, 
Hieracium aj.) průběžně dle potřeby (Dr. Šandová). 

Dokumentátorka S. Volková zapsala do přírůstkové knihy Bach-Archiv 131 nových dokumentů o činnosti 
muzea a zpracovala do systematické evidence celkem 131 ks karet v témže programu Bach – Archiv, 
předměty jsou uloženy v archivu muzea. 

Údaje o sbírkách do CES byly na základě aktualizací z MK odeslány 1x (Dr. Šandová), neboť se čeká na 
spuštění CES-on-line a proškolení pracovníků, kteří budou údaje odesílat a které dosud nebylo provedeno. 
V mezidobí byla provedena kontrola evidovaných čísel v databázích a v Cesíku. 

Inventarizace 

Na základě RŘč.2/2016 z 15. 1. 2016 byla provedena inventarizace 2. části sbírky cévnatých rostlin (sign. 
BS), uložených v depozitáři v objektu čp. 135/I v Rokycanech, celkem bylo inventarizováno 2492 
herbářových položek. Do digitální evidence v programu Demus-Botanika byly zaznamenány aktuální údaje 
o uložení (skříně, police) a o provedené inventarizaci, doplněny lokality a další údaje. Na inventarizaci se 
podílela inventarizační komise ve složení Mgr. Jan Lehner (vedoucí oddělení historie), předseda komise 
Mgr. J. Šoun, PhD., člen komise a RNDr. Mgr. M. Šandová (správce fondu). Při inventarizaci nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly. Byl zpracován inventarizační protokol a odevzdán vedoucí pobočky spolu 
s vytištěnými a svázanými katalogizačními kartami, označenými razítkem „revize 2016“. Razítkem revize 
byla označena i revidovaná přírůstková čísla v přírůstkové knize. S razítkováním karet a jejich vazbou 
pomáhala dokumentátorka S. Volková. Sbírky jsou řádně uloženy v herbářových krabicích a prachotěsných 
skříních v klimatizovaném depozitáři. 

Na základě téhož rozhod.nutí RŘ2/2016 byla provedena také inventarizace části předmětů zařazených do 
podsbírky Další přírodovědná dokumentace (negativy, pozitivy, digitální grafie), kterou provedla komise ve 
složení  Mgr. J. Šoun, PhD. – předseda komise, Mgr. V. Zdráhal (ved. muzejní knihovny) a RNDr. Mgr. 
M. Šandová  (správce fondu). Byly revidovány předměty, které prošly inventarizací naposledy v letech 
2005 – 2007, tj. inv. č. NN1877 až NN3314, celkem 1438 předmětů. Ani při této revizi nebyly shledány při 
fyzické inventarizaci inventarizační rozdíly (provedl Dr. Šoun a V. Zdráhal), evidenční karty byly 
orazítkovány (provedli Dr. Šoun a S. Volková), záznam do databáze dle fyzické kontroly a tisk protokolu 
provedla Dr. Šandová. Předměty jsou řádně uloženy v depozitáři v objektu čp. 135/I, ev. digitalizovány 
a zálohovány tamtéž.  

V průběhu zpracování byly v evidenčních kartách provedeny opravy formálních překlepů  ev., doplnění  
po předchozí redeterminaci (celkem 112 údajů). 
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Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

evidence chronologická      133 př. č. 
z toho počet zakoupených     53 ks 
evidence systematická      8.398 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     8.398 inv. č. 
z toho v počítačové databázi     8.358 inv. č.  
Inventarizace za rok 2016      3.710 inv. č. 
Vyřazeno z CES       0 inv. č.   
 
Fond byl doplněn o tyto významné knihy: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském 
kraji. Praha: Národní památkový ústav 2015; Po stopách osvobození západních Čech americkou armádou. 
Kralovice: Reklama Fryček, 2015; Politický a školní okres Rokycanský. Brno: GARN 2016 (reprint vydání 
z roku 1898); Lang, Martin:  Velká kniha o městě Mirošově. Mirošov: Město Mirošov, 2016. David, Petr 
a Soukup, Vladimír: Brdy známé i neznámé. Praha: Knižní klub 2016; Tetzeli, Jiří a Karolina: Lidové kroje 
Plzeňského kraje. Plzeň: Ing. Jiří Tetzeli a Mgr. Karolina Tetzeli, 2016. Hrachová, Hana: Rokycany známé 
i neznámé. Hostivice: Petr Přášil 2016.  
V roce 2016 bylo do přírůstkové knihy oddělení zapsáno celkem 395 nových přírůstkových čísel, tj celkem 
395 předmětů. Z toho patřilo do podsbírky regionální literatura 133 př. č. (133 předmětů), do fondu 
odborné literatury 262 př. č. (262 předmětů), podsbírka staré tisky nebyla v roce 2016 doplňována. 
Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapisoval Václav Zdráhal. 

Celkem 236 př. č. bylo získáno darem. O vlastní materiál šlo v 34 případech, výměna 34 přírůstkových čísel 
a dále koupí (knihkupectví, nakladatelé, zprostředkovatelé) 125 předmětů.  

Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty) knižní jednotky byly katalogizovány v programu  
Clavius. Bylo katalogizováno celkem 1432 na období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2016. Byly doplněny 
záznamy do databáze CESík (do podsbírky knihy sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. V roce 
2016 nebyly z evidence vyřazeny žádné knižní jednotky. 

V roce 2016 inventarizována signatura Reg (od Reg 1 po Reg 3710). Byly kontrolovány a doplňovány 
záznam regionální literatury v Claviu (po Reg 1900). V jednotkách se nachází čárové kódy. Na inventarizaci 
se podílela následující inventarizační komise: Mgr. Václav Zdráhal (předseda komise), Jaroslava Pěnkavová 
(správce fondu) a a Mgr. Radka Praumová (Hentschová). Z inventarizace byl sestaven a vytištěn protokol 
o inventarizaci a odevzdán vedoucí pobočky a následně byl svázaný výtisk předán do ZČM v Plzni, p. o. 
(včetně přírůstkového seznamu revidovaných dokumentů.). Sbírky regionální literatura jsou uloženy 
v přízemí objektu č. 123/1 v Rokycanech.  

Celkově má databáze knihovního fondu v systému Clavius k  31. 12. 2016 celkem 66 808 knižních jednotek. 
Záznamy jsou k  dispozici uživatelům online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno za rok 2016: 
celkem 4694 dotazů (hledání) a 162 vstupů na online katalog. 

Centrum paleodiverzity (pracoviště Rokycany) 

Přestože došlo ke sloučení rokycanského oddělení paleontologie MBH (pracovnice pí. Martina Korandová) 
do Centra paleobiodiverzity pod ZČM, do celkového součtu evidence započítáváme sbírkové předměty 
i inventarizaci tohoto bývalého paleontologického rokycanského oddělení, neboť stále jsou součástí sbírky 
MBH v CES. 

evidence chronologická      0 př. č. 
z toho počet zakoupených     0 ks 
evidence systematická      0 inv. č. 
sbírkovy fond k 31. 12. 2016     108.338 inv. č. 
z toho v počítačové databázi     108.338 inv. č.   
Inventarizace za rok 2016      10.037 inv. č. 
Vyřazeno z CES       0 inv. č. 
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Celková evidence 2016 za MBH 
evidence chronologická      441 př. č. 
z toho počet zakoupených     579 ks 
Celkové náklady za nákup sbírek     44 177,- Kč  
evidence systematická      12.361 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     265.023inv. č. 
z toho v počítačové databázi     24.6561inv. č.  
Inventarizace za rok 2016      26.862 inv. č. 
Vyřazeno z CES       0 inv. č. 
 
Souhrn za Západočeské muzeum v Plzni – CES – ZČM /001-07-30/018001 
chronologická evidence      910 př. č.  
z toho zakoupených sb. Předmětů     262 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     309.741 Kč 
(zahrnuto 3.700 Kč v Muzeu loutek) 
systematická evidence      9.052 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     506.587 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)    372.994 inv. č. 
inventarizace za rok 2015      47.361 inv. č. 
vyřazeno z CES       1 inv. č. 
 
Souhrn za pobočku Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech – CES – MBH /002-05-10/185002 
chronologická evidence      441 př. č.  
z toho zakoupených sb. Předmětů     579 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     44.177 Kč 
systematická evidence      12.361 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     265.023 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)    246.561 inv. č. 
inventarizace za rok 2016      26.862 inv. č. 
vyřazeno z CES       0 inv. č. 
 
C E L K E M (souhrn za Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)  
chronologická evidence      1.351 př. č.  
z toho zakoupených sb. Předmětů     841 ks 
celkové náklady na nákup sbírek     353.918 Kč 
systematická evidence      21.413 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2016     771.610 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)    619.555 inv. č. 
inventarizace za rok 2016      74.223 inv. č. 
vyřazeno z CES       1 inv. č. 
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Ochrana sbírek 

Počet obrazově zdokumentovaných sbírek celkem: 66 464 inventárních čísel 

Oddělení prehistorie 

Provedena byla revize stavu sbírkového fondu kovových předmětů oddělení. V rámci ní byly jednotlivé 
předměty označovány štítky s popisem a uloženy do uzavíratelných igelitových sáčků. Křehké předměty 
byly ukládány navíc na vytvarovaná lůžka z pěnového polyetylenu (L. Šmolíková). 

Byl prohlédnut stav fondu celých nádob a k opravě či rekonstruování v keramické laboratoři bylo vybráno 
6 nádob (P. Peterková, J. Tycová). 

Do evidenční databáze, poddatabáze konzervačních karet byly provedeny záznamy o konzervačních 
zásazích na kovových artefaktech provedených na sbírkových předmětech v roce 2015 (L. Šmolíková).  

Do depozitáře ve Zbiroze byla přestěhována zbylá část nálezů z výzkumu neolitického sídliště ve Stodě, 
stavba prodejny Tesco. V depozitáři pak byla vystěhována jedna místnost, kde požadujeme postavení 
kovových regálů pro uložení drtidel (M. Metlička, P. Peterková, R. Rejchová). 

Průběžně byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších souborů také popisován čísly nálezů veškerý materiál 
z nových přírůstků za rok 2016, který byl následně uložen v příručním depozitáři (M. Metlička, 
M. Mašková, brigádníci).  

V depozitářích kovových artefaktů, zlomkové keramiky a celých nádob je průběžně měřena teplota 
a vlhkost (J. Metličková).  

Průběžně byly laboratorně ošetřovány a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok 2013 až 2015, které 
byly připravovány k systematické evidenci (P. Peterková, J. Tycová, R. Rejchová). 

V expozici „Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech“ v hlavní budově muzea jsou pravidelně měřeny 
teplota a vlhkost prostředí. V březnu byl zjištěn náhlý výskytu šatních molů ve vitríně s tkalcovským stavem 
a následně bylo provedeno celkové vyčištění a nová instalace (J. Metličková, A. Junková).  

Oddělení starších dějin 

Půdní depositáře na pracovišti Zborovská 40 v Plzni jsou sice vybudovány, ale nevyřešily nedostatek místa 
– jsou určeny jen pro archeologickou podsbírku. 

Velkým úkolem teoreticky mělo být intenzívní stěhování archeologické sbírky z depa Částkova 49 do 
depositářů Zborovská 40. U fondů MP a G nepokračovalo např. přeložení a nové uložení map a grafiky 
(prokládací papíry, obálky, nové desky, police), u fondu DP pokračovalo nové uložení odznaků (nové 
krabice) atd. s využitím nového obalového materiálu získaného v minulosti z prostředků ISO MK ČR. Bylo 
pokračováno ve vypracování nových lokačních seznamů. 

V depositáři ZU (uniformy) nebyly během roku změny. 

Oddělení novějších dějin 

Na rok 2016 byla naplánovaná rekonstrukce depozitáře č. 6. Z finančních důvodů (upravený rozpočet  
ze strany ekonomického oddělení) k realizaci rekonstrukce nemohlo dojít.  

Digitalizace 51 ks grafií a 305 ks negativů (Tománková). 

Digitalizace 15 ks grafií a 19 ks negativů (Krčmář). 
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Oddělení uměleckoprůmyslové 

V jednotlivých depozitářích je pravidelně kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů. V období květen 
– prosinec 2016 probíhalo pravidelné srovnávací měření vlhkosti a teploty v prostorách připravované stálé 
expozice Užité umění a umělecké řemeslo.  

V depozitáři textilu v objektu Bolevecká náves provedena pravidelná preventivní desinsekce.  

V trezorové místnosti na hlavní budově v Kopeckého sadech proběhla pravidelná revize vstupních dveří.  

Fond Porcelán – bylo dokončeno stěhování a nové uložení sbírkového fondu porcelán (nové vitríny v depo 
porcelán), v souvislosti s výběrem předmětů do stálé expozice probíhá postupná sanace sbírkových fondů 
keramika a porcelán.  

Fond Grafika - konzervace a rámování 10 kusů plakátů rámci přípravy výstavu Příběh kola aneb od draisiny 
k favoritu.  

Fond Orient - během výstavy čínského textilu („Draci a pivoňky“) je kontrolována teplota a vlhkost  
ve výstavním sále a předsálí. 

V souvislosti s přípravou stálé expozice Užité umění a umělecké řemeslo bylo průběžně zajišťováno 
odpovídající zabezpečení balení a transportu exponátů z depozitářů v objektech Bolevecká náves  
a CD Nepomuk do hlavní budovy ZČM.  

Oddělení národopisné 

V důsledku realizované generální opravy zabezpečovacího systému EZS, spojené s nutnou výměnou 
zastaralých částí systému, a v důsledku modernizace kamerového systému v objektu Národopisného 
muzea Plzeňska v roce 2015, je uložení sbírkového fondu v prostorách objektu (ve vztahu k možným 
bezpečnostním rizikům) optimální. Především ve vztahu k charakteru stálé expozice Národopisného 
muzea Plzeňska a podobě historických objektů Chotěšovského a Gerlachovského domu se však ani 
v roce 2016 nepodařilo zajistit připojení EPS obou objektů k PCO HZS PK. 

V roce 2016 pokračovali pracovníci národopisného oddělení v postupných úpravách depozitárních prostor 
prostřednictvím vybavování vhod.nými úložnými komponenty a v ukládání sbírkových předmětů do 
speciálních úložných a archivačních obalů. V souvislosti se zajištěním optimálního uložení sbírkových 
předmětů bylo v roce 2016 realizováno:  

optimální uložení části sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“ 

uložení vybraných částí předmětů sbírkových fondů „grafie“, „Obrazy“ a „Tiskopisy“ do speciálních 
papírových obálek s alkalickou rezervou 

uložení vybraných souborů pomocné dokumentace etnografické podsbírky do odpovídajících archivních 
krabic 

optimalizace uložení části sbírkového fondu „Obrazy“ v externích depozitářích 

V roce 2016 bylo provedeno pravidelné preventivní desinsekční plynování depozitárních a expozičních 
prostor v objektech Národopisného muzea Plzeňska a prostor vybraných detašovaných depozitářů.  

Centrum paleobiodiverzity 

V roce 2016 byla na základě rozhodnutí ředitele č. 2/2016 z 15. 1. 2016 inventarizována paleontologická 
podsbírka Muzea Dr. Bohuslav Horáka v Rokycanech, uložená v depozitáři č. 1 a č. 2 v objektu čp. 135 na 
Masarykově náměstí v Rokycanech. Celkem bylo inventarizováno 10037 evidenčních čísel, tj. 12667 kusů. 
Do digitální evidence v programu DEMUS10 byly zaznamenány údaje o provedené inventarizaci, datu 
inventarizace a stavu předmětu. Před změnami v databázi byla provedena fyzická kontrola fondu 
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v depozitáři. Na inventarizaci se podílela inventarizační komise stanovená rozhodnutím ředitele – 
Korandová Martina, Bc. Martina Skalová a RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Při inventarizaci nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly.  

Podsbírky Centra Paleobiodiversity na parcovišti Rokycany (paleontologická, mineralogická 
a petrografická) jsou uloženy ve speciálních krabičkách, zásuvkách a skříních ve dvou depozitářích, které 
jsou klimaticky udržovány ve stabilních hodnotách pomocí klimatizačních jednotek a je průběžně měřena 
teplota a vlhkost. Sbírky jsou uloženy ve speciálních zásuvkách, ty ve skříních depozitáře, řádně 
označených. Mikroklima depozitáře je průběžně monitorováno. Probíhala digitalizace fosilního materiálu 
na základě konzultace s odborným pracovníkem (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

V rámci plánované inventarizace paleontologické podsbírky (pracoviště Plzeň) byla v roce 2016 provedena 
revize 2000 invč. Inventarizace sbírkového fondu oddělení paleontologie proběhla podle rozhodnutí 
ředitele 2/2016, ze dne 15. 1. 2016. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová databáze DEMUS 10. 
Inventarizovány byly sbírkové předměty F 8301 – F 10300. Na inventarizaci se podílela inventarizační 
komise stanovená rozhodnutím ředitele – Alena Čížková-Nádrazská, RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D 
a RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Při inventarizaci 
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.  

Bohužel, stejně jako v minulých letech, Centrum (pracoviště Plzeň) se potýká s akutním nedostatkem 
úložných krabic. V nynější době chybí cca 300 úložných krabic. 

Oddělení botanické 

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

Oddělení zoologické 

Sbírky byly vyplynovány Cytrolem Super SG (firmou Desinsekta). Některé předměty byly navíc 
ošetřenyv návaznosti na výsledky inventarizace a namátkových kontrol sbírek dalšími přípravky dle 
potřeby. U předmětů uložených v tekutých médiích byly kapaliny v případě potřeby doplněny. Depozitáře 
byly pravidelně kontrolovány (teplota, vlhkost, stav sbírek) a zjištěné nedostatky odstraňovány (I. Těťál, 
R. Vacík, Š. Vančurová). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhod.ných prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném prostoru příznivé klimatizační podmínky  

(17 C, 55 vlhkosti).  

V letošním roce byly v knihovně prováděny drobné restaurátorské práce (tukování) pracovnicí 
restaurátorského oddělení. 

Grafická dokumentace pro program ISO v r. 2016 nebyla realizována z důvodu zaneprázdněnosti  
a nemoci fotografky. 

Oddělení konzervace 

V roce 2016 bylo zkontrolováno uložení předmětů národopisného oddělení v depozitáři v Bolevci po 
provedených hromadných dezinsekcích v roce 2014 a 2015 s uspokojivým výsledkem. Byla nalezena pouze 
neaktivní těla škůdců – červotoče. Depozitář bude průběžně nadále sledován a podle potřeby případně 
bude dezinsekce opakována. 

V depozitáři pobočky MBH v Rokycanech byla likvidována plíseň, která se vyskytla u 4 ks mobiliáře (skříně, 
komody) přestěhovaného z nevyhovujícího depozitáře do nového depozitu v ulici J. Knihy v Rokycanech. 
Stav mobiliáře sledují pracovníci pobočky MBH. 
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V MCU (Muzeum církevního umění) ve Františkánské ulici v Plzni byl režim vystavovaných předmětů 
přizpůsoben stávajícím kolísavým klimatickým podmínkám. V důsledku toho byly vyměněny ornáty a další 
paramenta (církevní roucha). Dále se každoročně přemísťují cínové předměty do vyhovujících klimatických 
podmínek, tzn. < +13°C. 

V MCU jsou klimatické podmínky dány charakterem stavby (klášter), takže ve své podstatě jdou ovlivnit 
pouze minimálně (vytápění expozičních prostor chybí). Klima je v objektu monitorováno centrálním 
systémem pomocí rozmístěných dataloggerů. 

V průběhu roku 2016 se podařilo do oddělení konzervace pořídit nažehlovací stůl v rámci podpory MK 
z programu ISO.  Obsluha byla proškolena v Moravské galerii Brno. 

Pokud se týká ochrany sbírkového fondu, práce oddělení konzervace byla v tomto roce soustředěna 
převážně na konzervaci sbírkového fondu pro nově vznikající stálou expozici užitého umění a dále  
na přípravu a realizaci výstavy Příběh kola. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

V jednotlivých depozitářích je pravidelně kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů. V objektu 
probíhá pravidelně desinsekce a deratizace, kterou provádí odborná firma.  

Dne 6. 12. 2016 byly odstěhovány všechny předměty z depozitáře v přízemí objektu v Mýtě a uloženy 
v nových depozitárních prostorách v Rokycanech. 

Prostřednictvím konzervátorky prehistorické oddělení Západočeského muzea v Plzni bylo v roce 2016 
konzervováno celkem 42 sbírkových předmětů podsbírky jiná-společenskovědná. Přímým 
konzervátorským zásahem prošly zejména předměty určené pro realizaci krátkodobých výstav.  
Pět sbírkových předmětů bylo restaurováno.  

V roce 2016 byl rekonstruován muzejní objekt č. p. 146 v Knihově ulici v Rokycanech. Vznikly nové 
depozitáře – v přízemí velký depozitář s plochou o výměře 368 m2, v 1. patře pak depozitář s plochou   
výměře 228 m2, a tamtéž dále depozitář s plochou o výměře 15 m2. Pro depozitář grafií o výměře  
15 m2 byly zakoupeny nové kovové skříně. 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Základní ošetření sbírek chemickými prostředky (paradichlorbenzen) bylo provedeno u 172 krabic 
s entomologickými sbírkami (tj. 11 488 ks hmyzu), a to 2x v průběhu roku. Stejně bylo ošetřeno i 385 
sbírkových předmětů z podsbírky zoologické (dermoplastické preparáty umístěné jednak v depozitáři, 
jednak v přírodovědné expozici - Dr. Šoun). V depozitářích a v expozici byly také průběžně kontrolovány 
návnady proti hlodavcům. (Dr. Šandová). 

Přípravkem Invet byla ošetřena též celá mykologická sbírka v počtu 1778 ks (exikáty hub), provedla  
Dr. Šandová. 

Průběžně byla kontrolována teplota a vlhkost v depozitářích a řízena zde umístěná klimatizace podle 
venkovních teplot, pravidelně byl zajišťován úklid v depozitářích ve spolupráci s uklizečkou. Nově získané 
sbírky byly ukládány v určených obalech, krabicích a skříních. V průběhu fyzické inventarizace i ošetření 
byly sbírky kontrolovány na možnou přítomnost škůdců ev. plísní, nebyly shledány závady, stav sbírek  
je dobrý (Dr. Šandová, Dr. Šoun). 
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Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Knižní jednotky jsou uloženy v regálech. Sbírkový fond regionální literatury (Reg.) se nachází 
v uzamykatelných skříních ve studovně a v příručním depozitáři oddělení. Nejcennější sbírkový fundus je 
uložen v kovových uzamykatelných skříních. Po přestěhování celého odd. historie a společenských věd  
do nově zrekonstruovaného objektu v ul. J. Knihy, se plánuje do uvolněných prostor přesunout depozitář 
knihovny z objektu v Mýtě. 
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Restaurování, konzervace a preparace sbírek 

Oddělení prehistorie 

Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři zkonzervováno a zrestaurováno 142 artefaktů z bronzu, 
železa, kosti, skla a jantaru. Z části se jednalo o starý sbírkový fond a z části o nové nálezy z vlastních 
archeologických výzkumů, nebo převzaté náhod.né nálezy (I. Kolmanová).  

Pro jiná oddělení ZČM bylo v laboratoři zkonzervováno:  

 pro odd. ZAV – 34 železných předmětů z různých záchranných výzkumů a náhod.ných nálezů. 

 pro Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 43 železných středověkých artefaktů  
 
Celkem tak bylo pro jiná oddělení ZČM zkonzervováno 77 sbírkových předmětů (I. Kolmanová).  

Pro Muzeum TGM Rakovník byl zkonzervován soubor 45 bronzových předmětů získaných průzkumy 
různých lokalit na Rakovnicku (I. Kolmanová).  

V rámci metodické pomoci muzeím v regionu byl pro Muzeum Českého lesa v Tachově zkonzervován 
bajonet a pochva z 2. světové války (I. Kolmanová). 

Pro Oblastní muzeum v Chomutově bylo zkonzervováno 157 bronzových předmětů a plechů pocházejících 
z výzkumu žárového pohřebiště doby římské z Nezabylic (I. Kolmanová).  

Pro Krajské muzeum v Karlových Varech bylo zkonzervováno 22 artefaktů, mezi nimi bronzové záušnice  
ze Žlutic a depot bronzů z Mezirolí (I. Kolmanová).  

Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 444 
a zrestaurováno 116 sbírkových předmětů. 

Pokračovalo opravování fondu celých nádob. K novému zrestaurování a doplnění bylo vybráno 6 nádob 
z pohřebiště v Nynicích, na kterých byly nově opraveny spoje nebo byly celé rozebrány a nově 
zrestaurovány. Provedena byla také kontrola stavu nádob z výzkumů mohylových pohřebišť od F. X. France 
Šťahlavy-Hájek a Dýšina-Kokotsko (P. Peterková, J. Tycová, J. Metličková). 

Z nově zpracovávaných výzkumů byly zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza z následujících 
výzkumů: 

Laboratorně byl zpracován materiál z výzkumu sídliště z pozdní doby halštatské až časné doby laténské 
z Plzně-Újezda, stavby obytných domů „Na Dražkách“. Zrekonstruovány byly 3 celé nádoby a 4 torza 
nádob (R. Rejchová). 

Z výzkumu pozdně halštatských žárových hrobů prozkoumaných při stavbě RD v Bdeněvsi na ppč. 416/49 
bylo zrekonstruováno 10 nádob a 1 torzo (J. Metličková, R. Rejchová). 

V rámci zpracování keramického materiálu z výzkumu mladě bronzového sídliště v Jakubově (okr. Karlovy 
Vary) z roku 1959 byly nově zrekonstruovány 4 nádoby a 6 torz nádob (P. Peterková). 

Laboratorně byly zpracovány keramické nálezy výzkumu mohyly 21 z Butova (okr. Tachov) z pohřebiště 
v poloze „Za Butovskou hájovnou“. Slepena byla 2 torza nádob (J. Metličková). 

Doděláno a zabezpečeno bylo torzo velké užitkové nádoby předané z oddělení záchranných 
archeologických výzkumů z výzkumu sídlištního objektu v Robčicích (okr. Plzeň-jih) z roku 2001 (J Tycová). 

V rámci zpracování materiálu z rozsáhlého hliníku (objektu 3) na stavbě dálničního mostu u Starého 
Plzence (okr. Plzeň-město), v poloze „Dolejší borovice“, přeložka polní cesty bylo ze sekotrů A1-6 a B1-5 
slepeno 7 nádob a dalších 6 torz (J. Tycová). 
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Při laboratorním zpracování keramického materiálu z výzkumu zahloubené laténské chaty z Oplotu,  
poloha „Půlhlavice“ z roku 2000 bylo zrestaurovány 3 nádoby a 17 torz nádob (R. Rejchová, P. Peterková). 

Zrekonstruována byla miska (inv. č. P 108.500) z výzkumu v Dobřanech (okr. Plzeň-jih), před stavbou 
obytných domů na Malé straně (P. Peterková). 

Z plošného výzkumu z let 1999 a 2000 v Malesicích „U Kyjovského lesa“ bylo ze žlabovitých objektů  
4A a 4B zrestaurováno 6 nádob, 14 velkých torz mazanicových předmětů, 6 menších torz nádob  
a 24 keramických závaží (P. Peterková, J. Tycová). 

Slepena byla rozpadlá nádoba z Blšan (inv. č. P 14.507) předaná z odd. ZAV, která byla nalezena 
v depozitáři v Částkově ulici (J. Metličková). 

Ze záchranného výzkumu porušeného žárového hrobu u Lomničky (okr. Tachov) u mohylového pohřebiště 
S2 v poloze „Horské domky“ byly zrestaurovány 3 misky a torza dalších 4 nádob  
(J. Metličková, R. Rejchová, J. Tycová). 

Pro Oblastní muzeum v Lounech byla nově zrekonstruována neolitická nádoba z Lounska (P. Peterková). 

Pro Krajské muzeum v Karlových Varech byla opravena středověká nádoba A-410, která bude součástí 
chystané expozice (P. Peterková). 

Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického oddělení ZČM zrestaurováno  
44 celých nádob a 73 torz nádob a jiných keramických předmětů. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Podle finančně a kapacitně omezených možností jsou průběžně zpracovávány jak velké soubory získané 
dříve, tak i nové nálezy z probíhajících výzkumů. 

Restaurováno bylo celkem 12 keramických nádob a kachlů (M. Sochorová, P. Břicháček). Tyto práce 
probíhaly v omezené míře díky plnému vytížení na archeologických výzkumech. 

Oddělení starších dějin 

Vlastní  

Celkem bylo pro vlastní účely konzervováno či překonzervováno za rok 5090 předmětů, vše vlastní 
kapacitou – u podsbírky Historická archeologie 327 ks (konkrétně skleněné středověké artefakty 24 ks, 
kovové fragmenty a drobnosti  257ks, dřevěné artefakty 5 ks a 41 ks mincí), u podsbírky Militárií 4598 ks  
(zejm. sbírka střelby schopných střelných zbraní a nábojů 3458 ks, 1058 předmětů v expozici městské 
zbrojnice, 95 předmětů navrácených z různých výstav a 10 ks nových přírůstků), u podsbírky Historie 
proběhlo jen přečištění 2 ks vrácených z výstavy a u fondů Numismatiky pak prošla konzervací část starého 
fondu F (předměty v horším stavu podle poznatků z inventur, 16 ks) a část nových přírůstků z vlastního 
sběru i nákupů, tedy 20 ks a dále 57 ks mincí. Rovněž bylo vyčištěno a nakonzervováno 47 ks denárů 
z kmenové sbírky při zpracovávání sbírky denárů ZČM pro publikaci.  V průběhu celého roku probíhala 
i překonzervace střelbyschopných palných zbraní fondu Z spadajících pod zákon a jsoucích v evidenci PČR. 
Jako každý rok byla provedena vlastními silami (koncem března 2016) jednoroční překonzervace včetně 
pravidelné údržby exposice Městské zbrojnice (zde překonzervováno 1058 předmětů. Zrestaurovány byly 
i některé předměty z vlastní sbírky – celkem 5 kusů. Byly to 3 předměty (zbraně) z fondu Z a 2 ks z fondu 
ZU, všech 5 tedy z podsbírky Militaria. Vše vlastními silami.  

Dále jako každý rok bylo provedeno (na samém konci prosince 2016) kompletní chemické ošetření proti 
hmyzu a mikroorganismům u fondu ZU (uniformy) v depositáři chemicky plynofikací tabletami Vulcan 
Fumer Midi vlastními silami. 
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Konzervace pro cizí subjekty  

Z oboru Historické archeologie, Militaria a Numismatika byla poskytnuta pomoc při čištění, konzervaci 
a restaurování archeologických, numismatických aj. artefaktů z výzkumů a nálezů i jiných organizací či 
oddělení. Šlo o tyto práce: 

Vyčištění, konzervace a určení středověké mince (BP se lvem) pro odd. pravěku ZČM ze  ZAV Mgr. Zelenky 
na hradě Preitenstein (1 ks, Dr. M. Hus) 

Vyčištění, konzervace a určení 2 pozdně středověkých mincí (1 a ½ krejcar C. M.) pro OZAV ZČM,  
výzkum Mgr. Kordíkové, Bezdružice 2015, (2 ks, Dr. M. Hus) 

Vyčištění a konzervace drobných kovových artefaktů z fondu NPÚ Plzeň, ú. o. p.  – 28 ks  
(M. Beránková, M. Zemánková) 

Konzervace 11 fragmentů střv. skla pro NPÚ Plzeň (M. Beránková a M. Zemánková) 

Vyčištění a konzervace drobných kovových artefaktů – 45ks – pro KAR FF ZČU 
 (M. Beránková, M. Zemánková) 

Pro oddělení UMPRUM ZČM konzervováno a ošetřeno renesanční sklo - 4 ks (M. Beránková) 

Pro MBH v Rokycanech – hamr Dobřív (pobočka ZČM) zrestaurovány, zkonzervovány  
a ošetřeny 2 ks velkých kleští (M. Beránková. M. Zemánková) 

Pro MBH v Rokycanech odd. spol. hist. věd (pobočka ZČM) zrestaurováno, překonzervováno  
a ošetřeno 21 ks pozdně středověkých mincí (Dr. M. Hus) 

Vyčištěn a překonzervován hasicí systém „Fokoskop“ pro Muzem Vysočiny v Jihlavě (B. Diviš) 

Na úseku HA a N tak bylo pro cizí organizace či oddělení nakonzervováno či vyčištěno 115 předmětů. 

SOUHRN: zrestaurováno – 5 ks, nakonzervováno aj. ošetřeno – 5090 ks, pro jiné subjekty konzervace 
a ošetření u 115 ks. Nic pro ZČM dodavatelsky. 

Oddělení novějších dějin 

konzervace:  

dodavatelsky   0 
nákladem   0 
vlastní    8 
 

restaurování: 

dodavatelsky   0 
nákladem   0 
vlastní    0  

 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Konzervátorským oddělením byly průběžně ošetřeny předměty určené do stálé uměleckoprůmyslové 
expozice (kovy, tibetská sbírka). V rámci přípravy výstavy čínského textilu byly konzervátorským oddělením 
ošetřeny některé předměty. Ohrožené předměty z depozitáře Orientu a trezorové místnosti byly předány 
oddělení konzervace k ošetření (asijské kovy a šperky). 

K ošetření byly předány předměty určené do stálé expozice a na základě zjištění při běžné kontrole 
depozitářů nebo předměty zapůjčované. Na základě stavu předmětů zjištěného během generální invenry 
byly vytipovány předměty nutné k urychlenému i pravidelnému ošetření a konzervaci. 
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Oddělení národopisné 

Konzervaci a restaurování sbírkových předmětů etnografické podsbírky zajišťovalo (na rozdíl od roku 2015) 
výhradně oddělení konzervace Západočeského muzea v Plzni. V roce 2016 konzervovali / restaurovali 
pracovníci tohoto oddělení celkem 79 předmětů (inv. č.) z etnografické podsbírky.  

Z důvodu vytíženosti pracovníků odd. konzervace byl výběr předmětů restaurovaných / konzervovaných 
v roce 2016 z větší části podmíněn přípravou následujících výstavních či prezentačních projektů: 

„Přehlídka lidových krojů“, v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF®  Plzeň (11. 6. 2016); 

revitalizace stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska; 

výstava „Lidová zbožnost na Plzeňsku“, jejíž instalace v Muzeu církevního umění Plzeňské diecéze  
je plánována na rok 2017; 

výstava „Plzeň ve století světla“, jejíž instalace v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni  
je plánována na rok 2017. 

Obdobně, jako v předcházejících letech, prováděli v roce 2016 pracovníci národopisného odd. 
po konzultaci s pracovníky odd. konzervace také drobné konzervátorské zásahy, spočívající především 
v základním sanačním ošetřování vybraných předmětů, napadených plísněmi, popř. dřevokazným 
hmyzem. 

Centrum paleobiodiverzity 

V průběhu roku 2016 byly preparovány a restaurovány vzorky:  

Restaurování velkorozměrných vzorků z lokality Ovčín (Lucie Pšeničková). 

Preparace vzorků z lokality Ovčín, z lokalit z Itálie a vzorků zaslaných z Číny (Lucie Pšeničková). 

Dokončení preparace sbírkových předmětů z výkopu „Doubrava1“ z roku 2013 (Jan Bureš), celkem 
800 vzorků.  

V průběhu roku bylo preparováno několik desítek kusů silicifikovaných dřev z lokalit v okolí Plzně  
a vzorků z tufů z lokality Wuda (cca 400 preparátů, František Tichávek). 

Oddělení botanické 

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

Oddělení zoologické 

Vlastní preparování: 2 180 ks 

V průběhu roku bylo do lihu uloženo 1218 pavouků (I. Hradská), preparováno 927 brouků (I. Těťál)  
a 35 obratlovců (8 dermoplastik, 12 balků a 15 položek peří – Š. Vančurová). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

V r. 2016 byl restaurován na pracovišti muzea v rámci grantových projektů VISK6 jeden starý tisk 
a 3 rukopisy. Šlo o drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání listů atd. 

  



81 

 

Oddělení konzervace 

Celkem bylo konzervováno a restaurováno z vlastního sbírkového fondu 199 sbírkových předmětů. Z toho: 

oddělní národopisné    79 ks 
oddělení novějších dějin    8 ks 
oddělení uměleckoprůmyslové   96 ks 
oddělení starších dějin    1 ks 
MBH      15 ks 
 

Muzeum loutek 

V roce 2016 byly v Muzeu loutek restaurovány a konzervovány následující položky: 

Restaurované loutky – celkem 5 ks: NMP 77578, NMP 77587, NMP 77574, NMP 77 577, NMP 77575. 

Od března 2016 bylo konzervační pracoviště Muzea loutek sloučeno s Oddělením konzervace ZČM. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Prostřednictvím konzervátorky prehistorické oddělení Západočeského muzea v Plzni bylo v roce 2016 
konzervováno celkem 42 sbírkových předmětů podsbírky jiná-společenskovědná. Přímým 
konzervátorským zásahem prošly zejména předměty určené pro realizaci krátkodobých výstav. Pět 
sbírkových předmětů bylo restaurováno, a to kožíšek od lidového kroje (inv. č. 07374) a malby: Dáma 
v čepci (inv. č. 020596) bez autora, Madona - útočiště hříšníků (inv. č. 021082) bez autora, Panna Marie 
Klatovská (inv. č. 022478) bez autora, Antonín Komárek: Kristus ukřižovaný (inv. č. 022489). Textilní 
předmět restaurovala restaurátorka Helena Kastlová, malby akad. malířka Jana Záhořová. 

Restaurování provedeno dodavatelsky:   59.820 Kč celkem 
nákladem restaurátorka Kastlová:    19.800 Kč 
nákladem restaurátorka Záhořová:   40.020 Kč 
dotace:       0 Kč 
 
Kožíšek od lidového kroje (inv. č. 07374)  
Obraz Dáma v čepci (inv. č. 0 20596), bez autora  
Obraz Madona - útočiště hříšníků (inv. č. 021082), bez autora 
Obraz Panna Marie Klatovská (inv. č. 022478), bez autora 
Obraz Kristus ukřižovaný (inv. č. 022489), autor: Antonín Komárek 
 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Konzervace sbírek vlastními silami v r. 2016 zahrnovala především sušení vyšších rostlin a jejich zpracování 
do herbářových položek (celkem 210 ks) a sušení hub, tj. příprava exikátů hub z vlastních sběrů  - 12 ks 
(Dr. Šandová).  

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Ve sledovaném období roku 2016 nebylo provedeno žádné restaurování, pouze knihařská vazba 
nesvázaných či poškozených dokumentů, a to v počtu: 64 kusů, které bylo provedeno firmou Knihařství 
Musilová, Plzeň. Jednalo se zejména o dokumenty z roku 2015 i starší, hlavně časopisy, v menší míře knižní 
publikace.  
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Expozice a výstavy  

Návštěvnost  

Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech   11.283 
Vodní Hamr Dobřív      7. 499  
Národopisné muzeum      5. 400  
Muzeum loutek      23. 248 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze  2.713 
Hlavní budova ZČM     31. 609 
Expoz. a výstavy celkem     81.752  
z toho zlevněné vstupné     31.452 
návštěvnost kulturních programů    7.744 
návštěvnost knihovny     601 
 
celková návštěvnost     90.097 
návštěvnost webových stránek    64.776 
 

Přehled expozic 

Hlavní budova 

Míšeňský historický porcelán ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 

Sbírka míšeňského historického porcelánu v Západočeském muzeu má více jak stoletou tradici. V průběhu 
let byla postupně rozšiřována o nákupy na starožitnických aukcích, obchodech Antikva i od soukromých 
osob. Sbírka patří mezi nejkvalitnější soubory v rámci muzeí ČR. Jsou v ní zastoupeny artefakty unikátní jak 
v evropském, tak i světovém měřítku (např. ukázky z prvopočátečního období pokusů a výroby tzv. 
Böttgerovy kameniny, práce malíře J. G. Höroldta, modelérů J. J. Kaendlera, F. E. Meyera, J. F. Eberleina 
aj.). Ojedinělým kusem je zmenšený porcelánový model jezdeckého pomníku saského kurfiřta a polského 
krále Friedricha Augusta II., zhotovený jako zkušební výpal pro sochu v dvojnásobné životní velikosti. Také 
další vývojové etapy historie míšeňského porcelánu jsou dokumentovány cenným sbírkovým materiálem 
od doby pozdního baroka, rokoka, klasicismu a empíru, biedermeieru, přes období historizujících stylů až 
po secesi a art deco. Sbírka čítá více jak 400 položek a časově je ohraničená od data vzniku míšeňské 
manufaktury v roce 1710 do doby před II. světovou válkou. Tato expozice byla uzavřena k 1. 12. 2016. 
Bude nahrazena nově vznikající expozicí - Užité umění. 

PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE 

Plzeňská městská zbrojnice patří k nejlépe dochovaným zbrojnicím evropských středověkých měst. Její 
počátky sahají do roku 1363, kdy císař Karel IV. plánovitě budoval v českých městech zbrojnice městské 
hotovosti. Obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě z konce 14. a počátku 15. století; většina byla 
vyrobena právě v Plzni, jak dokládají výrobní značky na zbraních. Další část zbrojnice tvoří  hákovnice 
s luntovým zámkem z poloviny 16. století a soubor mušket z období třicetileté války, dále zbroje 
plzeňských měšťanů, zejména množstvím prsních a zádových plátů odění, ochran ramen a rukou či řadou 
přileb různého typu. Působivým doplňkem expozice jsou domovní portály, které dříve zdobily dnes již 
zbořené domy na plzeňském náměstí. Přímo z expozice je možné se po schodech dostat do suterénu, kde 
byla zachována část původních hradeb staré Plzně. Celou kompozici dotváří panoramatický obraz 
znázorňující Dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem r. 1618. 

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE 

ARCHEOLOGIE 

Expozice odhaluje tajemství pravěkého osídlení jihozápadních Čech od nejstarších dob do raného 
středověku. Představeny jsou zde artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních 
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archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty jako bronzový štít z Plzně-
Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté 
předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů 
vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou 
konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika 
archeologické práce. K oživení jistě přispívají i figuríny s rekonstrukcí pravěkých oděvů zdobených 
replikami bronzových předmětů, model neolitického dlouhého domu, model odkrývané pravěké mohyly 
a opevnění hradiště na Černém vrchu u Svržna. Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně vtáhne do 
tajů odkrývání archeologických lokalit a ukáže krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí s metodou 
archeologické a muzejní práce, ale také s pravěkými výrobními technikami – výrobou kamenných 
štípaných a broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky, tavením a odléváním bronzu a hutněním 
železa. Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu 
a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem. 

HISTORIE 

Expozice seznamuje návštěvníky muzea nejen s významnými dějinnými událostmi, které se na území 
dnešního Plzeňského kraje odehrály od 10. do poloviny 19. století, ale také s hmotnými doklady minulosti, 
především předměty každodenní potřeby. V rámci expozice je možné zhlédnout projekci 3D rekonstrukce 
přemyslovského mocenského centra Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl mezi bydlením ve středověké 
vesnické dymné jizbě a městské světnici s kachlovými kamny a černou kuchyní. Širokou veřejnost jistě 
zaujme replika tiskařského lisu, který odkazuje na počátky knihtisku v Plzni. Z významnějších exponátů stojí 
za pozornost unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká zrcadla, sáňky, koturn a prubířské 
kameny, kolekci gotických a renesančních skleněných nádob, militaria z období husitství a třicetileté války, 
cechovní truhlice nebo mučící nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně pojatý mincovní kabinet. 
Připraveny jsou i doplňkové programy pro děti a řada dalších informací je k dohledání v dotykových 
infopointech. Projekt byl podpořen Plzeňským krajem a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad. 

Národopisné muzeum Plzeňska  

JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU 

Expozice je umístěna v historických prostorách Chotěšovského, Gerlachovského a Bartlovského domu na 
náměstí Republiky. Návštěvníky čeká mimořádně rozsáhlá prohlídka, která čítá dvacet místností se 
zajímavými historickými interiéry. První část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů, tj. 
nábytek a interiérové doplňky, portréty a drobný inventář z údobí gotiky, renesance, baroka, empiru, 
biedermeieru a první třetiny 20. století. Exponáty jsou velmi cennou kolekcí předmětů denní potřeby, 
dokreslující všední život v plzeňských měšťanských domácnostech. Druhá část je věnována životu lidu na 
venkově a tvoří ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem charakteristickým pro oblast Plzeňska, expozice 
krojů z plzeňského regionu, ukázky lidového stavitelství a expozice prezentující zvyky a tradice 
venkovského lidu v 19. a na počátku 20. století. Zpestřením pak mohou být dvě menší expozice ukazující 
městskou černou kuchyni z první třetiny 19. století a secesní lékárnu s ukázkami nejen profesionálního, ale 
také lidového lékařství. 

Muzeum loutek 

PŘÍBĚH NA NITI 

Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje činnost loutkových divadel 
hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Příběh loutek, který muzeum vypráví, začíná již na počátku 19. 
století, kdy se Plzeňané mohli těšit z divadelních představení kočovných lidových loutkářů. Část expozice 
je věnována vývoji plzeňského loutkářství na konci 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo - 
Škodovo divadlo, které je v expozici představeno unikátním oživeným modelem, který je zhotoven podle 
dochovaného negativu. Příběh loutkových divadel pokračuje ve druhém patře, kde se na pomyslné časové 
ose novým fenoménem stávají rodinná divadélka, ve kterých se při hře setkával svět dětí a dospělých. 
Významná část expozice je věnována Loutkovému divadlu feriálních osad, v němž působili umělci Karel 
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Novák, Josef Skupa a Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru 
divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými 
marionetami z původního fundusu. O tom, že bohatá loutkářská tradice Plzně neskončila, se můžete 
přesvědčit v místnosti věnované nejen amatérským souborům. Ve třetím patře se vám představí současné 
profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Vedle tradičně 
pojatých výstavních prostor je v muzeu multifunkční sál, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit 
se s různými technikami vodění. 

EXPEDICE NA NITI  

Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s dětmi prozkoumávání muzea v souladu s tématem expozice. Rodina 
obdrží v recepci ke vstupenkám tzv. deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě v rodině, aby 
mohlo cestou muzeem plnit expediční úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů je pomáhat 
a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea diplom. 
Zároveň si rodina může vypůjčit expediční kufr a vyrobit si talisman (na dvoře či v kavárně muzea dle 
počasí). Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně. 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

PO STOPÁCH VÍRY FRANTIŠKÁNSKÝM KLÁŠTEREM  

Muzeum se nachází v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné 
z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla 
přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena 
je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista. Další část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu 
patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na jejím území, samotnému klášteru 
a františkánskému řádu. Rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Vrcholem prohlídky muzea je 
„klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty 
a roucha z  farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. Z nejvýznamnějších 
interiérů kláštera je veřejnosti zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami 
a kaple sv. Barbory.  Návštěvník může obdivovat i zachovalé klášterní ambity, letní refektář, sloužící jako 
výstavní síň nebo mobiliář původní historické klášterní knihovny.  

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

ŽELEZÁŘSKA VÝROBA NA ROKYCANSKU A PODBRDSKU 

Expozice seznamuje návštěvníky s železářskou výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska, neboť právě tato 
výroba zde má tradici dlouhou několik století.  Vliv na její rozvoj měly příznivé přírodní podmínky – 
dostatek lesů pro pálení dřevěného uhlí, dostatek vody v potocích a rybnících a taky zde byla dostupná 
ložiska využitelných železných rud. S historií výroby v celé oblasti od 14. století do poloviny 20. století 
seznamuje tato expozice. Návštěvník zde pozná celou šíři železných výrobků i jejich producentů, kteří ve 
své době patřili často k monopolním výrobcům na území Čech. Shlédnete výtvory zručnosti našich předků 
– např. podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, lité předměty jako liturgické kříže, předměty běžné potřeby 
v domácnosti jako kamna, hmoždíře a žehličky a velice zajímavé jsou i formy na lití předmětů 
(prefabrikátů) např. klíčů, které byly následně dopilovány do potřebného tvaru. Atmosféru dokreslují 
modely milíře, vodního hamru, cvočkařské výhně, ukázky vnitřního zařízení provozů, ocenění výrobků na 
výstavách a další zajímavosti.  

BYDLENÍ NA ROKYCANSKU 

Úkolem expozice je představit venkovské bydlení v regionu poloviny 19. století, a to na souboru 
malovaného nábytku z obce Ejpovice – malované almary, truhly, stůl, židle, lavice, postel, kolébka, 
kolovrátek, tkalcovský stav.  Taktéž uvidíte nástroje běžně používané v domácnosti a na venkovském dvoře 
i při hospodářských pracích – ruční žací nástroje a cepy, pluh, koňský chomout, koše z proutí, ošatky. 
Figuríny jsou dobově oblečeny. Na Rokycansku bylo venkovské obyvatelstvo označováno jako 
„kovorolníci“, neboť členové rodiny pracovali v železářských závodech, hutích a dílnách a přitom 
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obdělávali menší plochy pozemků, na nichž pěstovali zemědělské plodiny jak pro svoji vlastní spotřebu, tak 
pro hospodářská zvířata. 

PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST 

Expozice byla připravena pro prezentaci krásy okolní přírody - zachycuje zvířata a rostliny žijící v regionu, 
seznamuje s chráněným územím – rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy. 
Vystaveny jsou exponáty zvířat z přírodovědných sbírek muzea. Originální hlasy vybraných ptáků, které 
jsou uloženy v tabletech, příjemně dotvoří audio atmosféru a návštěvník se rázem ocitne v přírodě. 
Návštěvníci se z tabletů dozvědí také informace o památných stromech, je možno shlédnout soubor 
krátkých filmů o jednotlivých chráněných územích, který svými informacemi doplňuje informace umístěné 
v tištěné formě u jednotlivých exponátů. Filmy jsou v jazykových mutacích (AJ, NJ). K dispozici je též tištěný 
průvodce expozicí, který si lze odnést domů. K expozici jsou pro zájemce z různých věkových skupin 
vytvořeny doplňkové doprovodné edukativní programy. 

OTISKY ČASU 

Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané Barrandien, které je bohaté na paleontologické nálezy. 
Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy zoopaleontologické 
z období starších prvohor, z éry kambria a ordoviku. V éře kambria dochází k „explozi života“ – mořští 
živočichové dosahují členitosti a pokročilosti ve vývoji, v mnoha případech živočichové vytvářeli pevné 
schránky na povrchu těla, což byl jeden z předpokladů pro jejich fosilizaci. Obrovský boom živočichů čítá 
zástupce měkkýšů, hlavonožců, dírkovců, mřížkovců a graptolitů, dále bezčelistních obratlovců a zejména 
členovců, do kterých se řadí právě stále populární trilobiti, kteří jsou vystaveni ve vitrínách. Zajímavostí je 
vystavený stromatolit z naleziště v rokycanském okresu a dále tzv. „rokycanské kuličky“. Tyto na první 
pohled kamenné kuličky mnohdy obsahují právě fosilizované schránky trilobitů různých velikostí. Vznikly 
tak, že zemřelé tělo živočicha se usadilo na dno, kde bylo obaleno bahnem a získalo tvar blízký kuličce. 
Expozice „Otisky času“ prezentuje návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 
100 let, především z darů, nákupů i vlastního sběru. K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením 
chráněných paleontologických nalezišť v regionu i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který si 
mohou prohlédnout na PC přímo v expozici. K expozici jsou připraveny doprovodné programy, tištěný 
průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ a hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích. Samozřejmostí 
je odborný výklad průvodce muzea. 

MĚŠŤANSKÁ A ŠLECHTICKÁ DOMÁCTNOST 

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

ROKYCANSKO V MINULOSTI 

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

NÁRODNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA VODNÍ HAMR DOBŘÍV 

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

PAMĚTNÍ SÍŇ JINDŘICHA MOŠNY V DOBŘÍVĚ 

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

Oddělení výstavnictví 

vypracování vhod.ného, dané téma a image podporujícího prostorového, vizuálně - výtvarného 
a technického řešení výstavy dle dodaného scénáře: 

propagační materiály = návrh a příprava plakátu, pozvánky, velkého baneru nebo transparentu, 
informačních banerů, internetové reklamy, případně letáčků  

pořizování, skenování a úprava grafií 

příprava panelů = grafická úprava textů a doprovodných výtvarných materiálů, tisk nebo zadání 

příprava a zadání velkoformátových tisků a tisků na kapy či podobný materiál 

příprava a výroba doprovodných prvků, dekorací a modelů do výstavy 

stěhování a příprava výstavního fundusu včetně montáže vitrin, údržby, tapetování, natírání panelů a soklů 

instalace výstavy = adjustace a lepení výtvarných materiálů na panely či do klipů, případně laminování, 
a jejich zavěšení v sále, instalace doprovodných prvků v prostoru, praktická instalace vitrin, tj. sbírkových 
předmětů, doprovodných textů, popisek a osvětlení 

je-li požadavek, příprava audiovizuálního doprovodu 

zjišťování, shánění, nákup a dovoz vhod.ného materiálu pro technickou práci, montáž a výrobu 

příprava doprovodných prvků = vybavení pro dětské dílny, letáčky, skládanky, pracovní listy 

U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody formou nejrůznější výpomoci. 

Po skončení výstavy se pracovníci podílejí na její deinstalaci. 

Výstavy instalované v roce 2015, které přešly do roku 2016 

100 let Národopisného muzea Plzeňska /24.  9. 2015 – 3. 1. 2016/ 

Plzeň – Limoges. Porcelán z Limoges – historická produkce a současný design 

/3. 12. 2015 - 10. 1. 2016 

Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy /11. 12. 2015 – 12. 2. 2016/ 

Výstavy v prostorách hlavní budovy muzea:  

Nelítostný pravěk / 25. 2. – 19. 6. 2016 

Příběh kola aneb od draisiny k favoritu /30. 6. – 28. 9. 2016 

Bratři Saudkové / 6. 10. – 27. 11. 2016 

Fenomén Merkur / 15. 12. 2016 – 26. 2. 2017 

Plzeň pohromami stíhaná (Smetanovské dny) / 11. 2. – 22. 5. 2016 

Významné osobnosti Plzeňského kraje – grafické obrazy Jadran Šetlík / 9. 6. – 21. 8. 2016 

XV Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2016 / 16. 9. – 20. 11. 2016 
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Draci & pivoňky. Čínský textil dynastie Čching ve sbírce ZČM / 9. 12. 2016 – 12. 2. 2017 

Výstavy v Národopisném muzeu Plzeňska:  

Zkamenělý svět u Nýřan / 21. 1. – 17. 4. 2016  

Co se skrývá pod drnem? / 5. 5. – 18. 9. 2016 

Archeologie Třicetileté války v západních Čechách / 20. 10. 2016 – 26. 2. 2017 

Helena Samohelová - Keramické plastiky / 24. 6. - 9. 10. 2016 

Vedem - Cesta terezínských kluků stále pokračuje 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze: 

Letnice UVU, Současné sakrální umění / 29. 2. – 2. 11. 2016 

Muzeum loutek:  

Loutková akademie -  interaktivní výstava pro děti ve Sladovně v Písku /13. 5. 2016  -  5. 2. 2017  

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: 

Vybavování nové výstavní síně v ulici Josefa Knihy v Rokycanech 

Rokycanské bienále grafiky / 22. 9. – 31. 10. 2016 

plakáty a pozvánky na výstavy a přednášky pro pobočku v Rokycanech, případně také grafická úprava tisků 
na panely či instalační konzultace k různým výstavám  

návrhy pohlednic pro hamr v Dobřívě. 

Instalace příležitostných výstav v prostorách kavárny muzea 

Japonské inspirace 

Zoch – obrazy 

výtvarné práce LŠU, p. Nesvedová 

Kamil Kaška – obrazy 

Menší akce: 

Grafické úpravy – velkoplošné propagační banery, plakáty a pozvánky na přednášky, dílny a různé muzejní 
akce. Drobnější práce pro chod muzea, např. různé grafické úpravy – loga, vizitky, skládanky, tisky, 
laminování, doplňky pro školní dílny, přípravy pro muzejní noc, vyplňování svatebních listin, vyvěšování 
vlajek a banerů, zimní kontroly diecézního muzea, nákupy, údržba, různé technické opravy, stěhování po 
budově apod. 

Ředitelství 

Vlastní výstavy  

Mergl- Le verre de Bohême, 25. 11.2015 - 13. 1. 2016 – Musée des Beaux-Arts v Limoges, Francie – 
deinstalace a transport 13.–15. 1. 2016 
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Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum 

Mergl - kurátorská příprava a spolupráce na realizaci výstavy Travel art - Porcelán z Limoges,  
4. 12.–10. 1. 2016 

spoluautor výstavy Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, 
Západočeská galerie v Plzni, 28. 10. – 20. 3. 2016 

kurátor a spoluautor výstavy Plzeňské katastrofy, 11. 2. – 22. 5. – spoluautoři T. Bernhadt,  
M. Hus, M. Chmelenský, L. Krčmář, J. Slámová, I. Tománková 

kurátorská příprava výstavy Helena Samohelová – keramika, 7. 7. – 2. 10. 

spolupráce na přípravě výstavy Otto Eckert a knižní umění, Veletrh Svět knihy, Praha,  
12. – 15. května 2016, se sběratelem T. Sanetrníkem 

kurátorská a autorská příprava výstav na rok 2017 – výstavy Plzeň ve století světla a Plzeňské kamnářství 

Příprava výstav a expozic:  

Mergl – kurátorská příprava stálé expozice Umělecké řemeslo a užité umění – scénář, odborná příprava 
exponátů, instalace, příprava textového doprovodu 

Oddělení prehistorie 

Na Obecním úřadě v Hradci u Stoda (okr. Plzeň-jih) byla dne 21. dubna v rámci oslav výročí založení obce 
instalována menší výstava o nových raně a vrcholně středověkých archeologických objevech a nálezech  
na území obce, která trvala do konce září (M. Metlička, P. Peterková). 

Pro Obec Kozolupy byly zhotoveny kopie keramické lžíce, vochovské venuše a kamenné broušené sekery 
z Vochova, které byly vystaveny v rámci oslav výročí obce. V listopadu byla část vystavených artefaktů 
předána do ZČM a pro výstavu byly zhotoveny jejich kopie (M. Metlička, P. Peterková). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Burgen in der Region Pilsen – Luftaufnahmen. Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Hl. Blut,  
20. 2. 2016 – 8. 1. 2017 (M. Čechura – P. Braun). 

Co se skrývá pod drnem? Národopisné muzeum Plzeňska, výstavní sál, 5. května - 18. září 2016. 
Doprovodná akce k výstavě: „Archeologie hrou“ (M. Sochorová, A. Kordíková, M. Šmejdová, 
P. Schneiderwinklová). 

Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích 

Zlato císařů a králů. Poklady starověké Číny. Zámek Valtice, duben-listopad 2016  
(společně s Ostravským muzeem, scénář a libreto výstavy, P. Břicháček). 

Oddělení starších dějin 

Nová historická expozice „Pohledy do minulosti plzeňského kraje“ byla fyzicky realizována a otevřena byla 
v dubnu 2013. V roce 2015 se na pracích k doladění systémů atd. podílelo celé oddělení, ale práce dílčím 
způsobem pokračují i v r. 2016 – zejm. příprava obrazové, mapové a textové náplně do infopointů atd.  

Vlastní výstavy bylo 4;  tyto výstavy byly jednak společné celého ZČM (2 výstavy), jednak jsme se podíleli 
na výstavách s jinými subjekty nejen zápůjčkou exponátů, ale i spoluprací na scénáři, viz dále (2 výstavy).  

Průběžně jsme řešili zápůjčky i do jiných muzeí a památkových objektů (9 nových a 14+2 přetrvávalo 
z minula), tak jak během roku přišly žádosti. Celkem tak bylo v roce 2016 realizováno námi nebo s naší 
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pomocí 13 nových výstav a expozic a z  minula přecházelo dalších 14 výstav a expozic a jedna naše vlastní 
expozice. 

Společné výstavy, na kterých se podílelo celé muzeum: 

„Plzeň pohromami stíhaná“. Doprovodná výstava k 36. ročníku Smetanovských dnů. 12. 2. – 22. 5. 2016 
(65 zapůjčených předmětů, podíl na scénáři Hus) 

„Příběh kola aneb od draisiny k favoritu“. 1. 7. – 28. 9. 2016 (80 předmětů, podíl na scénáři Hus) 

Výstavy ve spolupráci s jinými organizacemi: 

„Archeologie třicetileté války v západních Čechách“ (spolu s KAR FF ZČU), 21. 10. 2016 – 26. 2. 2017  
(41 předmětů, kurátor výstavy Mgr. J. Orna, podíl na scénáři Orna, Dudková, Hus) 

Stálá expozice: 

„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – historie 10. až 19. století“ 

Expozice otevřená v roce 2013 na ploše cca 370 m2.  Celkem 18 různě velkých vitrin, 3 prostorové repliky 
obydlí a kuchyně, 28 panelů s doprovodným textem a obrazovou dokumentací, 3 velkoplošné obrazovky 
s grafiemi, plány, videoprogramem aj., mincovní kabinet, v prostoru vystavené trojrozměrné předměty 
(nábytek, cechovní truhlice a holba, replika knihařského lisu). Vystaveno (mimo kopie) 707 předmětů 
z fondů oddělení středověkých dějin a další 2 předměty (duhovky) zapůjčené do stálé expozice pravěkých 
dějin, rovněž v ZČM.  

V roce 2016 muzeum zapůjčilo celkem na výstavy 186 předmětů + 709 předmětů vystaveno ve stálé 
expozici) 

Výstavy a expozice mimo ZČM 

Archiv m. Plzně, výstava „Plzeň v období velkých změn 1788 – 1918“, 8. 10. – 27. 10. 2016 (podíl na scénáři 
a libretu + doprovodné publikaci Dr. M. Hus, 20 předmětů) 

NTM Praha, výstava „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, 9. 5. 2016 – dosud (3 předměty) 

Městské muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze, výstava „Četnická stanice Zbiroh“, 5. 5. – 6. 6. 2016 (9 ks) 

Chod.ské muzeum v Domažlicích, výstava „Domažlické cechy“, 9. 5. – 11. 11. 2016 (12 ks) 

NPÚ Čes.Budějovice, st. hrad Velhartice, výstava „Ve službách krále“ 15. 6. 2016 – dosud (8 ks) 

Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici, výstava „Severní Plzeňsko na mapách“,  
2. 9. – 6. 12. 2016 (3 ks) 

Dům historie Přešticka, výstava „Přeštice od první písemné zmínky“, 12. 10. 2016 – 8. 1. 2017 (12 ks) 

Okresní muzeum Plzeň-jih v Blovicích, výstava“Keltové v západních Čechách“, 27. 10. 2016 – dosud (6 ks) 

Plzeňský Prazdroj – Pivovarské muzeum, výstava „Zaniklý svět stolních společností“, 27. 10. 2016  
– dosud (11 ks) 

Západočeská galerie v Plzni, výstava „Zmizelá Plzeň“, 14. 11. 2016- dosud 2 ks (celkem nově zapůjčeno ven 
86 předmětů) 

Přesah zápůjček do stálých expozic nebo dlouhod.obých výstav jiných subjektů z minulých let,  
které dosud trvají a budou nadále (14)  

a) NPÚ České Budějovice, ú. o. p. Plzeň – expozice státní hrad Velhartice, 11 předmětů zapůjčených 
 již od roku 2014 
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b) Okresní muzeum Mariánská Týnice, expozice, 1 předmět od 2013 

c) Agentura NKL Praha, s.r.o. – zámek Zbiroh, expozice, 5 předmětů od 2005 

d) VS ČR - Věznice Plzeň-Bory, síň tradic, 1 předmět od 2012 

e) Město Ostrov n. Ohří - Zámek, stálá expozice, 28 předmětů od 2013 

f) MF ČR, GŘ cel, Kabinet historie celnictví Plzeň, 7 předmětů od 2009 

g) Muzeum čs. opevnění U Cihelny, Králíky, expozice, 4 předměty od 2015 

h) Regionální muzeum v Kladrubech, expozice, 27 ks od 2015 

i) Federace židovských náboženských obcí, pobočka Plzeň, expozice ve Staré synagoze,  
7 předmětů od 2014 

j) JČM v Čes. Budějovicích, Památník J. Žižky z Trocnova v Trocnově, expozice, 1 předmět od 2015 

k) Plzeňský Prazdroj – Plzeňské historické podzemí, expozice, 58 předmětů od 2008 

L) Plzeňský Prazdroj - Pivovarské muzeum Plzeň, expozice, 4 předměty od 2008 

m) Husitské muzeum v Táboře, expozice, 2 předměty od 2010 

n) Město Kašperské Hory – hrad Kašperk, expozice, 22 předmětů od 2003 

(tj. celkem 198 předmětů, bez kopií vystavených v PHP)  

Výstavy přesahující do roku 2016 a vrácené během roku 2016 

Západočeská galerie v Plzni, výstava „Baroko na Plzeňsku a v západních Čechách“, 6 předmětů od 2015 

Muzeum Policie ČR v Praze, výstava „Vývoj stejnokroje 18187 – 2015“, 12 předmětů od 2015 

Oblastní muzeum Louny, stálá expozice, 3 předměty od 2006 

Karlovarské muzeum, expozice Královská mincovna Jáchymov, 143 předmětů od 2005  
(tj. celkem 164 předmětů) 

Reprezentace a propagace:  

1 inv.číslo (1 ks) – přechází z roku 2001. Město Plzeň, zapůjčen historický primátorský řetěz 
na reprezentaci primátora 

7 inv.čísel (7 ks) – přechází z roku 1995. Ředitelství ZČM, grafika na vyzdobení prostor ředitelství. 

Z důvodů výroby replik pro kreativní a pedagogické účely, ze studijních důvodů, pro restaurování 
a konzervování či pro rekatalogizaci a evidenci nebo pro digitalizaci sbírek nebyly mimo muzeum 
zapůjčeny žádné předměty. 

(celkem mimo muzeum do jiných ústavů, nové i staré zápůjčky, 86 + 370 předmětů)  

Celkem tak bylo mimo oddělení během roku postupně nebo trvale 1351 předmětů, resp. evidenčních 
včetně stálé expozice. 

Všechny zápůjčky jsou řádně podchyceny výpůjční smlouvou. 
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Oddělení novějších dějin 

Vlastní výstavy oddělení v prostorách jiných organizací 

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska. Zámek Svojšín, výstavní sál, 2. 4. – 19. 6. 2016 (Krčmář). 

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska. Regionální muzeum Kladrubska, výstavní a přednáškový 
sál, 8. 7. – 8. 9. 2016 (Krčmář). 

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM 

Plzeň pohromami stíhaná. Západočeské muzeum v Plzni – výstavní sál, 11. 2. – 22. 5. 2016, zpracovány 
části Povodně a regulace a Rekvizice zvonů v Plzni za 1. světové války (Krčmář) a Velká válka v Plzni, 
Plzeňská zbrojovka, Průmyslové nehody (Tománková). 

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů mimo muzeum 

Svatojánské poutě. Městské muzeum a galerie Nepomuk, průjezd bývalé koleje, 14. 5. – 25. 5. 2016, 
zpracován panel Svatý Jan Nepomucký a Mistr Jan Hus (Krčmář). 

Plzeň v období velkých změn (1788 – 1918). Mázhaus plzeňské radnice, Archiv města Plzně,  
10. 10. – 26. 10. 2016, zpracován panel Náboženský život (Krčmář). 

Zápůjčky na výstavy jiných organizací 

Muzeum Českého lesa v Tachově – stálá expozice, 1 inv. č. 

Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum plzeňského rozhlasu, 3 inv. č. 

Muzeum Šumavy Sušice – pobočka Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě – stálá expozice, 2 inv. č. 

Reprodukce předmětů na výstavy jiných organizací 

výstava „Cizí dům. Architektura českých Němců 1848-1891“, která se konala v Muzeu Ústí nad Labem  
ve dnech 13. 12. 2016 – 30. 3. 2017  

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2016 

celkem:     95 ks, z toho:  
výstavy tuzemské:   6 
vědecké zpracování:   89  
restaurování /konzervace:  8 
z toho dodavatelsky   0 
 
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 51 ks. 
 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Expozice: 

Porcelán ve znamení zkřížených mečů – míšeňský historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni – hlavní budova 
ZČM – expozice uzavřena k 1. 11. 2016 

Sbírkové předměty uměleckoprůmyslového odd. zapůjčeny do stálé expozice Historie a do expozice 
Muzea církevního umění plzeňské diecéze.  
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Výstavy v rámci muzea: 

Mleziva - „Draci a pivoňky. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni.“ ZČM v Plzni,  
9. 12. 2016 – 12. 2. 2017. 

Kotorová, Mleziva – spolupráce na přípravě výstavy „Plzeň ve století světla“ – scénář, výběr exponátů 

Výstavy mimo muzeum: 

Kotorová - Kouzlo vějířů - Muzeum města Třince (5. 2. 2016 – 24. 4. 2016)  

Kotorová - Sběratelé mezi námi: Vějíře – Dům historie Přešticka (9. 4. 2016 – 8. 5. 2016) 

Spolupráce na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum: 

Kotorová - Příběh kola aneb od draisiny k favoritu – Západočeské muzeum v Plzni  
(15. 6. 2016 – 28. 9. 2016) 

Merglová Pánková – autorská spolupráce na závěrečné fázi přípravy projektu „Retromuseum - muzeum 
designu a životního stylu od 60. do 80. let v ČSSR“ v Galerii výtvarného umění v Chebu, výběr a instalace 
exponátů zapůjčených pro část věnovanou keramice a porcelánu   

Zápůjčky na expozice a výstavy jiných organizací:  

Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh) – 25 inv. č. 

Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory) – 3 inv. č. 

Město Přeštice (expozice) – 25 inv. č.  

Město Nepomuk (expozice městského muzea) – 15 inv. č. 

Obec Žihobce – 1 inv. č. 

Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské Hory („Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“) – 2 inv. č 

GAVU Cheb (expozice „Retro museum Cheb“) – 14 inv. č. 

Národní galerie, výstava Skrytá řeč rostlin – 4 inv. č. 

Západočeská galerie, výstava Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách 
(28. 10. 2015 – 20. 3. 2016) - 11 inv. č. 

Muzeum města Třince, výstava Kouzlo vějířů (5. 2. 2016 – 24. 4. 2016) – 36 inv. č. 

Muzeum umění Olomouc, výstava Šumění andělských křídel (27. 10. 2016 – 5. 3. 2017) – 1 inv. č 

Počty dočasně zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2016:  

celkem 147 ks 

Příprava výstav a expozic:  

Průběžná příprava a instalace stálé expozice Užité umění a umělecké řemeslo v prostorách hlavní budovy, 
Kopeckého sady 2. 

Merglová Pánková Lenka - výběr, zpracování fondu českého a evropského porcelánu, doplnění kolekce 
míšeňského porcelánu a výběr z dalších porcelánek (Vídeň, Sevres) 
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Oddělení národopisné 

Expozice  

Do pracovní náplně pracovníků národopisného oddělení patří mimo jiné provoz a odborné zajištění náplně 
stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska s názvem „Jak se žilo na Plzeňsku“. V roce 2016 bylo 
přikročeno k uzavření části stálé expozice (oddíly: „Lidové stavitelství“, „Zvykosloví“). Paralelně s drobnými 
stavebními úpravami jmenovaných prostor byla realizována plánovaná revize scénáře expozičního oddílu 
„Zvykosloví“. V roce 2016 byl připraven nový scénář, v rámci kterého je do roku 2017 počítáno 
s rozdělením tohoto expozičního oddílu „Zvykosloví“ na dva samostatné tematické celky věnované 
přechod.ovým rituálům v životě člověka a výročním zvykům v Plzni a na Plzeňsku. S realizací tohoto 
záměru a s rozšířením stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska je počítáno v roce 2017.  

Vedle zpracování scénáře k novým částem stálé expozice byly ve spolupráci národopisného odd., muzejní 
pedagožky Denisy Brejchové a pracovníků odd. výstavnictví připraveny rovněž dvě varianty aktivizačních 
pracovních listů ke stálé expozici. Pracovní listy s ilustracemi Václava Englera jsou určeny především žákům 
základních a středních škol v Plzni a přilehlém okolí.  

V roce 2016 zažádalo národopisné oddělení o finanční příspěvek na zhotovení trojjazyčných statických 
informačních panelů ve stálé expozici Národopisného muzea Plzeňska a výrobu trojjazyčných tištěných 
průvodců touto expozicí. Finanční příspěvek ve výši 45.000,-- Kč byl získán z „Dotačního programu pro 
prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016“ vyhlášeného Statutárním městem Plzeň. Veškeré 
textové a grafické podklady připravili v průběhu druhé poloviny roku 2016 pracovníci národopisného 
oddělení a na grafickém a technickém řešení se podíleli rovněž pracovníci odd. výstavnictví a odd. 
konzervace. Překlady textových částí do německého a anglického jazyka byly zadány externí firmě. 
V prosinci 2016 došlo v rámci tohoto grantového projektu k nahrazení nevyhovujících prezentačních 
panelů z 80. let 20. století novými informačními panely s trojjazyčnými texty a zhotoveno bylo také celkem 
15 rozsáhlých tištěných průvodců stálou expozicí ve třech jazykových mutacích.  

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic v rámci organizace 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (stálá expozice muzea). Instalované sbírkové předměty:  
6 inv. č. 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (stálá expozice muzea). Instalované sbírkové předměty:  
2 inv. č., 3 jednotliviny. 

Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (historická expozice). Instalované sbírkové předměty: 
65 inv. č.; 71 jednotlivin. 

Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (stálá expozice „Porcelán ve znamení zkřížených 
mečů“). Instalované sbírkové předměty: 6 inv. č.; 9 jednotlivin. 

Muzeum loutek (stálá expozice a uložení v depozitárních prostorách). Instalované / uložené sbírkové 
předměty: 431 inv. č.; 462 jednotlivin. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic jiných organizací 

Město Ostrov (stálá expozice Šlikovského zámku s názvem „Ostrovsko a hornictví“). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8. 

Národní památkový ústav, ÚOP v Českých Budějovicích (stálé expozice SZ Kozel, SZ Manětín a NKP Klášter 
Kladruby). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 26; 30 jednotlivin. 

Magistrát města Plzně (vybavení reprezentačních prostor MMP). Z podsbírky etnografické zapůjčeno  
(inv. č.): 13. 
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Dvůr Gigant Záluží (stálá expozice). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5Muzeum středního 
Pootaví Strakonice (stálá expozice s názvem „Dudy a dudáci“). Z podsbírky etnografické zapůjčeno  
(inv. č.): 2. 

Městské muzeum a galerie Nepomuk (stálá expozice muzea). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 
33; 58 jednotlivin. 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. (uměleckohistorická expozice Muzea Cheb). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 11. 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. (stálá expozice „Historický vývoj severního 
Plzeňska“). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1. 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (stálá expozice „Národopis – lidová architektura, lidový kroj). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5. 

Agentura NKL, s.r.o. (stálá expozice zámku Zbiroh). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 27. 

Federace židovských obcí v ČR (stálá expozice staré synagogy v Plzni). Z podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 7. 

Obecní úřad Žihobce (stálá expozice Muzea Lamberská stezka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 1; 4 jednotliviny. 

Město Přeštice (stálá expozice Domu historie Přešticka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 24. 

Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. (stálá expozice „Národopis“). Z podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 1. 

Plzeňský Prazdroj, a. s. (stálá expozice Pivovarského muzea v Plzni). Z podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 10 

Obecní úřad Úterý (vybavení reprezentačních prostor OÚ). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):  
14; 28 jednotlivin 

Městské muzeum Františkovy Lázně (stálá expozice s názvem „Historie lázní od objevení Františkova 
pramene, architektura, historie“). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 101; 126 jednotlivin. 

Muzeum Šumavy Sušice, p. o. (stálá expozice Muzea Dr. Šimona Adlera). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 115; 142 jednotlivin. 

Česká republika – Generální ředitelství cel (stálá expozice s názvem „Kabinet historie celnictví“). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 3. 

Výstavy 

Vzhledem k průběhu generální inventarizace podsbírky etnografické a pravidelně pořádaným 
doprovodným programům (navazujícím na stálou expozici Národopisného muzea Plzeňska) byla příprava 
výstavních projektů s participací pracovníků národopisného oddělení v roce 2016 výrazným způsobem 
omezena.  

Autorská spolupráce na výstavách v rámci organizace 

„Plzeň pohromami stíhaná“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (11. 2 - 22. 5. 2016).  
Autor scénáře: kolektiv autorů. 

Autorská spolupráce na výstavách mimo organizaci 

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské 
muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová. 
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„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017).  
Autoři scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

Spolupráce na přípravě výstav cizích subjektů v rámci organizace 

"Vedem - Cesta terezínských kluků stále pokračuje v Plzni", Národopisné muzeum Plzeňska (31. 0. 2016 - 
15. 05. 2016). Pořadatel: Terezínská štafeta a další. Spolupořadatelé: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 
Junák – český skaut, z. s. / Skautské středisko ICHTHYS Plzeň, z. s., Gymnázium Plzeň – Mikulášské náměstí.  

„Helena Samohelová: Keramické plastiky“ (14. 6. 2016 – 18. 9. 2016), Národopisné muzeum Plzeňska. 
Autorská výstava keramičky Heleny Samohelové. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu výstav v rámci organizace 

„Příběh kola … aneb od draisiny k favoritu“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o.  
(30. 6. 2016 - 28. 9. 2016). Autoři scénáře: Eva Podzemná, Ludmila Kotorová, Stanislav Cink. 

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 22; 24 jednotlivin. 

„Plzeň pohromami stíhaná“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (11. 2. 2016 - 22. 5. 2016). 
Autor scénáře: kolektiv autorů. 

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 141; 142 jednotlivin 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu výstav jiných organizací 

„Loutková akademie“, Sladovna Písek, o. p. s. (13. 5. 2016 - 5. 2. 2017). Autorka scénáře: Markéta 
Formanová. Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 84; 103 jednotlivin.  

"Zaniklý svět stolních společností, aneb sociální síť před sto lety", Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské 
muzeum v Plzni (24. 10. 2016 - 31. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová.  
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 32.  

„Leopold a Paul Kupelwieserové“, Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. (5. 4. 2016 - 5. 6. 2016). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2. 

„20 let Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň / Lidové kroje na poštovních známkách  
a dalších filatelistických sběratelských materiálech“. Výstava instalována v budově Českého rozhlasu Plzeň 
Plzeňskou folklorní scénou, z. s. (od 2. – 27. 5. 2016).  Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 12. 

„Oko bere, Vole padni aneb Unikáty kartářského řemesla“, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
p. o. (26. 8. 2016 do 20. 11. 2016). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2; 3 jednotliviny.  

“Gottfried Lindauer´s New Zealand: The Māori Portraits”, AUCKLAND ART GALLERY TOI O TĀMAKI.  
Ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, p. o. (22. 10. 2016 - 19. 2. 2017). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 3. 

„Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880 – 1934)“, Západočeská galerie v Plzni, p. o. 
(11. 10. 2016 – 8. 1. 2017). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1.  

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o. (17. 10. 2016 - 15. 2. 2017). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 2. 

„Kouzlo vějířů“ Muzeum Třineckých železáren a města Třince (5. 2. – 24. 4. 2016). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 26; 27 jednotlivin. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z jiných než výstavních důvodů 

Zhotovení elektronických kopií za účelem přípravy nástěnného kalendáře na rok 2017. Realizátor / 
vypůjčitel: SOS print s. r. o. Z pomocného fondu podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 23. 
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dokumentace lidového účesu plzeňské nevěsty v Muzeu Českého lesa v Tachově, p. o. pro přípravu 
příspěvku Marie Klečatské s názvem: „Problematika rekonstrukce slavnostních účesů v lidovém prostředí: 
na příkladu svatebního účesu z Plzně“, předneseného dne 4. 10. 2016 v rámci konference Genius Loci 
Rokycany 2016. Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1. 

„Přehlídka lidových krojů“, v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF®  Plzeň (11. 6. 2016). 
Spolupořadatel: Západočeského muzeum v Plzni, p. o. Autoři scénáře: Michaela Vondráčková, Michal 
Chmelenský, Jana Slámová, Marie Klečatská, Michaela Oliberiusová. Z podsbírky etnografické 
prezentováno (inv. č.): 97; 106 jednotlivin. 

Počet vystavených sbírkových předmětů v rámci organizace 

autorské výstavy oddělení:     141 inv. č. (142 jednotlivin) 
výpůjčky mimo národopisné oddělení:   532 inv. č. (693 jednotlivin) 
celkem:        673 inv. č. (717 jednotlivin) 
Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo organizaci 
výstavy a stálé expozice:      571 inv. č. (690 jednotlivin) 
výpůjčky z jiných než výstavních důvodů:    98 inv. č. (107 jednotlivin) 
předměty z pomocných fondů podsbírky:   23 
 

Centrum paleobiodiverzity 

Výstavy 

Výstava Podivuhod.ný svět pravěku (14. 1. - 28. 2. 2016 v MBH Rokycany), včetně workshopu pro školy 
„Jak se maluje pravěk“ s P. Modlitbou 27. 1. 2016) ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy 
univerzity v Brně, PAS/Paleoart – Art and Science. Realizace: Martina Korandová, Doc. RNDr. Petr Kraft, 
Csc., Jana Ing. Mlnáříková, Marie Spáčilová. 

Výstava Zkamenělý svět u Nýřan (22. 1. – 14. 4. 2016). Na výstavě byly prezentovány fosilie a doprovodné 
informace k paleontologickým výkopům v plynovém uhlí na lokalitě Pankrác u Nýřan a ve vrstvě tufu na 
lokalitě „Doubrava 1“.  Představeny byly nalezené vzorky vzácných karbonských obratlovců, zkamenělé 
rostliny složené do větších celků. Mikroskopické části rostlin prezentovaly dokumentární grafie. Součástí 
výstavy byla přednášková činnost pro veřejnost; realizace: Ing. Jan Bureš. 

Výstava Nelítostný pravěk (26. 2. – 19. 6. 2016), Výstava "Nelítostný pravěk" zavedla návštěvníka do dávné 
minulosti v dějinách Země. V historii Země byli souboje o přežití hlavním hybatelem v evolučním závodě 
o přežití. Na výstavě mohl návštěvník obdivovat skutečné 3D modely zvířat a rostlin, a stal se svědkem 
boje kořisti s obětí a seznámil se s potravním řetězcem. Bude zde unikátních 8 scén reprezentující období 
od paleozoika do kenozoika. Na výstavě bylo možné vidět druhohorního diplodoka nebo čtvrtohorního 
mamuta. Byli zde také k vidění celosvětově unikátní zkameněliny, třeba škorpion z paleozoika nalezeného 
v Německém Chemnitz, křídla jediné meganeuroidní pravážky z Česka nebo nejstaršího členovce 
nalezeného na našem území. Návštěvník si mohl u jednotlivých scén pořídit grafie včetně unikátního 
"živého obrazu" škorpiona. Děti si mohly své dojmy a znalosti vyzkoušet v dětském koutku.  

Výstava Vánoce paní Jiřiny Hánové (10. 11. – 31. 12.), velký výstavní sál MBH, zapůjčené předměty 
sběratelky, příprava scénáře, realizace výstavy: Martina Korandová. 

Spoluúčast na výstavách v rámci ZČM 

Výstava Turisté? Zajisté! (11. 6. -28. 8.), výstava, velká výstavní síň MBH, pomoc při realizaci: Martina 
Korandová 

Výstava Kouzelný svět panenek (24. 6. - 4. 9), malá výstavní síň MBH, pomoc při realizaci: Martina 
Korandová 

 



98 

 

Spoluúčast oddělení na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum 

Vita Caroli (14. 4. - 29. 5), velký výstavní sál MBH, ve spolupráci s gymnáziem Rokycany,  
spoluúčast při realizaci: Martina Korandová 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro přípravu výstav v rámci organizace 

- 55 let rozvoje astronomie v Rokycanech (8. 4. -12. 6. 2016), výstava, malý výstavní sál MBH,  
instalované sbírkové předměty - 4 invč. 

Oddělení botanické 

Spoluúčast na výstavách ZČM  

Pro výstavu Zkamenělý svět u Nýřan (autor J. Bureš, odd. paleontologie) vyhledání a skeny herbářových 
položek plavuní a přesliček (S. Pecháčková, R. Bláhová) 

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum  

Environmentální centrum Železná Ruda: pro botanickou část nové expozice výběr druhů rostlin, výběr 
a skeny vhod.ných herbářových položek, texty a grafie k historii botanického výzkumu na Šumavě 
(S. Pecháčková, R. Bláhová). 

Příprava výstav a expozic:  

Příprava výstavy „Kořeny“ (2018): vypracování libreta, zkoušky materiálu, výroba některých předmětů, 
navázání spolupráce s organizací Totem a ZUŠ Trnka (S. Pecháčková, R. Bláhová, A. Čízková, O. Peksa) 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2016 

celkem: 358, z toho studijní: 358 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 19 sb. předmětů (žádost EC Železná Ruda).  

Oddělení zoologické 

Výpůjčky na výstavy jiných organizací  

2 výpůjčky, 22 sbírkových předmětů (14 inv. čísel)  

„Den Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem“ – AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, Přimda 

„Loutková akademie ve Sladovně v Písku“ – Sladovna Písek, o. p. s. 

Výpůjčky do stálých expozic jiných organizací  

2 výpůjčky, 14 sbírkových předmětů (14 inv. čísel) 

Muzeum Chodska v Domažlicích, p. o. 

Městské muzeum Mariánské Lázně  

Oddělení konzervace  

Oddělení konzervace připravilo výstavu Příběh kola – námět Eva Podzemná,  
spoluautoři Ludmila Kotorová, Stanislav Cink 

Příběh kola aneb od draisiny k favoritu / 1. 7. 2016 – 28. 9. 2016 
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Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 15 drobných výstavek s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro školní 
exkurze ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední až po univerzitu). 

Spoluúčast na výstavách ZČM 

Příprava a výběr knižních dokumentů pro výstavu „Zkamenělý svět u Nýřan“. Vybrány a zapůjčeny celkem 
2 svazky vzácných tisků ze sbírkového fondu. Také pro výstavu „Příběh kola“ byly vyhledány a zapůjčeny 
2 svazky ze sbírek 

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum  

Na výstavu „Kronikář nových časů“, kterou instalovala Západočeská galerie, bylo vybráno a zapůjčeno  
2 ks ze vzácných tisků. Na další výstavu Západočeské galerie „Vznešenost a zbožnost“ byly zapůjčeny  
4 ks vzácných svazků.  

Celkem se knihovna podílela na 3 výstavách.  

Muzeum loutek 

Jaroslav Suchý – loutkář vynálezce (21. 9. 2015 - 31. 3. 2016) 

Výstava „Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce“ objevila dosud opomíjeného loutkáře, který byl díky svým 
invenčním postupům mimořádnou postavou v prostředí českého loutkářství. Otec Jiřího a Ondřeje 
Suchých žil v Klatovech a pracoval v Plzni, kde se narodil i jeho první syn Jiří. Ve stínu popularity synů se 
zatím panu Jaroslavu Suchému (zvanému Jáša) nikdo detailně nevěnoval, i když jeho život a dílo mělo 
nevšední poetiku i náboj a jeho osobnost byla literárně originální. Loutkářství je jedním z pilířů kulturní 
historie a tradice Plzně, ale jen velmi vzácně nás u něj ještě něco nového překvapí. Příběh Jaroslava 
Suchého je ale nejen překvapivý a vtipný, ale má i úzkou vazbu k Plzni i regionu a podporuje tradici 
amatérského loutkářství. Výstava, která byla slavnostně otevřena za účasti obou synů 21. září 2015, 
zmapovala celý život Jaroslava Suchého. Součástí výstavy byl i speciálně natočený film o J. Suchém, 
digitalizovaná verze jeho pohádky a originální loutky i repliky nedochovaných loutek a scén. Výstava byla 
koncipována interaktivní formou, díky které měli návštěvníci možnost prohloubit si vědomí o nesporném 
talentu všestranného umělce, a pro úspěch byla několikrát prodloužena. V červnu, po skončení výstavy 
v Muzeu loutek, byla přesunuta na zámek ve Svojšíně, kde setrvala do konce října. Finančně projekt 
podpořil Magistrát města Plzně, Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně.  

Kinetický dvorek 2016  

Projekt Kinetický dvorek v Muzeu loutek byl pro velký úspěch v roce 2015 prodloužen a zpřístupněn 
veřejnosti i v roce 2016. Vladimír Sosna vytvořil soubor venkovních kinetických objektů, které spojuje 
příběh, a který zároveň funguje jako hra. Každý návštěvník muzea obdrží výtvarně zpracovaný návod 
s příběhem a zároveň kuličku, se kterou hraje. Příběh vede návštěvníka hrou a on postupně přistupuje 
k jednotlivým objektům, které za pomoci kuličky "oživuje". Po úspěšném splnění tří úkolů se kulička 
pomocí kladkostroje a potrubní cesty dostane do finální instalace na zdi dvora. Instalace zaujala nejen 
rodiny s dětmi a přitáhla velký počet návštěvníků, ale je i motivací k návratu do muzea.  

Loutková akademie – Sladovna Písek, p. o. 

Muzeum loutek ve spolupráci s Galerií Sladovna Písek a se čtyřmi českými loutkovými divadly připravilo 
výstavu Loutková akademie. Výstava provedla návštěvníky světem loutek, včetně jejich historie, 
a představila jim loutky v mnoha podobách. Součástí výstavy byla i výroba vlastní loutky. Na výstavě 
spolupracovala čtyři významná česká loutková divadla – Divadlo Alfa z Plzně, Malé divadlo z Českých 
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Budějovic, Naivní divadlo z Liberce a Divadlo Drak z Hradce Králové. Výstavu zahájila obří loutka rytíře.  
Pro výstavu byly vytvořeny vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie dětí. 

Návštěvnost v roce 2016: 23 248 osob. 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Výstavy 

30. 3. – 30. 10. 2016 Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika 

5. 10. – 30. 10. 2016 Život ve tmě 

Výstavy školních prací v mazhausu muzea 

30. 3. – 30. 6. 2016 Výstava dětských prací ZUŠ Jagellonská 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstavy  

výstavy přesahující z roku 2015     27 návštěvníků 

Podivuhod.ný svět pravěku / 15. 1. – 28. 2. 2016    1 046 návštěvníků 

Lidové Rokycansko v miniatuře / 22. 1. – 27. 3.2016    404 návštěvníků 

Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě / 4. 3. – 10. 4. 2016  150 návštěvníků 

55 let rozvoje astronomie v Rokycanech / 8. 4. – 12. 6. 2016  309 návštěvníků 

Vita Caroli / 15. 4. – 29. 5. 2016     603 návštěvníků 

120 let Klubu českých turistů / 11. 6. – 28. 8. 2016    340 návštěvníků 

Kouzelný svět panenek / 24. 6. – 4. 9. 2016    1 272 návštěvníků 

Brdskou divočinou / 9. 9. – 23. 10. 2016    281 návštěvníků 

Když jsem šel z hub / 16. 9. - 30. 10. 2016    403 návštěvníků 

8. Rokycanské bienále grafiky / 23.9. - 31. 10. 2016   299 návštěvníků 

Kouzelné Tichomoří a jiné práce / 4. 11. - 31. 12. 2016  173 návštěvníků 

Vánoce Jiřiny Hánové / 10. 11. - 31. 12. 2016   1 106 návštěvníků 

Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných organizátorů  

příprava a realizace výstavy: 8. Rokycanské bienále grafiky, výstavní síň v ul. J. Knihy, H. Wenigová (22. 9. – 
31. 10. 2016).  

příprava a realizace výstavy: „Aleš Sedláček – Kouzelné Tichomoří a jiné práce, malý výstavní sál MBH: H. 
Wenigová (4. 11. – 31. 12. 2016).  

příprava a realizace výstavy: „Brdskou Divočinou“, velký výstavní sál MBH: L. Janoušková (9. 9. - 23. 10. 
2016). 
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Oddělení historie a společenských věd 

Expozice 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic v rámci organizace: 

Oddělení historie a společenských věd, nové části expozice (slepé schod.iště „Jeptiška“ v přízemí),  
hlavní budova Muzea Dr. Bohuslava Horáka: 37 inv. č. 

Do expozice Rokycansko v minulosti: 6 inv. č. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic jiných organizací  

Město Ostrov, název expozice: „Ostrovsko a hornictví“, stálá expozice Šluknovského zámku.  
Zapůjčeno 6 kusů (od roku 2014). 

Město Rokycany, zapůjčený soubor obrazů rokycanských starostů za účelem reprezentace v prostorách 
radnice. Zapůjčeno 8 kusů (od roku roku 2001). 

Vlastní autorské výstavy oddělení v organizaci  

Lidové Rokycansko v miniatuře, malý výstavní sál MBH, autor scénáře: V. Vondrovská (22. 1. – 27. 3. 2016). 
Instalované sbírkové předměty: 34 inv. čísel. 

Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných organizátorů  

příprava a realizace výstavy 55 let rozvoje astronomie v Rokycanech, malý výstavní sál MBH, autor 
scénáře: K. Halíř, R. Hentschová (1. 4. - 12. 6. 2016). Instalované sbírkové předměty: 26 inv. čísel. 

příprava a realizace výstavy Kouzelný svět panenek, malý výstavní sál MBH, autor scénáře: M. Skalová, 
V. Malíková (24. 6. – 4. 9. 2016). 

Příprava výstav a expozic 

Václava Vondrovská, Radka Hentschová Lidové Rokycansko v miniatuře, malý výstavní sál MBH 

Martina Skalová s Martinou Korandovou, Jiřinou Hánovou, Vánoce paní Jiřiny Hánové, velký výstavní sál 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro přípravu výstav v rámci organizace 

Příběhy bezpráví, vypůjčila S. Volková, velký výstavní sál MBH (3. 3. – 10. 4. 2016). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. čísel. 

Turisté Zajisté, vypůjčila Jaroslava Pěnkavová, malý výstavní sál MBH (10. 6. – 28. 8. 2016). Instalované 
sbírkové předměty: 23 inv. čísel. 

8. Rokycanské bienále grafiky, výstavní síň v ul. J. Knihy, vypůjčila: H. Wenigová (22. 9. – 31. 10. 2016). 
Instalované sbírkové předměty: 39 inv. čísel 

Vánoce paní Jiřiny Hánové, vypůjčila: M. Korandová, velký výstavní sál MBH, (10. 11. – 31. 12. 2016). 
Instalované sbírkové předměty: 17 inv. čísel. 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 258 
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Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH v roce 2016 

Celkem 112 ks celkem, z toho:  
výstavy tuzemské    17 ks 
studijní       4 ks 
restaurování / konzervace    47 ks 
rekatalogizace     30 ks 
prezentační (včetně reprezentace)   14 ks 
 

Oddělení přírodních věd  

Vlastní autorské výstavy oddělení v organizaci  

„Když jsem šel z hub“, malý výstavní sál MBH, autor scénáře: M. Šandová (16. 9. 1. – 27. 3. 2016). 
Zapůjčené sbírkové předměty od Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: 56 modelů hub. 34 inv. čísel. 

Spoluúčast oddělení na výstavách jiných organizátorů  

„Příběhy bezpráví“, velký výstavní sál MBH, S. Volková (4. 3. – 10. 4. 2016).  

Příprava výstav a expozic 

„8. Rokycanské bienále grafiky“, výstavní síň v ul. J. Knihy, S. Volková (22. 9. – 31. 10. 2016) 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro přípravu výstav v rámci organizace  

„55 let rozvoje astronomie v Rokycanech“, vypůjčila R. Hentschová, malý výstavní sál MBH,  
(1. 4. - 12. 6. 2016). Instalované sbírkové předměty: 64 inv. čísel. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH na výstavy do jiných organizací:  

výstava v rámci Tachovské muzejní noci, Muzeum Českého lesa v Tachově, (3. 6. 2016). Instalované 
sbírkové předměty: 85 invent. čísel z entomologie, 1 ks NXD148 zoologie a 1 ks NXD355 z botaniky) 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 0 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH v roce 2016: 

celkem 87 ks, z toho výstavy tuzemské: 87 ks 

Oddělení informací a knihovna 

Vlastní autorské výstavy oddělení v organizaci  

„120 let Klubu českých turistů v Rokycanech“, velký výstavní sál MBH, autor scénáře: Jaroslava Pěnkavová 
(11. 6. 2016 - 28. 8. 2016). Instalované předměty ze sbírky hist. odd.: 23 inv. čísel. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro přípravu výstav v rámci organizace  

Příběhy bezpráví, vypůjčila S. Volková, velký výstavní sál MBH (3. 3. – 10. 4. 2016). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. čísel. 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 0 
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Centrum paleodiverzity (pracoviště Rokycany) 

Vlastní autorské výstavy oddělení v organizaci  

Podivuhod.ný svět pravěku, velký výstavní sál MBH, autor scénáře: P. Kraft (15. 1. – 28. 2. 2016).   

Spoluúčast oddělení na výstavách jiných organizátorů  

Vita Caroli, velký výstavní sál MBH, Gymnázium Rokycany, M. Korandová (15. 4. - 29. 5. 2016).  

Vánoce Jiřiny Hánové, velký výstavní sál MBH, Gymnázium Rokycany, M. Korandová (15. 4. - 29. 5. 2016).  

Příprava výstav a expozic 

Vánoce Jiřiny Hánové, velký výstavní sál MBH, M. Korandová (10. 11. - 31. 12. 2016).  

Celkem za MBH v roce 2016: 

Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH: 199 ks, z toho: 

výstavy tuzemské   104 ks 
výstavy studijní    4 ks 
restaurování/konzervace   47 ks 
rekatalogizace    30 ks 
prezenční (vč. reprezentace)  14 ks 
 
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 258 
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Knihovna Západočeského muzea v Plzni  

Návštěvnost knihovny 

Knihovnu navštívilo celkem 601 čtenářů. Z toho bylo celkem 8 badatelských návštěv. Jako průměrný počet 
návštěv knihovny lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Odhad jejich 
prezenčních výpůjček je určen na 3.520 kusů. Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo 128. 
Formou MVS bylo pro čtenáře zapůjčeno celkem 18 výpůjček a 7 požadavků na kopie. Naopak z naší 
knihovny bylo vyžádáno celkem 6 MVS. 

Návštěvnost výstav 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 15 drobných výstavek s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro školní 
exkurze ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední až po univerzitu). Na těchto akcí bylo 
celkem ca 276 návštěvníků. Knihovna v r. 2016 se opět mohla podílet na akci Muzejní noc a tak byla při 
této příležitosti knihovna otevřena a navštívena zhruba 1.000 návštěvníků.  

Návštěvnost webových stránek (online katalog) 

Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webovských stránek knihovny. 
Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem 4.953. 

Čtenáři 

Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů, z toho 50 zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 17 nových 
čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 411 čtenářů, 276 účastníků exkurzí a ca 1280 návštěvníků při akci 
Muzejní noc, celkem tedy 1 967 návštěvníků.  

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2016 celkem 1.460,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně 
přinesly finanční úhradu v hodnotě 594,- Kč a kopie, zasílané na fakturu 257,- Kč. Celkem byly tržby  
za knihovnu 2.311,- Kč.  

Expedice 

Do skladu bylo přijato celkem 5.230 kusů publikací od 11 titulů publikací (Erica 23, Sborník Příroda 114, 
120, Archeologie ZČ 10 a 11, Pohlednice Lidový kroj, Plzeň očima V. Houdy, Plzeň na historických 
diapozitivech, Hnízdní rozšíření, XV. Trienále umělecké knižní vazby, Výroční zpráva za rok 2015).  

Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 1.203 kusů nových publikací v celkové hodnotě 99.720 Kč 
a 87starých publikací v hodnotě 1.370,- Kč, tržby prodej celkem byly 101.089 Kč. Výměnou, povinnými 
a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno 2.914 kusů nových publikací a 75 starých titulů. 
Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2016 celkem 4.279 kusů publikací. 

Metodická činnost 

V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku 
prosince. Na schůzce byli seznámeni s novinkami v oboru a seminářem ve Frýdku-Místku. V průběhu roku 
byla poskytována metodická pomoc na základě vyžádání všemi technickými prostředky. 

  



105 

 

Knihovna Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

V roce 2016 celkem 20 čtenářů z řad veřejnosti uskutečnilo alespoň jednu výpůjčku, dohromady 13 
pracovníků muzea mělo v roce 2016 alespoň jednu výpůjčku, celkem 26 osob, nejsou počítáni návštěvníci 
internetu. Knihovnu navštívilo celkem 39 čtenářů, kteří uskutečnili 221 výpůjček. Návštěvníků internetu 
celkem 30. 

Výpůjček ve studovně bylo uskutečněno celkem 221, zaměstnancům mimo studovnu bylo půjčeno 182 
knižních jednotek, do příručních knihoven oddělení bylo odevzdáno 36 knižních jednotek, na vazbu 14 
knižních jednotek, interní zápůjčka 6 knižních jednotek, meziknihovní služby 3 jednotky.  
Celkem jde o 704 výpůjček. 

Byly vystaveny 4 čtenářské průkazy a prodlouženo 5 čtenářských průkazů. Kopírovací služby byly 
poskytnuty v rozsahu 207 stran A4 jednostranně a 20 stran A4 oboustranně. 

  



106 

 

Oddělení vnějších vztahů 

Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem 
výstavám a všem kulturním akcím a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským muzeem v Plzni. 
Zajišťuje tiskové konference muzea. Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a redakce 
rozhlasu. Zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost. 

Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea a jeho 
poboček pro kulturní a společenské akce, včetně organizace a pořádání svatebních obřadů v muzejních 
prostorách. Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách. 

Zajišťuje výstavy v kavárně muzea. Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů a konferencí. V roce 
2016 se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky úspěšných výstav. Mezi ně patří výstava Nelítostný 
pravěk, Zkamenělý svět u Nýřan a výstava Příběh kola. Velkému zájmu návštěvníků se také těšily některé 
zapůjčené výstavy např. Česká krajinomalba a výstava Jan a Kája Saudek. Velký zájem návštěvníků 
zaznamenaly také některé výstavy v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech např. výstava 
Podivuhod.ný svět pravěku nebo zapůjčená výstava Kouzelný svět panenek. Úspěšně také probíhaly 
výukové programy pro školy ve stálých expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice 
Archeologie a expozice Historie“ a řada dalších doprovodných programů k výstavám pod vedením 
muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové. Velkému zájmu veřejnosti neuniká ani každoročně pořádaná 
Muzejní noc, při které rok od roku stoupá počet návštěvníků. Návštěvnicky úspěšnou akcí byl také 
Hamernický den v Dobřívi. V letošním roce se také Západočeské muzeum v Plzni zapojilo do 
Mezinárodního dne archeologie 15. 10. 2016 doprovodným programem. Do stálé expozice „Pohledy do 
minulosti Plzeňského kraje“ byl volný vstup a probíhaly zde každou hodinu komentované prohlídky. 
Velkému zájmu dětí a dospělých se také těšila archeologická dílna, která byla jedním z doprovodných 
programů.  
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Fotoateliér 

Botanika – herbářové položky    90 obr. 

Umprum – sbírkové předměty pro katalog    5 obr. 

Sbírkové předměty Orient     69 obr. 

Sklomalby zápůjčka      15 obr. 

Orient textil      4 obr. 

Výstava Příběh kola aneb od draisiny po favorita   58 obr.  

Vernisáž Zkamenělý svět u Nýřan    40 obr. 

Výstava Zkamenělý svět u Nýřan    51 obr. 

Pedagog – kostýmové kulisy v expozici   22 obr. 

Výstava Krajinomalba     41 obr. 

Vernisáž Plzeň pohromami stíhaná    66 obr. 

Výstava Plzeň pohromami stíhaná    47 obr. 

Národopis – sbírkové předměty, tisk, katalog  251 obr. 

Vernisáž XV. Trienále umělecké knižní vazby  96 obr. 

Výstava XV. Trienále umělecké knižní vazby   42 obr. 

Novověk – plakát zápůjčka, tisk     3 obr. 

Digitální grafie na CES     497 inv. č 

Dokumentární grafie     408 obr. 

Celkem obrazově zdokumentovaných sbírek k 31. 12. 2016 66 464 inv. č. 
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Muzejní pedagog 

Muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová působí v Západočeském muzeu v Plzni čtyři roky. Je členem 
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií ČR a členem 
představenstva a ambasadorem mezinárodní asociace Hands On! International Association Children in 
Museum (Hands On! Mezinárodní asociace dětí v muzeích) se sídlem v rakouském Grazu.  

Nabídka doprovodných programů pro školy 

Celoročně probíhají programy pro mateřské, základní a střední školy s názvy Cesta do pravěku Plzeňského 
kraje a Ať žije středověk ve stálých expozicích Archeologie a Historie. Oba edukační programy jsou 
připraveny dle zásad moderního neformálního vzdělávání a jsou plně v souladu s ŠVP a RVP. Během roku 
2016 navštívilo tyto programy celkem 1081 dětí. 

V průběhu listopadu se uskutečnily dva dvoutýdenní workshopy s názvy: Pravěk, pravěk, pravěk a Zažij 
středověk… Oba workshopy měly tradičně velký ohlas a zúčastnilo se jich cca 861 dětí ze základních škol 
a víceletých gymnázií. V obou programech si děti zkoušely pravěká a středověká řemesla a činnosti (výroba 
záušnic, odlévání pečetí, mletí obilí na pravěkých mlýncích) i práci archeologů a konzervátorů (zakreslování 
kostry, datace nádob, rekonstrukce nádob). 

Čtyřikrát ročně probíhají semináře pro učitele, které pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 
Plzeň. Semináře mají akreditaci Ministerstva školství ČR. Projekt má název: Představujeme Západočeské 
muzeum v Plzni a je určen učitelům základních a středních škol. Průměrný počet účastníků je 20 osob. 

V roce 2016 byly realizovány rovněž dva doprovodné programy k výstavám:  

Program k výstavě Nelítostný pravěk v hlavní budově ZČM v březnu až květnu navštívilo 1 014 dětí z 35 
škol plzeňského kraje. Vzdělávací program k výstavě Co se skrývá pod drnem v Národopisném muzeu 
navštívilo v květnu, červnu a září 361 dětí z 18 škol. 

V červenci proběhl třetí ročník pětidenního příměstského tábora s názvem Dobrodružství archeologie. 
Celkem bylo přijato 6 dětí. Tábor byl zaměřen na archeologii, na její metody a způsoby výzkumu. Během 
týdne děti navštívily expozice Západočeského muzea, hrad Radyně ve Starém Plzenci, muzeum Bohuslava 
Horáka v Rokycanech a vodní hamr Dobřív, galerii Sladovna v Písku a zoologickou zahradu Plzeň, zejména 
část věnovanou pravěku. 

Celkem se vzdělávacích programů v roce 2016 zúčastnilo 3138 dětských a 150 dospělých osob. 
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v roce 2016 nabídlo, kromě dočasné výstavy Současné 
sakrální umění (další dvě výstavy minulé sezóny byly bohužel buď zcela zrušeny – ta putovní, karolínská, 
nebo odloženy – Lidová zbožnost autorského tandemu L. Krčmář a M. Chmelenský) i bohatý doprovodný 
program zahrnující koncerty, komentované prohlídky výstavy či autorská čtení. Vedle toho se v mazhausu 
muzea již tradičně konala výstava školních prací žáků ZUŠ Jagellonská a zároveň výstava klientů 
chráněných dílen pod názvem Život ve tmě. Průvodkyně MCU zajišťovaly komentované prohlídky pro 
školní exkurse, další skupiny návštěvníků i jednotlivce. V MCU i loni proběhla Muzejní noc, kterou 
navštívilo okolo 500 osob. Mimo muzejní akce bylo MCU rovněž prostorem církevních svátků – v kapli sv. 
Barbory proběhly 2 mše, k příležitosti výročí příchodu františkánského řádu do Plzně a poutní mše na sv. 
Barboru 4. prosince. Vůbec poprvé ve své historii se  MCU loni zapojilo do hudebního festivalu 
Západočeského baroka a to vystoupením renomovaného Sedláčkova kvarteta v kapli sv. Barbory. Další 
novou aktivitou byla účast v projektu Plzeňské dvorky, otvírající v jeden den pro širokou veřejnost jinak 
většinou nepřístupné části plzeňských památkových objektů. 

V roce 2016 se Muzeu církevního umění plzeňské diecéze opět navázalo na tradici někdejšího Diecézního 
muzea a nabídlo návštěvníkům tři koncerty v atraktivním prostoru kaple sv. Barbory, vč. koncertu tzv. 
staré hudby uvedených Sdružením Lochotínský pavilonek o. s., věnovanému hudbě doby Karla IV. V podání 
souboru Ars Cameralis. 

V kapli sv. Barbory, resp. kapitulní síni muzea, se, stejně jako již v roce 2014 konaly svatební obřady, 
organizačně zajištěné zaměstnanci pobočky, takřka každou sobotu, v počtu 1 až 2 za den. Svateb v objektu 
proběhlo zhruba 25 a MCUPD se díky nim stále více dostává do povědomí Plzeňanů jako velmi zajímavý 
a reprezentativní prostor pro uzavírání manželských sňatků, navíc prakticky v centru Plzně. Nejednou se 
loni v MCU oddávaly hned dva páry denně a nadcházející sezónu to má být díky rostoucímu zájmu o svatby 
v klášterní kapli o tradičních sobotách už i třikrát za jednu směnu. 

Rozšířila se rovněž struktura kulturních akcí, v pobočce realizovaných. A to o formát již uvedených 
Plzeňských dvorků. Bohužel, některé plánované pořady byly odloženy až na nadcházející sezónu, viz výše 
zmíněná dočasná výstava kolegů L. Krčmáře a M. Chmelenského nebo např. cyklus přednášek z dějin 
duchovní hudby se zvl. zaměřením na náš region od Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D.  

Z návštěvnického hl. byl rok 2016 logicky méně úspěšný než „rok EHMK“ 2015, vyznačující se masivní 
propagací turistických cílů Plzně a mimořádným zájmem zahraničních hostů. Za 7 měsíců sezónního 
provozu navštívilo pobočku téměř 3000 osob (přesně 2713). Do tohoto čísla nejsou ovšem zahrnuti 
účastníci svateb, které se zde loni konaly, a kteří by v úhrnu čítaly dalších cca 1.200 osob, tj. svatební 
obřady jsou nepochybně prostředkem k dalšímu zviditelnění MCU v Plzni a okolí. Tržby ze vstupného 
(59.952,-) byly ve srovnání s rokem 2015 výrazně nižší. K nim je však třeba ještě připočíst zhruba 
stotisícovou částku z pronájmů kaple sv. Barbory za cca 25 svatebních obřadů a jeden koncert. A rovněž 
zdůraznit, že do konečné výše příjmů ze vstupného se promítly i dvě neuskutečněné odborné výstavy a po 
celé sezónní období tak mohli návštěvníci v letním refektáři bohužel shlédnout jen výtvarnou výstavu 
místních výtvarníků, členů UVU plzeňské oblasti. 

V nadcházející sezóně lze kalkulovat s mírným nárůstem návštěvnosti, který by mohla přinést spolupráce 
s biskupstvím. To by mělo v průběhu sezónního provozu dodat pracovní listy pro školy a podílet se na 
jejich propagování v regionu. 
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Ostatní činnost muzea 

Odborné konference a semináře pořádané ZČM 

Oddělení prehistorie 

V přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni se ve dnech 22. - 25. 6. 2016 uskutečnilo 
26. mezinárodní setkání archeologů „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und 
Südböhmen/ Oberösterreich“ (ARGE). Tématem přednášek byly „Importy, exporty a kulturní vlivy od doby 
kamenné do doby laténské“. Předneseno bylo 23 referátů zabývající se nejrůznějšími aspekty daného 
tématu. V rámci konference se uskutečnila i celodenní exkurze po významných archeologických lokalitách 
(hradiště Záhořice-Vladař, pohřebiště v Brdu a Manětíně-Hrádku) a technických památkách (vodní hamr 
v Dobřívě). Na sobotu dopoledne byla zajištěna prohlídka města a pivovaru. Setkání bylo organizováno ve 
spolupráci s Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni (M. Metlička, J. Metličková, A. Junková). 

Dne 11. února proběhl v přednáškovém sále ZČM v Plzni za účasti novinářů a regionální televize veřejný 
křest katalogu „Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech“ (M. Metlička, J. Metličková). 

Oddělení botanické 

IV. čs. lichenologické konference, 24. 2. – 26. 2. 2016, Vlasenice u Kamenice nad Lipou  
(hlavní organizátor O. Peksa). 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Konference Genius Loci Rokycany 2016“, 4. – 5. 10. 2016, velký výstavní sál MBH, ve spolupráci se spolkem 
Genius Loci - Společnost pro studium života regionu, o. s. Jedná se o novinku roku 2016. Interdisciplinární 
konference zaměřená na Rokycansko a Plzeňsko, rozdělená do šesti bloků, účast celkem 33 osob. Navázání 
spolupráce, zajištění a koordinátorka konference H. Wenigová. 

Muzejní pedagog 

Dvoudenní mezinárodní seminář Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016, který se konal ve dnech 
26. – 27. 4. 2016 představil muzejním a galerijním pedagogům z celé ČR možnosti mezinárodní spolupráce 
v rámci mezinárodní sítě (Hands On! International Association for Children in Museums) a seznámil je 
s příklady dobré praxe z Čech, Moravy a Slovenska.  

Seminář byl rozdělen do dvou tematických bloků – přednáškového a praktického. Akci zahájil v úterý 26. 4. 
2016 ředitel Západočeského muzea v Plzni, PhDr. František Frýda a člen Rady Plzeňského kraje pro oblast 
kultury, památkové péče a neziskových organizací Mgr. Jaroslav Šobr. Záštitu nad akcí převzala Asociace 
muzeí a galerií ČR. Pro rok 2016 získalo muzeum dva oficiální partnery - píseckou galerii Sladovna 
a Techmania Science Center v Plzni. Úvod do semináře byl věnován prezentaci mezinárodní asociace 
Hands on! International Association of Children in Museum a možnostem spolupráce českých muzeí 
a galerií se zahraničními institucemi. Tato asociace pořádá každé dva roky odborné mezinárodní 
konference zaměřené na muzejní pedagogiku a neformální vzdělávání. Příští mezinárodní konference se 
bude konat v roce 2017 právě v Plzni.  

Svoji prezentaci přednesla na semináři také viceprezidentka a členka představenstva Hands On! Petra 
Katzenstein, Holandsko, která představila metodu práce s dětmi „ I ask“. Metoda I ASK (tedy “ptám se”) je 
praktický a volně aplikovatelný přístup, který má návštěvníkům muzeí pomoci ztratit ostych a otevřít se 
novým poznatkům, zkušenostem a nápadům. Tato metoda byla vyvinuta, testována a implementována 
v amsterdamském Židovském historickém muzeu (JHM) mezi lety 2007 a 2015. Metoda představuje 
praktický nástroj, který poskytuje prostor pro participaci, dialog i sporné názory a současně umožňuje 
průvodci, aby se chopil specifických příležitostí vyplývajících z dynamiky situace a v přiměřené lhůtě 
vyvodil správné závěry. Poté následovaly příklady dobré praxe v české a moravské muzejní a galerijní 
pedagogice. Tématem byly hlavní trendy v neformálním vzdělávání a představení nejnovějších projektů 
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v oblasti mimoškolní edukace. Závěr dne byl věnován návštěvě moderního centra vědy Techmania. Kromě 
příspěvku vedoucího Vývojového centra Mgr. Davida Lobotky byla zajištěna komentovaná prohlídka 
expozic včetně návštěvy supermoderního 3D planetária. Druhý den - 27. 4. 2016 - byl pokračováním 
příkladů dobré praxe z ČR a SR, zejména z oblasti galerijní edukace. Prostor dostal také projekt Evropské 
unie Kreativní Evropa. Na závěr semináře byl v Západočeské galerii ve výstavní síni „13“ připraven 
animační program a artefiletická dílna k výstavě „Živly v nás: Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století “, 
který vedla vedoucí edukačního oddělení Mgr. Marcela Štýbrová. Semináře se zúčastnilo 40 účastníků 
z Holandska, Čech, Moravy a Slovenska, zařazeno bylo celkem 16 příspěvků. Výstupem kolokvia je 
elektronický sborník příspěvků. 

Čtyřikrát ročně probíhají semináře pro učitele, které pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 
Plzeň a ZČM v Plzni. Semináře mají akreditaci Ministerstva školství ČR. Projekt má název: Představujeme 
Západočeské muzeum v Plzni a je určen učitelům základních a středních škol. Průměrný počet účastníků je 
20 osob. 

Účast na odborných a vědeckých konferencí 

Ředitelství 

Frýda – 6. mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, příspěvek „ 
Ekonomicko sociální zázemí nálezů renesnačního skla v Plzni“. Jablonec n. Nisou 20. - 22. 10. 2016 

Frýda – Kolokvium Historické sklo, 12. 4. 2016, Praha. 

Mergl  - 9. 2. - plenární zasedání ČV ICOM, Památník národního písemnictví, Praha 

25. – 27. 2. - 36. ročník mezioborového sympozia k problematice 19. století pod názvem Člověk a 
společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, UDU AV ČR ve spolupráci se ZČM a Plzeňskou filharmonií, 
příspěvek „Požár chrámu sv. Bartoloměje v Plzni (1835)“ 

15. – 20. 6. – zasedání Europäische Lusterforschungsgesellschaft "Light & Glass“, Gargas, Francie, 
příspěvek "Kronleuchter für Maharajas" 

3. 7. – 9. 7. - Generální konference ICOM v Miláně, Itálie, účast na hlavním programu a zasedání sekce 
ICOM Glass 

20. – 22. 10. - 6. Mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, příspěvek 
„Umění nebo řemeslo? K roli předloh českého rytého skla 19. století.“ 

Oddělení prehistorie 

Ve dnech 25. - 27. 5. jsme se zúčastnili 44. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče, který 
se konal v Mostě pod záštitou Oblastního muzea v Mostě a kde byla diskutována otázka možné či 
nepřípustné skartace archeologického materiálu při jeho systematické evidenci (M. Metlička, A. Zelenka, 
J. Metličková, A. Junková, L. Šmolíková). 

Ve dnech 4. - 7. října jsem se účastnil konference „Popelnicová pole a doba halštatská“, která se konala 
v Kutné Hoře pod záštitou Archeologického ústavu v Praze. Přednesen byl referát „Technická keramika 
z mazanické hlíny ze sídlišť mladší a pozdní doby bronzové v západních Čechách“ (M. Metlička). 

Konzervátorka oddělení se v září účastnila každoroční třídenní „Konference konzervátorů-restaurátorů“, 
která se tento rok konala v Brně (I. Kolmanová). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Dějiny staveb 2016. Plasy, 18. – 20. 3. 2016 (M. Čechura – účast) 

35. Niederbayerischer Archäologentag, Deggendorf (SRN), 8. – 10. dubna 2016 (P. Hereit – účast). 
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26. setkání Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko, 
Plzeň, 22. – 25. června 2016 (P. Hereit – účast). 

Letní škola medievistických studií. Sázava, 2. – 4. 9. 2016 (M. Čechura – účast). 

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku „Postmedievální archeologie“. České 
Budějovice, 19. – 23. září 2016 (M. Čechura - účast s referátem „Olověné plomby a jejich vypovídací 
hodnota“). 

7. studentská mezinárodní konference KAR FF ZČU v Plzni, 25. 10. 2016  
(A. Kordíková, M. Sochorová – účast) 

Oddělení starších dějin 

V roce 2016 se zúčastnili pracovníci oddělení těchto konferencí – celkem 9 akcí:  

VI. Mezinárodní konference „Historie sklářské výroby v českých zemích“ (pořádá ČAS -  odborná skupina 
pro dějiny skla a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.), Jablonec n. N. 20. – 22. 10. 2016.   
(M. Beránková, bez přednášky) 

VI. Národní vexilologický kongres (poř. Česká vexilologická společnost), Ústí n. Orlicí 24. – 26. 6. 2016  
(Dr. M. Hus, přednesen referát, viz kap. 10. 2) 

Čtyři léta do pole okovaná. Rok 1916 – v pasti války“ (poř. VHÚ AČR, UK v Praze a Parlament ČR),  
jednání v Parlamentu ČR, 22. – 23. 9. 2015. (Dr. M. Hus, účast bez přednášky, jen 21. 10.) 

Numismatica centroeuropeana I (pořádá NM v Praze a VČU Pardubice), místo Kutná Hora, 19. – 22. 10. 
2016 (účast Dr. M. Hus, bez referátu) 

XI. Mezinárodní konference policejní historie (poř. Muzeum policie ČR v Praze), Praha, 20. – 22. 10. 2016 
(Dr. M. Hus, aktivní účast, přednáška, viz kap. 10. 2. 3.) 

Výzkumy v Čechách 2015“ (poř. Česká archeologická společnost a NM v Praze), Praha, 6. dubna 2016 
(Mgr. V. Lungová, bez příspěvku)  

XLIV. Seminář archeologů muzeí a památkové péče (poř. ČAS a OM Most), Most, 25. – 27. 5. 2016 
(Mgr. J. Orna, Mgr. V. Lungová; bez příspěvku) 

XV. Forum urbes medii aevi (poř. ArÚ AVČR a NPÚ, ú.o.p. Praha), Mělník 1. – 3. 6. 2016  
(Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, proslovena přednáška, viz kap. 10. 2.) 

Mezinárodní konference archeologie středověku /oř. FF JČU, HM Tábor a JČM Čes. Budějovice), Čes. 
Budějovice 19. – 23. 9. 2016 (Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková, Mgr. V. Lungová, proslovena přednáška, 
viz kap. 10. 2)   

Oddělení novějších dějin 

La prigionia di guerra in Italia, Archivio di Stato dell´Aguila sezione di Sulmona, Ministerio dei beni e delle 
attivita culturali a del turismo ve spolupráci s ambasádou České republiky v Itálii, Archivio di Stato, 
Sulmona (Itálie), 9. 3. – 10. 3. 2016 (Krčmář). 

Udržitelný rozvoj VII – 30. let od Jednotného evropského paktu aneb Evropa čtyř svobod“ – VI. česká 
a jihočeská města v a po roce 1989 – veřejná správa, politika, občanská společnost, Vysoká škola 
evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, Krajský úřad Jihočeského kraje,  
České Budějovice, 1. 4. 2016, přednesen příspěvek Alternativní hudba na sklonku 80. let v Plzni (Krčmář). 

Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, Český výbor ICOM a Policie ČR, Objekt Zařízení služeb 
Ministerstva vnitra – Spiritka, Praha, 5. 5. 2016, přednesen příspěvek Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze a ochrana církevního umění a památek (Krčmář). 
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Orosené dějiny, Ústecká pivní konference 2016, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra 
historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Collegium 
Cibium, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 19. 5. – 20. 5. 2016, přednesen příspěvek Mapa 
pivovarů Plzeňského kraje jako produkt cestovního ruchu (Krčmář). 

Genius Loci Rokycany 2016, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea 
v Plzni, Rokycany, 5. 10. 2016, přednesen příspěvek Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Rokycanech 
(Krčmář). 

První mezinárodní workshop ECRR (European Cultural Route of Reformation), hotel Tumski, Wroclaw 
(Polsko), 7. 12. – 8. 12. 2016, účast na pozvání Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje 
a Plzeňského kraje, aktivní účast v historicko-teologické sekci (Krčmář). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Kotorová – konference Genius Loci Rokycany 2016, 4. - 5. 10. 2016  - příspěvek „Renesanční zámky 
děkanského chrámu Panny Marie Sněžné v Rokycanech a jejich kopie v Západočeském muzeum v Plzni“ 

Kotorová – konference Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské - ÚOP středních Čech, Praha,  
6. 10. 2016  

Merglová Pánková - 6. Mezinárodní konferenci Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích  
20. – 22. 10, příspěvek „Moser – 160 let“ 

Oddělení národopisné 

Michal Chmelenský, „Marie Faicová – Velhartická ʼrituální vraždaʻ z roku 1938“ / v rámci semináře 
k dějinám Židů v Čechách, pořádného Židovským muzeem v Praze ve spolupráci se Státním oblastním 
archivem v Litoměřicích – Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani; Kadaň (20. 10. 2016). 

Marie Klečatská, „Problematika rekonstrukce slavnostních účesů v lidovém prostředí: na příkladu 
svatebního účesu z Plzně“ / v rámci konference „Genius Loci Rokycany 2016“, Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech (4. 10. 2016). 

Centrum paleobiodiverzity 

Konference České botanické společnosti: Praha, 26. - 27. 11. 2016; Ekologie a evoluce karpatské flóry; 
aktivní účast: Ing. Jan Bureš. 

9th GeoSymposium of Young Researches Sillesia 2016: Kroczyce, 31. 8. -2. 9. 2016; Permian flora of Seui 
(central Sardinia): Preliminary results; pasivní účast: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 

Oddělení botanické 

Mezinárodní konference The 8th IAL Symposium - Lichens in Deep Time, Helsinki, Finsko,  
31. 7. – 6. 8. 2016 (O. Peksa prezentoval výsledky řešení grantu GAČR ve formě posteru Peksa O.  
et al.: „Do saxicolous lichen communities represent photobiont-mediated guilds?). 

Mezinárodní konference „Meeting of the Trebouxia-working group, Trieste, Italy, 26. – 28. 9. 2016“ 
(O. Peksa prezentoval výsledky řešení grantu GAČR ve formě přednášky: „About the lifestyle of Trebouxia 
algae“). 

Mezinárodní seminář "Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016“ – účast (S. Pecháčková). 

Konference Genius loci Rokycany 2016: přednáška Od vřesoviště k bleskovým povodním. Výpověď 
vegetace o historii a budoucnosti krajiny. (S. Pecháčková). 

Seminář muzejních botaniků AMG ČR, 6. – 10. 6., Soběslav (S. Pecháčková).  
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Přednáška na PřF UK Praha – Liesje Mommer  (Wageningen University, Nizozemí): Interactions between 
roots and soil-borne fungi in grassland experiments. – (účast S. Pecháčkové). 

Série seminářů „Lichenological journal club“ na katedře botaniky PřF UK (O. Peksa).  

Účast na obhajobě Ph.D. práce J. Malíčka, katedra botaniky PřF UK (O. Peksa). 

Oddělení zoologické 

Hymenopterologické dny 2016, 10. – 12. 6. 2016, Horka nad Moravou (I. Těťál)  

Roubanálie 2016, 26. – 27. 8. 2016, Chudenice (I. Těťál) 

Každý pták se počítá – Celostátní konference České společnosti ornitologické,  
14. – 15. 10. 2016, Mikulov (R. Vacík) 

Seminář České arachnologické společnosti, 3. 2. 2016, Olomouc (I. Hradská) 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Inforum 2016, 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha VŠE,  
26. – 27. května (I. Šedo) 

40. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Hradec Králové, Muzeum východ.ních Čech,  
13. - 15. září (I. Šedo – přednášky H. Hájková, Oborová brána ART) 

Knihovny současnosti 2016, Olomouc 6. - 8. září (I. Šedo – přednáška Arciděkanská knihovna v Plzni) 

25. ročník konference Bibliotheca Antiqua: problematika historických a vzácných knižních fondů, Olomouc, 
9. - 10. listopadu, (I. Šedo, L. Bendová) 

17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 ve dnech 30. 11. - 1. 12.  
v Národním archivu v Praze – Chodovci (I. Šedo) 

Muzeum loutek 

Konference RE:PUBLIKUM, Divadlo Archa, 3. a 4. listopadu 2016, Praha 

Konference MUZEUM@DIGIT 2016, Národní maďarské muzeum Budapešť, 22. - 23. listopadu 2016 - 
Západočeské muzeum v Plzni získalo třetí místo na Mezinárodním festivalu audiovizuální tvorby pro muzea 
a kulturní dědictví za krátkou filmovou grotesku “Loupež v muzeu”, která byla natočena při příležitosti 
Muzejní noci v roce 2015. 

Workshop Loutka jako nástroj vzdělávání, Muzeum luhačovického Zálesí v Luhačovicích, 25. – 26. listopadu 
2016. Akreditovaný workshop. 

Oddělení konzervace 

„Konference konzervátorů a restaurátorů Brno 2016“ 13. - 16. 9.2016 (TM Brno) 

Bc. Podzemná Eva, Bc. Nauš Martin, Dis., Zlámalová Gabriela, Kudrová Elena, Vondrovský Václav 

Odborný seminář: Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské 6. 10. 2016 (Praha NPÚ);  
Zlámalová Gabriela, Bc. Podzemná Eva 

Oborný seminář: „Restaurátorská škola AVU 2016“ 14. 11. 2016 (AVU Praha); Elena Kudrová,  
Bc. Eva Podzemná 
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Odborný seminář „Mramorování papíru pomocí karagenu“ – Muzeum Horšovský Týn 2016 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

„Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016“, ZČM, 26. - 27. 4. 2016, (H. Wenigová)  

„Konference Genius Loci Rokycany 2016“, 4. – 5. 10. 2016, velký výstavní sál MBH (H. Wenigová)  

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

„Konference Genius Loci Rokycany 2016“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Rokycany, 
 4. – 5. 10. 2016, (V. Vondrovská: Vzpomínky na domov v korespondenci Josef Krňoula) 

„Konference Genius Loci Rokycany 2016“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Rokycany,  
4. – 5. 10. 2016, (J. Lehner: Drobné básně z literární činnosti profesora Josefa Wünsche) 

Škola muzejní propedeutiky, AMG Praha, dle harmonogramu (V. Vondrovská) 

Etnografická komise AMG, Vlastivědné muzeum v Šumperku, 27. - 28. 4. 2016 (M. Skalová, V. Vondrovská) 

Mezinárodní konference „Venkov, rolník a válka ve střední Evropě“, Národní zemědělské muzeum, Praha, 
13. – 14. 10. 2016 (V. Vondrovská: První světová válka v mikrosvětě Marie Duškové z Mahouše) 

Mezinárodní konference La Prigionia in Italia, Sulmona (Itálie) 10. 3. 2016 (Lehner: I legionari cecoslovacchi 
nelle collezioni del Museo della Boemia occidentale a Plzeň e del Museo Dr. Bohuslav Horák a Rokycany) 

Mezinárodní konference k první světové válce „1916 - v pasti války, mír v nedohlednu", Vojenský 
historický ústav, Poslanecká sněmovna ČR, Praha, 21. 9. 2016 (J. Lehner)  

„26. pracovní setkání Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní 
Rakousko“ (ARGE), Západočeské muzeum v Plzni 23. – 24. 6. 2016 (R. Hentschová) 

XIV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“, Kutná Hora 4. – 7. 10. 2016 – 
(R. Hentschová – J. Šteffl: „Nedestruktivní výzkum hradiště Hrádek, k. ú. Libochovany, okr. Litoměřice“) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Škola muzejní propedeutiky, AMG Praha, dle harmonogramu (Dr. Šoun) 

Nástavbový kurz školy muzejní propedeutiky, AMG Praha, dle harmonogramu (Dr. Šoun) 

IV. československá lichenologická konference, Vlasenice u Kamenice nad Lipou,  
24. – 26. 2. 2016, (Dr. Šoun) 

23. jarní bryologicko-lichenologické setkání na Třebíčsku, pořádané Bryologicko-lichenologickou sekcí 
České botanické společnosti, 21. – 24. 4. 2016, Mohelno, (Dr. Šoun, spoluorganizátor) 

6. 6. - 10. 6. 2016 Soběslavsko, Táborsko – botanická komise AMG ČR – seminář pořádán ve spolupráci 
s Husitským muzeem v Táboře (Dr. Šandová). 

18. - 19. 10. 2016 Brno, botanická komise AMG, určovací seminář zaměřený na r. Epilobium a invazní 
rostliny, pořádaný ve spolupráci s Botanickým oddělením MZM v Brně (Dr. Šandová). 

Oddělení informací a knihovna (Rokycany) 

40. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerii, Hradec Králové, Muzeum východ.ních Čech,  
13. – 15. 9. 2016 (V. Zdráhal)  
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Škola muzejní propedeutiky, Praha, Národní technické muzeum, dle harmonogramu (V. Zdráhal)  

Přednášková činnost pracovníků a exkurze 

Ředitelství 

Frýda – Západočeská univerzita v Plzni, filozofická fakulta ZČU, katedrav archeologie, přednášky 
Muzeologie a ochrana památek. 

Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky základního kurzu: Správa sbírek – Historické obory, Archeologie 
a terenní praxe, Ostatní formy prezentace sbírek, Vzdělávací činnost muzeí. 

Frýda – Muzejní škola AMG, přednášky nástavbového kurzu: ostatní prezentační formy muzea (ediční 
činnost, badatelská činnost, dobrovolníci, vzdělávací činnost muzeí, vědecko výzkumnáí činnost muzeu). 

Přednášky v muzeu 

Mergl - 22. 3, 23. 3. komentované prohlídky výstavy Plzeňské katastrofy pro školy 

Mergl - 20. 5. – komentovaná prohlídka expozic ZČM pro sdružení nizozemských historiků a sběratelů 
keramiky  

Přednášková činnost ve spolupráci s FFUK Praha a ZČU v Plzni 

Mergl - Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky Umělecké řemeslo 1, Umělecké řemeslo 2  

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, přednášky Dějiny keramiky, Dějiny šperku 
a uměleckořemeslného zpracování kovu; seminář Vybrané kapitoly z dějin umění 

Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, přednášky v cyklu Osobnosti světového designu (leden – červen) 

Přednášková činnost mimo muzeum 

Mergl - 27. 1. Barokní umělecké řemeslo na Plzeňsku - komentovaná prohlídka výstavy Vznešenost 
a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni 

20. 5. Kapitoly s dějin uměleckého řemesla, přednáška pro NPÚ Praha, Národní technické muzeum, Praha 

Oddělení prehistorie 

V rámci každoročního setkání „Niederbayerischen Archäologentag“ v Deggendorfu se více jak 100 
profesionálních archeologů a amatérských badatelů účastnilo v neděli 10. dubna exkurze do Plzně,  
v rámci které si prohlédli památky města a komentovanou prohlídku expozice „Pravěk a raný středověk 
jihozápadních Čech“ (M. Metlička, J. Lehner). 

Pro sdružení detektorářů v Tachově byla 9. dubna uskutečněna přednáška s následnou diskuzí o zásadách 
archeologické práce a o případných možnostech spolupráce mezi detektoráři a archeology (M. Metlička). 

Dne 17. května proběhla exkurze studentů Univerzity Palackého v Olomouci do expozic Západočeského 
muzea. Prohlédli si expozici pravěku a středověku a celkově prostory muzea. Účastnilo se jí 24 studentů 
vedených P. Kalábkovou a K. Nováčkem (M. Metlička). 

Pro studenty archeologie Západočeské univerzity v Plzni byly předneseny dvě přednášky na vybraná 
témata z pravěkých dějin regionu. V rámci druhé pak proběhla exkurze na archeologické pracoviště muzea 
(M. Metlička). 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Přednášky v muzeu 

Spilka od středověku k dnešku. O archeologickém průzkumu známé rokycanské lokality i aktuálním stavu 
zpracování nalezených předmětů. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 10. 3. 2016 (M. Čechura) 

Přednášky mimo ZČM 

Mouřenec, kostel sv. Mořice – dvojpřednáška Poutní tradice na Šumavě/ Tajemství mouřenecké kostnice. 
Mouřenec, 22. 7. 2016 (M. Čechura) 

Přednášková činnost v rámci spolupráce s vysokými školami: 

Jihočeská univerzita České Budějovice: výuka období raného středověku, historie opevněných sídel 
a sakrální architektury (P. Břicháček). 

Odborné exkurze  

Archeologie severního Plzeňska a Rakovnicka, 30. - 31. 3. 2016 (P. Břicháček) 

Hrady a hradiště Domažlicka, 11. 4. 2016 (P. Břicháček) 

Hrady Tachovska a Domažlicka, 4. - 6. 5. 2016 (P. Břicháček) 

Oddělení starších dějin 

Přednášky mimo muzeum  

Dr. M. Hus, 23. 2. 2016, přednáška „Brigáda Swiętokrzyska  NSZ během 2. světové války“, pro Magistrát 
m. Plzně, odbor prezentace a marketingu, Plzeň, 8 posluchačů 

Dr. M. Hus, 29. 4. 2016, přednáška „333 let pěšího pluku č. 35“ v rámci přednáškového cyklu Archivu 
m. Plzně. Plzeň, cca 45 posluchačů. 

Dr. M. Hus, 25. 6. 2016, přednáška „Prapor dosud neznámého spolku C. k. vysloužilců z Blatnice (PS) 
a prapory rakousko-uherských veteránských spolků.  Pro VI. národní vexilologický kongres v Ústní n. Orlicí, 
cca 30 posluchačů  

Dr. M. Hus, 20. 10. 2016, přednáška „Hod.nostní označení a uniformy československé a české celní správy 
1948 – 2014“. Pro XI. Mezinárodní konferenci policejní historie v Praze, cca 40 posluchačů  

Dr. M. Hus, 15. 12. 2016, přednáška „Druhá světová válka na severním Plzeňsku“, St. okresní archiv Plasy 
při slavnostním křtu knihy „Škoda lásky“, cca 20 posluchačů  

B. Diviš, 15. 12. 2016, přednáška „Náboje do služebních střelných zbraní ozbrojených sborů 1. RČS“, 
střelnice Leiko Plzeň, cca 10 posluchačů 

Mgr. J. Orna – Mgr. V. Dudková, 2. 6. 2016, přednáška „Archeologie městských bran v Plzni“, Mělník,  
při konference FUMA XV, cca 48 posluchačů  

Mgr. V. Dudková – Mgr. V. Lungová – Mgr. J. Orna, 21. 9. 2016, přednáška „Novověké pohřebiště u kostela 
sv. Petra a Pavla v Plzni – Liticích“, při 48. mezinárodní konferenci archeologie středověku, České 
Budějovice, cca 22 posluch.  Pracovníci oddělení tak realizovali během roku, ať v muzeu či mimo,  
celkem 8 přednášek, které vyslechlo cca  220 - 225 posluchačů.  
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Oddělení novějších dějin 

Přednášky v muzeu 

Krčmář, Hrady Karla IV. Přednáška v rámci Festivalu duchovní kultury věnovaného 700. výročí od narození 
Karla IV. – Letnice umělců 2016, Západočeské muzeum v Plzni, 4. 5. 2016. 

Krčmář, Via Carolina a Nové Čechy. Přednáška v rámci Festivalu duchovní kultury věnovaného 700. výročí 
od narození Karla IV. – Letnice umělců 2016, Západočeské muzeum v Plzni, 21. 9. 2016. 

Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Rokycanech. Konference Genius Loci Rokycany 2016, 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, 5. 10. 2016. 

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni 

Krčmář, Studijní obor Dějiny Plzně. Univerzita třetího věku, Plzeň, zimní semestr, celkem 2 přednášky 
(Plzeň za třicetileté války, Barokní Plzeň). 

Krčmář, Studijní obor Dějiny Plzně. Univerzita třetího věku, Plzeň, letní semestr, celkem 8 přednášek (Plzeň 
od Josefských reforem až do národního obrození, Vznik průmyslové Plzně, Plzeň za 1. světové války, Plzeň 
za 1. republiky, Nacistická okupace v Plzni, Osvobození Plzně a předúnorové období, Dějiny Plzně od konce 
40. let do roku 1968, Dějiny Plzně od období normalizace až po současnost). 

Krčmář, Studijní obor Historická ikonografie Plzně. Univerzita třetího věku, zimní semestr, celkem 7 
přednášek (Úvod do historické ikonografie a nejstarší zobrazení Plzně, Plzeň v období renesance a kresby 
J. Willenberga, Třicetiletá válka a barokní zobrazení Plzně, Barokní zobrazení Plzně, Plzeň v 19. století  
bez grafie, Veduty plzeňských podniků, Plzeň a okolí na celkových a katastrálních mapách) 

Krčmář, Panská sídla v okolí Klatov. Univerzita třetího věku, studijní předmět Dějiny Klatov a okolí, Klatovy 
7. 1. 2016. 

Krčmář, Poustevny a poustevníci v okolí Klatov. Univerzita třetího věku, studijní předmět Dějiny Klatov 
a okolí, Klatovy, 21. 1. 2016. 

Přednášky mimo muzeum  

Krčmář, Alternativní hudba na sklonku 80. let v Plzni. Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj 
VII – 30. let od Jednotného evropského paktu aneb Evropa čtyř svobod“ – VI. česká a jihočeská města 
v a po roce 1989 – veřejná správa, politika, občanská společnost, Krajský úřad Jihočeského kraje, České 
Budějovice, 1. 4. 2016. 

Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku. Přednáška k zahájení výstavy Poutní místa 
a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku, zámek Svojšín, Svojšín 2. 4. 2016. 

Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni a ochrana církevního umění a památek. 
Konference Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, objekt Zařízení služeb Ministerstva vnitra – 
Spiritka, Praha, 5. 5. 2016. 

Krčmář, Mapa pivovarů Plzeňského kraje jako produkt cestovního ruchu. 24. Ústecké kolokvium Orosené 
dějiny, Ústecká pivní konference 2016, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 20. 5. 2016. 

Krčmář, Hrady Karla IV. Klub Augusta Sedláčka, A. C. W. Saloon – Military club, Plzeň, 1. 6. 2016. 

Krčmář, Nové Čechy Karla IV. Klub Augusta Sedláčka, A. C. W. Saloon – Military club, Plzeň, 7. 9. 2016. 

Krčmář, Hrady Karla IV. Rodinné centrum Plzeňské panenky, Plzeň 15. 9. 2016. 

Krčmář, Hrady Karla IV. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby, 14. 10. 2016. 

Krčmář, Nové Čechy a Via Carolina. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 4. 11. 2016. 
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Komentované prohlídky 

Krčmář, Povodně a regulace v Plzni. Přednáška ve výstavě Plzeň pohromami stíhaná, pro Univerzitu třetího 
věku ZČU, Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál, 12. 5. 2016. 

Exkurze 

Krčmář, Božkovem od likérky k pivovaru. Pro Občanský spolek Božkov a ZŠ A MŠ Plzeň Božkov, Plzeň,  
15. 6. 2016. 

Krčmář, Historická Plzeň. Pro Letní školu Univerzity třetího věku, Plzeň, 19. 7. 2016. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Přednášková činnost mimo muzeum 

Kotorová - přednáška v rámci výstavy Sběratelé mezi námi: Vějíře -  Dům historie Přešticka 

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni 

Merglová Pánková - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, přednášky Dějiny umění – Evropské 
umění středověku, Evropské umění renesanční, Evropské umění barokní, České a evropské umění 
19. století  

Přednášky pro Univerzitu 3. věku - cyklus přednášek na téma Evropské dějiny umění 

Oddělení národopisné 

Přednášky v muzeu 

Michal Chmelenský. „O doprovodných programech a akcích pro veřejnost v Národopisném muzeu 
Plzeňska“ / v rámci setkání účastníků projektu „Anděl 2015“ / Národopisné muzeum Plzeňska (8. 3. 2016). 

J. Slámová, M. Chmelenský, T. Bernhardt, M. Klečatská. „O historii Národopisného muzea Plzeňska, 
muzejní práci, evidenci sbírek a fungování muzejních institucí“ / v rámci povinně-volitelného semináře 
„Antropologie materiální kultury“ katedry antropologie FF ZČU/ Národopisné muzeum Plzeňska  
(30. 11. 2016). 

Přednášky realizované mimo muzeum 

Michal Chmelenský. „O historii synagogy v Podmoklech u Sušice“ / v rámci benefičního koncertu hudební 
skupiny Naches Trio v objektu bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice (23. 8. 2016). 

Michal Chmelenský. „Vybrané kapitoly z historie židovské komunity na Sušicku“ / v rámci programu 
„Osudy Šumavský Židů“ / kostel sv. Mořice u Annína (26. 6. 2016). 

Michal Chmelenský. „O dějinách židovské komunity v Podmoklech  a historii objektu bývalé synagogy“ / 
v rámci koncertu Hadar Noiberg Trio, pořádaného Spolkem pro obnovu synagogy v Podmoklech / budova 
bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice č. p. 55 (6. 2. 2016).  

Komentované prohlídky mimo muzeum 

Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavy „Zaniklý svět stolních společností aneb  
Sociální síť před sto lety“ / Pivovarské muzeum v Plzni (24. 11. 2016). 

Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Komentovaná prohlídka výstavy „Zmizelá Plzeň“,  
Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (24. 11. 2016). 
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Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Komentovaná prohlídka výstavy „Zmizelá Plzeň“,  
Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (19. 1. 2017).  

Centrum paleobiodiverzity 

Přednášky v rámci muzea 

Zkamenělý svět u Nýřan - 16. 1. 2016. Ing. Jan Bureš 

Doc. RNDr. Petr Kraft, Csc. – 23. 1. 2016. V rámci popularizace proběhla přednáška Hory uprostřed Čech 

„Podivuhod.ný svět pravěku“ v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, která se týkala geologické 
a paleontologické historie regionu 

Organizace přednášky (Doc. RNDr. Petr Kraft, Csc): Dr. V. Cílek - 27. 1. 2016 v Rokycanech: Brdy 

Přednášky a exkurze mimo muzeum  

Ing. Jan Bureš; 8. 4. 2016; Geologie a květena Chudenicka; Kulturní sál Chudenice. 

Ing. Jan Bureš; 10. 11. 2016 - Nová paleontologické naleziště u Nýřan;  Hasičárna Tlučná. 

Ing. Jan Bureš; 21. 12. 2016; Nové geologické a paleontologické výzkumy v plzeňském karbonu u Nýřan 
- Univerzita Karlova, Ústav geologie a paleontologie 

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 20. 8. 2016; Importance of sporangial character from compression  
- přednáškový sál NIGPAS (Nanjing, Čína). 

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 3. 9. 2016; The new zygopterid fern Etapteris haiwangii sp. nov. from the early 
Permian Wuda Tuff Flora, Inner Mongolia 

přednáškový sál NIGPAS (Nanjing, Čína). 

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 8. 10. 2016; Plant anatomy and undergrowth palaeoecology of Lower Permian 
in situ volcanic ash bed from Wuda locality – přednáškový sál NIGPAS (Nanjing, Čína). 

RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 9. 11. 2016; Já a Čína; Setkání důchod.ců, hasičský dům Radnice  

Oddělení botanické 

Přednášky v rámci muzea 

 „Od šalvěje k Rudému králíkovi. Jak se změnila krajina a květena Plzeňska za posledních sto let.“ – 17. 2., 
ČBS a ZČM (S. Pecháčková) 

Přednášky mimo muzeum 

„Od vřesoviště k bleskovým povodním. Výpověď vegetace o historii a budoucnosti krajiny.“ konference 
Genius loci Rokycany 2016.  (S. Pecháčková) 

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

Vedení „Lichenologického determinačního praktika“ pro katedru botaniky PřF UK, 21. 1. (O. Peksa). 

Vedeni praktika „bionti lišejníků“ v rámci Praktik z protistologie pro katedru botaniky PřF UK,  
1. 3. (O. Peksa).  

Vedení „Speciální lichenologické exkurze“ pro katedru botaniky PřF UK, 21. – 22. 9., České středohoří 
(O. Peksa). 
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Vedení lichenologické exkurze pro CBG ZČU a pracovníky ZČM, 20.4. (O. Peksa). 

Spolupráce na semestrálním kursu Metody studia kořenových systémů – PřF JU Č. Budějovice 
(S. Pecháčková) 

Oddělení zoologické 

Přednášky v rámci muzea 

Putování rumunskými Karpaty – Vilcan a Retezat, 26. 11. 2016, přednáška přístupná pro návštěvníky 
muzea, konaná v rámci schůze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické (Š. Vančurová) 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Přednášky v rámci muzea  

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 15 přednášek, doprovázených výstavkami 
s ukázkami starých a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru 
knihovny pro školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední až po univerzitu).  

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Komponovaný pořad 

10. 5. večer autorských čtení studentů Konzervatoře 

Koncerty 

20. 5. Muzejní noc – koncert skupiny Gothien 

11. 8. Festival Západočeské baroko – koncert Sedláčkova kvarteta 

22. 9. Hudba doby Karla IV. – koncert souboru Ars Cameralis 

Další akce 

Plzeňské dvorky – 28. 5. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Přednášky v rámci muzea 

R. Hentschová, (26. 5. 2016) na téma Musejní společnost v Rokycanech (1936-1963) 

V. Vondrovská, (12. 2. 2016) na téma Pátrání po předcích – sestavování rodokmenu, společně 
s V. Podanou z Regionálního muzea v Českém Krumlově 

Přednášky mimo muzeum 

R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 5. 4. 2016 – na téma Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech – vznik a význam instituce 

R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 19. 4. 2016 – na téma Archeologie města 
Rokycany 

R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 3. 5. 2016 – na téma Archeologie města 
Zbiroh a okolí 
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R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 11. 10. 2016 – na téma Archeologie zaniklých 
středověkých vesnic na Rokycansku 

R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 22. 11. 2016 – na téma Těžební areály  
na Rokycansku 

R. Hentschová, Univerzita třetího věku ZČU, pobočka Zbiroh, 6. 12. 2016 – na téma Lidová architektura  
na Rokycansku 

V. Vondrovská, Městské muzeum a galerie Nepomuk, 30. 9. 2016 – na téma Pátrání po předcích  
– sestavování rodokmenu (s Mgr. Vladimírou Podanou z Regionálního muzea v Českém Krumlově) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Přednášky mimo muzeum 

J. Šoun, 24. – 26. 2. 2016, Vlasenice u Kamenice nad Lipou, IV. československá lichenologická konference 
(Dr. Šoun) 

Exkurze mimo muzeum 

M. Šandová, 31. 5. 2016, PR Zvoníčkovna, k. ú. Nevid -  terénní botanická exkurze pro studenty Církevního 
gymnasia Plzeň – (30 studentů + 2 pedagogové)  

M. Šandová, 2. 6. 2016, PR Zvoníčkovna, k. ú. Nevid – terénní botanická exkurze pro studenty Církevního 
gymnasia Plzeň – (27 studentů + 2 pedagogové) 

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

Ředitelství 

Poradní sbory  

Frýda – člen Ediční rady: Časopis přátel starožitností, Praha 

Frýda – pracovní skupina pro legislativu v muzeích při AMG, Praha 

Frýda – člen Senátu Asociace muzeí a galérií České republiky, Praha 

Frýda – člen zkušební komise pro bakalářské a magisterské zkoušky katedry archeologie FF ZČU, Plzeň 

Frýda – místopředseda Odborné skupiny pro dějiny skla při České archeologické společnosti, Praha 

Frýda – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a člen Vědecké rady Muzea skla a bižuterie 
v Jablonci n. Nisou. 

Frýda – člen redakční rady katedry archeologie FF ZČU 

Frýda – člen redakční rady sborníku Historické sklo 

Frýda – Redakční rada časopisu Archeologie západních Čech 

Frýda – člen komise pro výběrová řízení na FF ZČU. 

Mergl - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze; Sbírkotvorná 
komise Chebského muzea, Cheb (předseda); Sbírkotvorná komise Muzea a galerie severního Plzeňska, 
Mariánská Týnice;  

Mergl - Správní rada Galerie města Plzně 
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Profesní sdružení  

Frýda - Česká archeologická společnost při AV ČR 

Mergl – ICOM Glass (člen), Light and Glass - European Society and Documentation Centre for Chandeliers, 
Light and Lighting (vědecký poradce) 

Vědecké a odborné komise  

Mergl – člen zkušebních komisí teoretických předmětů státních závěrečných zkoušek a klauzurních 
zkoušek na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 

Oddělení prehistorie 

Práce v profesních sdruženích 

V předsednictvu Oborové komise muzejních archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR 
(M. Metlička – člen výboru). 

Ve výboru Západočeské pobočky České archeologické společnosti (A. Zelenka - předseda pobočky, 
M. Strnad - jednatel pobočky). Ve spolupráci s R. Trnkou byla napsána Výroční zpráva o činnosti 
Západočeské pobočky v roce 2016 (A. Zelenka). 

Člen Nákupní komise na oddělení starších dějin ZČM. V průběhu roku jsem se účastnil dvou  jednání 
komise, na nichž byly kromě schválení nákupů sbírkových předmětů odsouhlaseny také přírůstky odd. 
prehistorie za 2016 (M. Metlička). 

Práce v odborných komisích 

Předseda Krajské archeologická komise při Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti 
v Plzni (M. Metlička). 

Člen vědecké rady (v průběhu roku proběhla dvě zasedání) pro realizaci a výstavbu archeologického 
skanzenu „Geschichtspark Bärnau-Tachov“, kde jsou budovány repliky staveb raně a vrcholně středověké 
vesnice včetně vodním příkopem opevněné tvrze (motte) a kamenného kostela. V průběhu roku probíhala 
příprava nového přeshraničního projektu (M. Metlička). 

Členství v edičních a redakčních radách 

Odpovědný redaktor časopisu „Archeologie západních Čech“. Během roku vyšlo 10. a 11. číslo časopisu. 
V průběhu roku se uskutečnily dvě zasedání redakční rady, která určila recenzenty a schválila náplně 
jednotlivých čísel (M. Metlička).  

Člen redakční rady „Archeologie ve středních Čechách“. V průběhu roku probíhají dvě zasedání rady 
(M. Metlička). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Členství ve vědeckých a odborných komisích  

Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea ve Stříbře (Čechura). 

Oborová komise muzejních archeologů při AMG (P. Hereit). 

Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň (všichni členové oddělení). 

Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček). 

Členství v redakčních a edičních radách odborných periodik 
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Ediční rada ZČM v Plzni (P. Břicháček). 

Oddělení starších dějin 

Práce v profesních sdruženích 

Dr. M. Hus, Numismatická oborová komise AMG 

Dr. M. Hus, Vojenskohistorická oborová komise AMG (nevyvíjela činnost) 

Mgr. J. Orna a Mgr. V. Dudková, Archeologická oborová komise AMG 

Členství v profesních organizacích v zastoupení muzea 

Česká numismatická společnost (Dr. M. Hus) 

Česká společnost přátel drobné plastiky (Dr. M. Hus)  

Evropská numismatická asociace (Dr. M. Hus)  

Německá společnost pro studium řádů  DGO, dříve BDOS (Dr. M. Huse) 

Společnost přátel starožitností českých (Dr. M. Hus, Mgr. J. Orna) 

Česká archeologická společnost (Mgr. J. Orna) 

Práce v odborných komisích 

Poradní sbor pro akv.činnost MaG Severního Plzeňska, Mar. Týnice (Dr. M. Hus) 

Poradní sbor pro akviziční činnost VM Dr. Hostaše v Klatovech (Mgr. J. Orna) 

Západočeská regionální archeologická komise (Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková) 

Členství v edičních a redakčních radách 

Sborník ZČM - Historie (Dr. M. Hus; redakční i ediční rada) 

Redakční rada Archeologie západních Čech (Mgr. J. Orna) 

Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (Mgr. J. Orna) 

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

Historická komise Jednoty ČSOL Plzeň (Dr. M. Hus) 

Kulturní komise Nadace 700 let města Plzně (Dr. M. Hus) – ukončeno členství 

Vlastivědná společnost „Regio“ (Mgr. J. Orna – předseda) 

Oddělení novějších dějin 

Práce v profesních sdruženích 

Komise muzejních historiků AMG - člen (Krčmář). 

Práce v odborných komisích 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea města Ústí nad Labem (Krčmář). 
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Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro přípravu expozice k dějinám Němců v českých zemích 
(Krčmář). 

Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze (Krčmář). 

Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti nahlášených shromáždění a pochodů při magistrátu  
města Plzně (Krčmář). 

Členství v edičních a redakčních radách 

Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (Krčmář). 

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

Nadační fond Dominanty – člen správní rady (Krčmář). 

Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu staré 
hudby Haydnovy hudební slavnosti, jednatel společnosti, správa financí společnosti (Tománková). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Vědecké a odborné komise  

Merglová Pánková - zkušební komise teoretických předmětů státních závěrečných zkoušek a klauzurních 
zkoušek na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Pánková 

Oddělení národopisné 

Práce v odborných komisích 

Michal Chmelenský: Etnografická komise AMG ČR.  

Jana Slámová: Etnografická komise AMG ČR; Komise pro ochranu TLK (Plzeňský kraj). 

Členství v edičních a redakčních radách 

Michal Chmelenský: Ediční rada Západočeského muzea v Plzni, p. o. 

Tomáš Bernhardt: Redakční rada Minulostí Západočeského kraje (Archiv města Plzně); Redakční rada 
Archeologie západních Čech (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.). 

Členství v komisích, veřejně prospěšných organizacích a sdruženích a komisích veřejné správy 

Tomáš Bernhardt: Kulturní komise Rady města Plzně; Dozorčí rada Dominik centra, s. r. o.; Dozorčí rada 
společnosti Plzeň 2015, o. p. s.; Správní rada Soukromá ZUŠ Trnka Plzeň.  

Centrum paleobiodiverzity 

Členství v poradních sborech 

RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen Rady pro centrální evidenci sbírek MK ČR 

Členství v edičních a redakčních radách 

RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni 

RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen redakční rady mezinárodního impaktovaného časopisu  
Bulletin of Geosciences 
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RNDr. Josef Pšenička, PhD. - šéfredaktor recenzovaného časopisu Západočeské muzea v Plzni Folia Musei 
Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et paleobiologica 

RNDr. Josef Pšenička, PhD. - člen redakční rady recenzovaného časopisu Západočeského muzea v Plzni 
Erika 

Doc. Dr. Petr Kraft, CSc. - člen ediční rady recenzovaného časopisu Západočeské muzea v Plzni Folia Musei 
Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et paleobiologica 

Oddělení botanické 

Práce v profesních sdruženích 

Výbor Západočeské pobočky České botanické společnosti (S. Pecháčková). 

Členství v edičních a redakčních radách 

Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; I. Matějková, výkonná a technická redaktorka; S. Pecháčková, 
redaktorka. 

Redakční rada časopisu Bryonora (vydává Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – O. Peksa, redaktor. 

Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka ČBS) – S. Pecháčková, vedoucí redaktorka. 

Redakční rada Sborníku Západočeského muzea, Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa. 

Oddělení zoologické 

Poradní sbory 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (R. Vacík). 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zoologického oddělení ZČM (I. Hradská, R. Vacík). 

Profesní sdružení 

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni  
(R. Vacík – předseda, Š. Vančurová – členka výboru) 

Česká společnost ornitologická (R. Vacík – člen) 

Česká zoologická společnost (R. Vacík – člen) 

Česká arachnologická společnost (I. Hradská – členka) 

Česká společnost entomologická (I. Těťál  – člen) 

Ediční a redakční rady 

Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (I. Hradská – členka) 

Sborník ZČM – Příroda (I. Hradská – vedoucí redaktorka) 

Erica (R. Vacík – člen redakční rady časopisu) 
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Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Profesní sdružení  

vedoucí knihovny je členem Spolku českých bibliofilů, na jehož činnosti se podílí organizačně i jako 
konzultant. 

vedoucí knihovny je členem a byl zvolen do Rady Společenstva českých knihařů 

Členství v edičních radách 

vedoucí je členem ediční rady časopisu Bulletin SKIP 

Muzeum loutek 

Mgr. Markéta Formanová – člen Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG  
– účast na zasedáních komise 

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

 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Členství v komisích veřejně pospěšných organizacích a sdruženích a komisích veřejné správy 

Mgr. H. Wenigová – člen vědecké a vzdělávací celosvětové organizace National Geographic Society 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Práce v profesních sdruženích 

R. Hentschová – člen Společnosti přátel starožitností 

V. Vondrovská – člen Sdružení historiků České republiky 

V. Vondrovská – člen Společnosti přátel starožitností 

Práce v odborných komisích 

R. Hentschová – člen Archeologické komise AMG 

J. Lehner – člen Komise dějin umění AMG 

J. Lehner – člen Numismatické komise AMG 

M. Skalová – člen Etnografické komise AMG 

V. Vondrovská – člen Komise muzejních historiků AMG 

V. Vondrovská – člen Etnografické komise AMG 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Práce v profesních sdruženích 

RNDr. Mgr. M. Šandová - člen ČBS AV Praha 

RNDr. Mgr. M. Šandová - člen AMG ČR, z. s. 
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RNDr. Mgr. M. Šandová - člen Západočeské pobočky české botanické společnosti Plzeň  

RNDr. Mgr. M. Šandová - člen Stráže ochrany přírody PK 

RNDr. Mgr. M. Šandová - předsedkyně Kolegia muzeí královských měst při AMG   

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen ČBS AV Praha  

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen sekce lichenologicko-bryologické ČBS Praha   

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. – člen botanické oborové komise botaniků při AMG    

Členství v edičních a redakčních radách 

RNDr. Mgr. M. Šandová – člen redakční rady MBH v Rokycany 

RNDr. Mgr. M. Šandová – člen poradního sboru pro nákup sbírek Muzea TGM Rakovník 

Mgr. J. Šoun, Ph.D. - člen redakční rady a recenzent zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS 
Bryonora 

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

RNDr. Mgr. M. Šandová – člen Mykologického kroužku Hořovice 

RNDr. Mgr. M. Šandová – člen oborové komise botaniků při AMG ČR   

RNDr. Mgr. M. Šandová - místopředsedkyně OV Českého svazu bojovníků za svobodu Rokycany  

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Práce v odborných komisích 

Mgr. V. Zdráhal – člen Komise knihovníků AMG 

J. Pěnkavová – člen Komise knihovníků AMG 

Členství v edičních a redakčních radách 

Mgr. V. Zdráhal – člen redakční rady MBH v Rokycanech 
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Badatelská činnost 

Oddělení prehistorie 

V průběhu roku bylo na oddělení 14 badatelských návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 463 
sbírkových předmětů.  

Počet odborných badatelských návštěv celkem    14 
z toho studentů       8 
z toho zahraničních      2 
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny   22 
 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů  

Celkem 17 badatelských návštěv odborných a vědeckých pracovníků (12 na výzkumech a 5 na pracovišti), 
z toho 5 zahraničních (na výzkumech i a na pracovišti). 

Oddělení starších dějin 

V roce bylo 20 badatelských návštěv (tj. s vypsaným badatelským listem), z toho 1 zahraniční (p. Mgr. 
Krzysztof Cackowski, Universita Mikuláše Koperníka v Toruni, 21. 3. 2016, téma gotických artefaktů  
a zbraní). 

Registrovaných uživatelů knihovny – pouze pracovníci oddělení, resp. muzea, příruční knihovny na 
oddělení nejsou přístupny veřejnosti. 

Během roku nebyla poskytnuta žádná práva k reprodukci k některým sbírkovým předmětům, resp. grafiím. 
Smlouva o užití díla pro reprodukční účely do Dějin města Plzně II, zapůjčených Archivu města Plzně 
koncem roku 2016 byla oficiálně uzavřena až počátkem ledna 2017 (SR 1/ 2017) a bude vykázána  
za rok 2017. 

Žádosti o rešerše, konsultace, odhady, různé telefonické a e-mailové dotazy: 

Oddělení zpracovalo nejméně 326 různých dotazů, rešerší, konsultací, určování a rad na různá témata 
z různých oborů dějin, konkrétně z oborů numismatických a historických 106, z oborů militárií  220, 
z oborů archeologických nebylo vykázáno nic, ale jistě byly.  

Z menších badatelských úkonů byly 2 do zahraničí:  

1) Roman Dugovský, Bratislava, medaile Josefa Skupy ve sbírkách ZČM., vyřizoval Dr. M. Hus, 11. 5. 2016  

2) Celní správa SR Bratislava, pplk. Mgr. M. Šustiak, téma uniformy a hod.nostní označení  IVP,  
vyřizoval Dr. M. Hus, 5. 12. 2016. 

Dále bylo 12 badatelských úkonů pro studenty (5 archeologie, vyřizoval Mgr. Orna, 5 militária,  
vyřizoval B. Diviš a 2 numismatika, vyřizoval Dr. M. Hus)  

Oddělení novějších dějin 

počet odborných badatelských návštěv celkem:    12 
z toho studentů:        3 
z toho zahraničních:      0  
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:  51 ks 
žádosti o rešerše: 0  
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Oddělení uměleckoprůmyslové 

počet odborných badatelských návštěv celkem: 3 

Oddělení národopisné 

Obdobně, jako v předcházejících letech, také v roce 2016 byly sbírkové fondy a pomocné fondy 
etnografické podsbírky zpřístupňovány badatelům z řad laické i odborné veřejnosti po předchozí domluvě 
především v rámci badatelských dní.  

Ke studiu byly předkládány pouze sbírkové předměty, které v předcházejících letech prošly generální 
inventarizací. Výjimky z tohoto pravidla byly vždy schváleny vedoucím odd., popř. ředitelem muzea. 
U sbírkových předmětů citlivých na manipulaci a změnu klimatu byla žadatelům zpřístupňována především 
obrazová dokumentace. Badatelsky nejvytěžovanějšími skupinami předmětů byly jednotliviny z fondu 
„grafie“ a pomocného fondu „Skleněné negativy“.  

počet fyzicky obsloužených badatelů:      38 
počet odborných badatelských návštěv:      46 
počet korespondenčních badatelských dotazů:     63 
počet předložených předmětů (inv. č.):      175 
počet předložených předmětů pomocného fondu podsbírky:     230 
počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního práva:    33 
počet poskytnutých digitalizátů sbírkových předmětů (inv. č.):   402 
počet poskytnutých digitalizátů předmětů pomocného fondu podsbírky:   286 
 

Centrum paleobiodiverzity 

počet odborných badatelských návštěv celkem:      22  
pracoviště Plzeň:          3  
pracoviště Rokycany, celkem:        25 
z toho zahraničních (pracoviště Plzeň):       5  
 

Oddělení botanické 

počet odborných badatelských návštěv celkem:     16 
z toho studentů:         0 
z toho zahraničních:        0 
počet registrovaných uživatelů knihovny:       0 
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:     19  
žádosti o rešerše:         20 
 

Oddělení zoologické 

počet odborných badatelských návštěv celkem:      12 
z toho studentů:          1 
žádosti o rešerše:         2 
 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Za rok 2016 bylo v knihovně muzea evidováno celkem 8 badatelských návštěv. Badatelům bylo 
zpřístupněno celkem 85 svazků ze sbírky Starých tisků. 
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

počet odborných badatelských návštěv celkem:    15 
z toho studentů:        7 
z toho zahraničních:       0 
počet registrovaných uživatelů knihovny:     
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce    258 
žádosti o rešerše         0 
 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

počet odborných badatelských dotazů celkem:    85 
počet odborných badatelských návštěv celkem:    16 
z toho studentů:        3 
z toho zahraničních:       0 
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:   0 
žádosti o rešerše:       0 
 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

počet odborných badatelských dotazů celkem:     56 
počet odborných badatelských návštěv celkem:    39 
z toho studentů:         20 
z toho zahraničních:       0 
počet registrovaných uživatelů knihovny:      20 
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:    0 
žádosti o rešerše:       0 
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Spolupráce s jinými organizacemi 

Ředitelství 

Mergl - Západočeská galerie v Plzni – odborná spolupráce na výstavě Vznešenost & zbožnost. Barokní 
umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – odborná spolupráce a lektorování projektu Design v českých 
zemích 1900-2000 

Oddělení prehistorie 

s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni:  

spolupráce na památkové ochraně v regionu, zaměřování mohylových pohřebišť pro účely památkové 
péče a koordinace archeologické činnosti a výzkumů.  

realizace výzkumů z programu PPZAV v regionu (M. Metlička).  

a územním odborným pracovištěm v Lokti:  

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

konzervace depotu bronzových předmětů z Mezirolí a konzervace železných nástrojů ze středověké důlní 
činnosti v rámci projektu Archeomontana  

s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.: 

s M. Chytráčkem na muzejním zpracování halštatského materiálu z jihozápadních Čech, na zpracování 
jantarových nálezů z doby halštatské a při konzervaci dřevěných konstrukcí z rybníčku na předhradí 
hradiště Vladař u Žlutic.  

s M. Dobešem na zpracování materiálu z chamského výšinného sídliště v Městě Touškově.  

s N. Profantovou – zpracování starohradištních až středohradištních nálezů z regionu. 

s L. Jiráněm – na zpracovávání nově nalezených depotů doby bronzové v Čechách.  

s I. Pavlů – neolitické osídlení jihozápadních Čech. 

s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků a uhlíků, v roce 2015 byly zpracovány vzorky  
z výzkumů na stavbě železničního koridoru Rokycany-Plzeň a výzkumu ARÚ ve Vochově. 

s D. Dreslerovou na projektu „Pravěký vliv člověka na vývoj vegetace ve vrcholové části Šumavy“. 

s Národním muzeem v Praze:  

s oddělením archeologie (M. Tisuckou) na zpracování jantarů z doby bronzové.  

s oddělením antropologie na zpracovávání antropologického materiálu a zapůjčení kosterních pozůstatků 
pro expozici (P. Velemínský). 

s Karlovou Univerzitou, Ústavem pro archeologii: 

na přípravě mezinárodního grantového projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ a přednáškové činnosti 
(M. Popelka, P. Titz, R. Šmidtová). 
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s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích: 

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

s Univerzitou v Bamberku, katedrou archeologie: 

na přípravě mezinárodního grantového projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“, zpracování raně 
středověkého osídlení v příhraničí (H. Losert). 

s Geschichtspark Bärnau-Tachov v Bärnau: 

při realizaci projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ (S. Wolters, V. Vrtbík) 

s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:  

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

se Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou archeologie:  

vydávání časopisu Archeologie západních Čech (P. Vařeka, J. John, P. Menšík). 

příprava konference Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und 
Südböhmen/Oberösterreich 2016 v Plzni (P. Vařeka, P. Netolický). 

s P. Krištufem spolupráce při dokumentaci mohyl v lese Kokotsko a ochrana mohylníků před rozšiřováním 
golfového hřiště. 

konzultace při určování nálezových souborů, pomoc studentům při bakalářských a magisterských pracích. 

s Muzeem Chodska v Domažlicích:  

spolupráce při provádění záchranného výzkumu na hradě Rýzmberk, při záchranných výzkumech  
na Domažlicku a při evidenci sbírkového fondu. 

s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových Varech: 

příprava stálé expozice, výroba kopií a replik, prospekce archeologických lokalit, zpracovávání výzkumu 
z Drahovic a Jakubova a na konzervaci sbírkového fondu. 

s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech:  

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

s Oblastním muzeem v Chomutově a ÚAPP severozápadních Čech v Mostě:  

s L. Ondráčkovou a M. Půlpánem na konzervaci a zpracování archeologických nálezů z římského pohřebiště 
v Nezabylicích. 

s Muzeem Královského hvozdu Nýrsko: 

konzervace archeologických nálezů, určování a zpracovávání nálezů štípané industrie. 

s Městským muzeem ve Stříbře:  

konzervace starého sbírkového fondu, rekonstrukce a údržba mohyly v Petrském lese, určování hornin.  

 s Muzeem Českého lesa v Tachově: 

na přípravě mezinárodního grantového projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“. 
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s T. Maříkem na revitalizaci hradu Preitenstein u Nečtin a při záchranných archeologických výzkumech  
na Tachovsku. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv a databáze IDTAV,  
dále na výzkumné činnosti a při specializované konzervaci nálezů. 

Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru, posuzování 
bakalářských a diplomových prací (P. Břicháček). 

Jihočeské muzeum České Budějovice, zpracování recenzních posudků, rekonstrukce nálezových zpráv 
Expozitury ARÚ AV ČR v Plzni, předávání nálezového fondu z jihočeského regionu bývalé Expozitury ARÚ 
ČSAV pro jižní a západní Čechy (P. Břicháček).  

Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek v areálu MPR a v předměstské zóně.  

Muzeum Chodska v Domažlicích, spolupráce při realizaci záchranných výzkumů, povrchový průzkum 
regionu. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, spolupráce při realizaci záchranných výzkumů, povrchový 
průzkum regionu. 

Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických památek. 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana a evidence 
archeologického kulturního dědictví. 

Referáty kultury obcí s rozšířenou působností památek (Domažlice, Kralovice, Stříbro, Písek, Č. Budějovice, 
Tábor ad.; včetně účastí na památkových komisích) a stavební úřady Plzeňského kraje – ochrana 
archeologických památek. 

Muzeum Prácheňska v Písku, spolupráce při povrchovém průzkumu regionu a předávání archeologických 
nálezů (P. Břicháček). 

Městské muzeum ve Stříbře, spolupráce při určování nálezů v rámci zpracování starší archeologické sbírky 
(T. Matějková, P. Břicháček). 

Muzeum Ostrava, spolupráce na výstavní činnosti se zaměřením na archeologii Hedvábné cesty, Číny 
a Orientu (P. Břicháček). 

Oddělení starších dějin 

GŘ cel - Celní ředitelství Plzeň. Revitalizace stálé expozice Kabinetu historie celnictví /Celnického muzea, 
průběžné konsultace, pomoc při zpracování koncepce sbírkové činnosti atd. (Dr. M. Hus, B. Diviš, po celý 
rok průběžně) 

Česká numismatická společnost – různé konsultace k regionálním jetonům, českým denárům, nálezy mincí 
v regionu, spolupráce při akvizicích atd. (Dr. M. Hus, průběžně) 

Odbor památkové péče MmP, spolupráce na památkové ochraně MPR v centru města (Mgr. J. Orna, 
Mgr. V. Dudková) a VPR na území městských obvodů (Dr. M. Hus) 

Čsl. obec legionářská – dlouhod.obá spolupráce, účast v různých komisích, spolupráce na zorganizování 
různých akcí ČsOL  (Dr. M. Hus) 

Archiv m. Plzně – vzájemné konsultace, podíl na přípravě výstav, spolupráce na přednáškách, studium 
kronik IR 35 atd. (Dr. M. Hus, celoročně) 
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Archeologický ústav v Praze – celoroční spolupráce na tvorbě dbf „Archiv“, revize ADČ plus spolupráce  
při poznávání krajiny a při koordinaci archeol. výzkumů (Mgr. J. Orna, Mgr. V. Dudková).  

Vojenský historický ústav AČR Praha – vzájemné konsultace, citace literatury, informace o sbírkových 
předmětech aj. (Dr. M. Hus, B. Diviš, celoročně)  

FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení a konsultacích studentských pracích, např. bakalářských  
(Dr. M. Hus, Mgr. J. Orna), viz i kapitola 2.  

Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech – určování střv. a antických mincí, upřesnění evidence, konsultace, 
rešerše, recenze aj. (Dr. M. Hus) 

Muzeum již. Plzeňska v Blovicích – celoroční spolupráce při provádění ZAV a koordinace archeologické 
činnosti (Mgr. J. Orna) 

Pivovarské muzeum v Plzni (a.s. plzeňský Prazdroj) – revitalizace expozice prohlídkového okruhu PHP 
a býv. Vodárenské věži (celá archeologická divize)  

Policie ČR – Krajské ředitelství, odbor OKTE, spolupráce při evidenci sbírkových zbraní PČR, konsultace, 
poskytování literatury, zápůjčky technického materiálu atd.  (B. Diviš) 

Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici – spolupráce na výstavách, soupisových pracích 
o barokní architektuře regionu, numismatické konsultace, historické konsultace, studium Druhé světové 
války v regionu, pomoc při odborných vyjádřeních a odhadech, určování grafií atd. (Dr. M. Hus, celoročně) 

Společnost pro studium nábojů – vzájemné konsultace a rešerše při určování nábojů, průběžně během 
roku (B. Diviš) 

Muzeum gen. Pattona v Plzni- Patton memorial Pilsen, vzájemné konsultace a rešerše při určování militarií, 
bojové cesty US Army aj., (Dr. M. Hus, B. Diviš, průběžně během roku) 

Muzeum Sokolov, spolupráce na výstavách, soupisových pracích o vojenských památkách regionu, 
numismatické a historické konsultace, pomoc při odborných vyjádřeních a odhadech atd. (Dr. M. Hus, 
B. Diviš, celoročně) 

Pevnostní areál Pláň (soukromé muzeum p. Dubského) – vzájemné konsultace, exkurse na místrě, výměna 
nebo předání pomůcek, materiálů atd, konsultace (B. Diviš) 

Muzeum Policie ČR v Praze -konsultace, vzájemné zápůjčky dobových dokumentů, pomůcek, uniforem, 
konsultace, účast na symposiích atd. (Dr. M. Hus, B. Diviš) 

NPÚ o.ú.p. Plzeň – dlouhod.obá spolupráce na památkové ochraně regionu, koordinace archeologické 
činnosti, spolupráce na prohlášení kulturních památek (Orna, Hus)  

NPÚ o.ú.p. Loket – dlouhod.obá spolupráce na památkové ochraně regionu, určování militarií atd. (Orna, 
Hus, Diviš)  

Muzeum Chodska v Domažlicích - celoroční spolupráce při provádění ZAV a koordinace archeologické 
činnosti a konsultace v oblasti militárií (Mgr. J. Orna, Dr. M. Hus)   

Muzeum K. Hostaše v Klatovech - celoroční spolupráce při provádění ZAV a koordinace archeologické 
činnosti (Mgr. J. Orna) 

Oddělení novějších dějin 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural Route 
of Reformation – teologické a historické podklady, rešerše, úprava odborných výstupů (Krčmář). 

Právněhistorická společnost The European Society for History of Law v Brně – odborná spolupráce 
a publikační činnost (Krčmář). 
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno – publikační činnost (Krčmář). 

Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poradenství, produkty cestovního 
ruchu, texty propagačních materiálů, účast na projektu European Cultural Route of Reformation  (Krčmář).  

Ambasáda České republiky v Itálii – příprava podkladů k presentaci, podklady k přednášce, příprava 
konference v italské Sulmoně, účast na konferenci (Krčmář, Morgensternová).  

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury – konzultace podklady k projektu Všichni svatí Plzně (Krčmář). 

Univerzita třetího věku ZČU v Plzni – přednášky, exkurze (Krčmář). 

Obecní úřad Letkov – historické rešerše (Krčmář). 

Rodinné centrum Plzeňské panenky – přednášky, konzultace (Krčmář). 

Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích – příprava výstavy, příprava části expozice (Krčmář). 

Zámek Svojšín – výstava, přednáška (Krčmář). 

Oblastní muzeum v Děčíně – Muzeum Rumburk – konzultace, kontrola podkladů k rumburské vzpouře 
(Krčmář). 

Plzeňský deník – články do rubriky Křížem krážem českým západem (Krčmář). 

Regionální muzeum Kladrubska – přednášky, metodická činnost (Krčmář). 

Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář). 

Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita třetího věku – přednášky, exkurze (Krčmář). 

Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství – činnost nadace (Krčmář). 

Národní památkový ústav – územní pracoviště Plzeň a – historická dokumentace a konzultace (Krčmář, 
Morgensternová). 

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně – konzultace, situační analýzy (Krčmář). 

Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU – konzultace (Krčmář). 

Muzeum města Ústí nad Labem – jednání sbírkotvorné komise (Krčmář). 

Projekt Letnice umělců 2016 – příprava projektu, přednášky (Krčmář). 

Klub Augusta Sedláčka – členská činnost, přednášky (Krčmář). 

Společnost přátel starožitností – členská činnost (Krčmář). 

Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář). 

Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice – odborná a konzultační činnost 
internetového projektu (Krčmář). 

Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice (Krčmář). 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – příprava expozice pro Collegium Bohemicum, vyhledávání 
předmětů, účast na konferencích (Krčmář, Morgensternová). 

Veletrh cestovního ruchu ITEP – účast na stánku, konzultace (Tománková, Morgensternová, Krčmář). 

Plzeňská televize s.r.o. – digitalizace filmového fondu (Tománková, Morgensternová). 
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Česká společnost Josepha Haydna – členská výborová činnost, pořadatel mezinárodního hudebního 
festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti, správa financí ČSJH (Tománková). 

Spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Plzeň, zámek Nebílovy (Tománková).  

Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky, vyhledávání předmětů (Morgensternová, Tománková). 

Muzeum Karlovy Vary – příprava a vyhledávání předmětů (Morgensternová, Tománková). 

Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici – odborná pomoc, příprava publikace (Krčmář). 

Spolupráce s klubem Balon – klub Praha – Pragobalon (Tománková). 

Muzeum Českého lesa v Tachově – konzultace (Krčmář). 

Hvězdárna a planetárium Plzeň – příspěvky, konzultace (Krčmář). 

Maják Plzně – konzultace, vyhledávání materiálů (Krčmář, Morgensternová). 

Městské muzeum a galerie Nepomuk – příprava části výstavy, konzultace (Krčmář). 

Občanské sdružení Božkov – exkurze, konzultace (Krčmář). 

Základní škola Plzeň – Božkov – exkurze (Krčmář). 

Archiv města Plzně – příprava publikace Dějiny Plzně 2 (Krčmář). 

Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání materiálů (Tománková). 

Společnost AgAkcent, s.r.o. – konzultace, příprava projektů (Krčmář). 

Oddělení národopisné 

Český rozhlas Plzeň 

Spolupráce na tvorbě rozhlasových pořadů „Špalíček lidových písní“ a dalších tematicky zaměřených 
programů pro veřejnost. V roce 2015 za tímto účelem uzavřelo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
s Českým rozhlasem Plzeň deklaraci o spolupráci. 

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UPOL 

Spolupráce na výzkumu věnovaného historii zaniklých židovských komunit v Plzeňském kraji.  

Západočeská galerie v Plzni, p. o. 

Spolupráce na přípravě výstav: 

“Gottfried Lindauer´s New Zealand: The Māori Portraits”, AUCKLAND ART GALLERY TOI O TĀMAKI.  
Ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, p. o. (22. 10. 2016 - 19. 2. 2017). 

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017).  
Autoři scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

Kulturní Rašelina, z. s. 

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa) a pokládání 
tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici. V roce 2016 byla za tímto účelem uzavřena deklarace o spolupráci mezi 
Západočeským muzeem v Plzni, p. o. a spolku Kulturní Rašelina, z. s. 
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Muzeum Šumavy Sušice, p. o. 

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa) a pokládání 
tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici. 

Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z. s. 

Spolupráce na prohlášení bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice za kulturní památku. Odborná garance 
zpracování SHP objektu a programové náplně mediálních výstupů / kulturních akcí.  

Archiv města Plzně 

Spolupráce na přípravě výstav: 

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské 
muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová. 

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017). Autoři 
scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

„Plzeň pohromami stíhaná“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (11. 2. 2016 - 22. 5. 2016). 
Autor scénáře: kolektiv autorů. 

Spolupráce na přípravě publikací: 

Kolektiv autorů. Dějiny města Plzně 2 (1788–1918). Ed. Karel Waska, Adam Skála. Plzeň: Statutární město 
Plzeň, 2016.  

Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni 

Spolupráce na přípravě výstavy „Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský 
Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, 
Anna Peřinová. 

SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni 

Spolupráce na udržitelnosti projektu „Knihobudka v Národopisném muzeu Plzeňska“. Zapojení 
národopisného oddělení do programu studentských praxí studijního oboru „Informační služby – 
Knihovnictví“. 

Ledovec, z. s.  

Spolupráce na přípravě doprovodných programů pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska.  

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň 

Spolupráce na přípravě prezentačního programu: „Přehlídka lidových krojů“, v rámci Mezinárodního 
folklorního festivalu CIOFF® Plzeň (11. 6. 2016). Spolupořadatel: Západočeského muzeum v Plzni, p. o. 
Autoři scénáře: Michaela Vondráčková, Michal Chmelenský, Jana Slámová, Marie Klečatská, Michaela 
Oliberiusová. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Merglová Pánková - práce na přípravě expozice Retromuseum, GAVU Cheb, otevření expozice 17. 2. 2016 

spolupráce na zpracování historie sklárny Moser 1857-2017 

Mleziva - spolupráce na katalogu k výstavě „Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu“ s Národním 
muzeem – Náprstkovým muzeem asijských afrických a amerických kultur - výstava 5. 2. 2016 – 4. 9. 2016  
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Centrum paleobiodiverzity 

Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha 

Národní muzeum, Praha  

Geologický ústav AV ČR 

Botanický ústav AVČR 

Česká geologická služba, Praha 

Slovinská Geologická Služba, Ljubljana  

Smithsonian Institut, Washington, USA 

Fakulta pedagogická, Západočeská Universita v Plzni 

Laboratoire de Botanique et bioinformatique de l´architecture des plantes, CIRAD, Montpellier, Francie  

Cagliari University, Sardinie, Itálie 

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China 

ZO 3 - 02 Jeskyňáři Plzeň 

Oddělení botanické 

Centrum excelence Pladias – konzultace k herbářovým sbírkám, determinaci a lokalizaci (S. Pecháčková). 

Národní muzeum – evropský projekt Synthesis: dotazník k hod.nocení efektu digitalizace sbírek  
(S. Pecháčková). 

BÚ AV ČR Průhonice – konzultace metodiky studia kořenových systémů, výzkum v terénu (S. Pecháčková). 

Západočeská pobočka České botanické společnosti – spolupráce s členy při floristickém průzkumu; 
organizace výroční schůze a přednášek přístupných veřejnosti – zajištění zázemí v ZČM (S. Pecháčková). 

MMP, KÚ, Geovision – konzultace k vegetaci Plzně (S. Pecháčková). 

27. skautský oddíl Plzeň – vedeny dvě exkurze – Jedlé a jedovaté rostliny, Léčivé rostliny (S. Pecháčková). 

Jihočeské muzeum a Hornické muzeum Příbram – konzultace k herbářovým sbírkám (S. Pecháčková). 

Obnova raně sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v bývalém 
vojenském cvičišti Šlovický vrch – ochránářský projekt (O. Peksa ve spolupráci s Juniperia,  
z. s. a městem Dobřany). 

Vedení exkurze: „Za listonohy do bývalého vojenského prostoru Dobřany“, 28. 6. (O. Peksa). 

Vedení exkurze „Ochrana přírody pomocí pojezdů vojenské techniky“ 3. 9., EVL Dobřany  
(O. Peksa spolu s J. Koptíkem z Juniperia, z. s.). 

Oponentský posudek na závěrečnou práci J. Šouna „Návrat lišejníků – libreto výstavy“  
v rámci Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky (O. Peksa). 

Konzultace k bakal., diplomovým a disertačním pracím: T. Řídká, Z. Vaiglová z PřF UK (O. Peksa),  

Školitelský posudek bakalářské práce V. Kutáka a účast na obhajobě – PeF ZČU (S. Pecháčková). 
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Konzultace k bakalářským pracím: V. Kuták, K. Troppová z CBG PeF ZČU (S. Pecháčková). 

Konzultace k SOČ: A. M. Mikulecká, Gymnázium Klatovy (S. Pecháčková), R. Vrátníková (Přírodovědné 
Lyceum Stříbro). 

Oddělení zoologické 

Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – výuka (Praktická cvičení ze zoologie bezobratlých), 
vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace (I. Hradská) 

Katedra ekologie FŽP ČZU Praha – spolupráce při monitoringu zimujících vodních ptáků v ČR (R. Vacík). 

Národní muzeum Praha – spolupráce při kroužkování ptáků (R. Vacík)  

Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce při determinaci entomologických sběrů (I. Těťál) 

Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při determinaci entomologických sběrů (I. Těťál) 

Muzeum Vysočiny v Jihlavě – spolupráce při determinaci entomologických sběrů (I. Těťál) 

Národní park Šumava – spolupráce při kontrole zimovišť netopýrů (R. Vacík). 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (RP SCHKO Český les) – spolupráce při kontrole 
zimovišť netopýrů (R. Vacík) 

Muzeum loutek 

Divadlo Alfa p. o. – spolupráce na projektech roku 2016 a připravovaných projektech roku 2017. 

Plzeňský kraj – spolupráce na veletrhu ITEP 

V září se Muzeum loutek zúčastnilo Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje jako jeden 
z vystavovatelů. V průběhu tohoto veletrhu představilo návštěvníkům několik fragmentů z historie 
plzeňského loutkářství a zároveň je informovalo o pořádaných i plánovaných akcích. 

Magistrát města Plzně – spolupráce na kampani „Plzeň pro děti,“ jejímž cílem je propagace destinace 
Plzeň jako ideálního cíle pro rodinný výlet a zvýšení její návštěvnosti ze strany návštěvníků s dětmi. 

Oddělení konzervace 

oddělení konzervace spolupracuje s odbornými institucemi v rámci stanovení technologických postupů 
a konzultací v oblasti konzervace a restaurování s těmito organizacemi: 

Centrum nových technologií ZČU Plzeň 

VŠCHT Praha 

Metodické centrum TM Brno. 

Lučební závody Kolín 

Gamalux Plzeň 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

H. Wenigová - spolupráce se spolkem Genius Loci - Společnost pro studium života regionu, o. s.,  
na vytvoření a přípravě zcela nové společné konference „Konference Genius Loci Rokycany 2016“  
na podzim 2016  
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H. Wenigová - spolupráce s Městem Rokycany a agenturou AM art, s.r.o. na přípravě a organizaci  
8. Rokycanského bienále grafiky (22. 9. 2016), nová Výstavní síň Knihova ul. Rokycany 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany – vedení maturitních prací studentů, organizace výstav 
studentů (V. Vondrovská) 

Hvězdárna v Rokycanech – spolupráce na organizaci výstavy  

Město Rokycany – spolupráce na přípravě materiálu do publikace HRACHOVÁ, Hana. Rokycany známé 
i neznámé. Rokycany, 2016 (R. Hentschová) 

Město Rokycany - komentované prohlídky města pro cizojazyčné návštěvy města Rokycany (J. Lehner) 

Státní okresní archiv Rokycany – výpůjčky materiálů pro výstavy 

Západočeská univerzita v Plzni – oponentské posudky, přednášky v rámci Univerzity třetího věku, pobočka 
Zbiroh (R. Hentschová) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví při Kolegiu muzeí královských měst při AMG, spoluúčast 
na sepisu usnesení a sepis zprávy o činnosti kolegia pro VZ AMG za rok 2016 

průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP MěÚ Rokycany -  determinace rostlin a výskytu chráněných 
druhů v PP Rokycanská stráň  

Obecně prospěšná společnost Orlov – environmentální výchova dětí 20. 9. 2016 (M. Šandová) 

Správa CHKO Brdy – spolupráce na výzkumu, spolupráce při realizaci propagačních panelů (29. 4.,  
19. 7., 1.  8. 2016 J. Šoun, M. Šandová) 

Spolupráce se Západočeskou pobočkou ČSBS Plzeň (5. 3.) (M. Šandová) 

Český svaz bojovníků za svobodu – členský aktiv svazu v muzeu 2. 5. a 7. 11. 2016, (místopředsedkyně 
svazu M. Šandová)  
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Ediční a publikační činnost muzea 

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2016 bylo přiděleno celkem 9 čísel ISBN.  
Jde o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) : 

978–80-7247–126-3 – Výroční zpráva ZČM za rok 2015 

978–80-7247–127-0 – Sborník Příroda 120 

978–80-7247–128-7 – XV. Trienále umělecké knižní vazby 

978–80-7247–129-4 – Archeologie ZČ 10 

978–80-7247–130-0 – Plzeň očima Vojtěcha Houdy 

978–80-7247–131-7 – Archeologie ZČ 11 

978–80-7247–132-4 – Plzeň na historických černobílých diapozitivech 

978–80-7247–133-1 – Hnízdní rozšíření 

978–80-7247–134-8 – Erica 23 

Vydány byly celkem 4 tituly periodik – z přírodovědných Erica č. 23 (náklad 200 ks), Sborník Příroda 120 
(200 ks) a chybějící číslo 114 (200 ks, ISBN přiděleno. Ze společenskovědních publikací byla vydána 
Archeologie západních Čech 10 (300 ks) a 11 (300 ks).  

Dále byly vydány 5 monografických publikací – XV. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň (v nákladu 200 
ks), Výroční zpráva ZČM za rok 2016 (30 ks), Plzeň očima Vojtěcha Houdy (120 ks) a Plzeň na historických 
černobílých diapozitivech (400 ks).  

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona. 

Ředitelství 

Mergl – Umělecké řemeslo. In: Skála, A. (ed.), Dějiny města Plzně II, Plzeň 2016, s. 405-427 

Frýda – Ekonomické a sociální zázemí renesančního skla v Plzni, Historické sklo, Most (v tisku). 

Oddělení prehistorie 

Vydána byla dvě čísla časopisu „Archeologie západních Čech“ (AZČ 10 a11), ve kterých bylo publikováno  
35 recenzovaných odborných článků (M. Metlička, T. Bernhardt). 

Časopis Archeologie západních Čech byl zařazen do Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. 

Břicháček, P. - Metlička, M – Pavlík, D.: Drobný mincovní nález ze Všerubského průsmyku z doby třicetileté 
války. Archeologie západních Čech 10, s. 193-200. Plzeň 2016. 

Zelenka, A.: Bezdružice – příspěvek k raně novověkému vývoji poddanského města. Archeologie západních 
Čech 10, s. 2013-229. Plzeň 2016. 

Metlička, M. – Zelenka, A.: Pravěké a středověké objekty z náměstí Republiky v Horšovském Týně. 
Archeologie západních Čech 11, s. 151-181. Plzeň 2016. 

Novotná, A: Zahloubená chata doby halštatské z Bukovce, okr. Plzeň-město.  
Archeologie západních Čech 11, s. 124-134. Plzeň 2016. 
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Chvojka, O. – Chytráček, M. – Metlička, M. – Michálek: Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách. 
Článek byl odevzdán do redakce Památek archeologických a prošel recenzním řízením (M. Metlička). 

Chytráček, M. – Golec, M. – Chvojka, O. – Metlička, M. – Michálek, J. – Novotná, M. Frolíková, D.: Jantar 
starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě. Článek byl odevzdán do redakce Památek 
archeologických (M. Metlička). 

Nerecenzované 

Zelenka, A.: „K otázce středověké výroby dehtu v okolí Horní Břízy, okr. Plzeň-sever“. Článek do sborníku 
věnovaného životnímu jubileu M. Řezáče. Plzeň 2016. 

Metlička, M. – Trnka, R.: „Nové hradištní sídliště u Kotouně (okr. Plzeň-jih)“ Článek do sborníku 
věnovaného životnímu jubileu M. Řezáče. Plzeň 2016. 

Metlička, M.: Archeologický výzkum před stavbou obytných domů v Plzni-Újezdě. Archeologické výzkumy 
v Čechách 2015. Zprávy ČAS, Supplément 101, s. 21. Praha 2016. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Článek ve sborníku 

Smetana, J. (v tisku): Několik poznámek k bronzovému náramku ze sbírek Domu historie Přešticka.  
In: Jižní Plzeňsko XIV. Historicko-vlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. 

Břicháček, P.: Domažlická sídelní aglomerace s kostelem sv. Jakuba a její význam v raném středověku, 
Sborník příspěvků z konference k výročí 750 let královského města Domažlice, 9-16, Domažlice 2016. 

Článek v recenzovaném časopise 

Břicháček, P. – Hereit, P.: Nové raně středověké nálezy z povodí Radbuzy. Výběr z povrchových sběrů  
z let 1998 – 2006. Archeologie západních Čech 10, 64-72, Plzeň 2016. 

Břicháček, P. – Metlička, M. – Pavlík, D.: Drobný mincovní nález z Všerubského průsmyku z doby třicetileté 
války, Archeologie západních Čech 10, 193-200, Plzeň 2016.  

Čechura, M. 2016: Archeologický výzkum mohyl v Zeleném pohledem obecního kronikáře. Archeologie 
západních Čech 10, 23-38, Plzeń 2016.  

Braun, P. – Čechura, M. 2016: Letecký průzkum a dokumentace reliktů historických polních systémů 
krajiny západních Čech. Archeologie západních Čech 10, 250-255, Plzeň 2016. 

Čechura, M. 2016: Rec: Jan Frolík – Zdeněk Smetánka: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. 
Studia Mediaevalia Bohemica 7/2005, 365-366. Praha 

Čechura, M. 2016: Rec: Jan Havrda – Michal Tryml: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. 
Studia Mediaevalia Bohemica 7/2005, 366-367. Praha.  

Ostatní 

Texty pro pamětní tabule historie obcí: Horní Bukovsko, Hvozdno, Popovice (okr. Č. Budějovice).  
Ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje (M. Zárybnická). 

Oddělení starších dějin 

Ostatní publikační činnost mimo muzeum 

Samostatné publikace a knihy (ve spoluúčasti):    
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Hus,  M. – Bukačová,  I. – Rod, K.: Škoda lásky. Druhá světová válka na severním Plzeňsku. Kralovicko 1936 
– 1946. Mariánská Týnice (MaG PS) 2016. (ISBN 978-80-87185-22-3) 

Hus, M. :  Plzeň – posádkové město 1788 - 1918. In: Dějiny města Plzně II. 1788 – 1918.  Plzeň 2016,  
str. 287 – 300. (ISBN 978-80-87911-04-4). 

Tiskoviny zařazené do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České 
republice a do mezinárodních databází UWGSD, EBSCO a SCOPUS 

Orna, J. - Dudková, V. : Možnosti přiřazení předmětů u odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům 
města. In: Archaeologia historica XLI, 2016, iss. 2, str. 363 – 374. 

Tiskoviny zařazené do seznamů recenzovaných neimpaktovaných periodik v zahraničí 

Hus, M.: Münzen der Hussitenzeit in den böhmischen Ländern (1400 – 1471). Ein kurzer Überblick.  
In: Hussitismus und Grenze (hrsg. M. Wagnerová, B. Blahak), Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der 
Europäischen Integration, Bd. XX, Hamburg 2016, s. 119 – 172.  

Tiskoviny zařazené do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České 
republice 

Orna, J. – Kožíšek, V. : Nové poznatky k opevnění jižního suburbia hradu Plzeň. In: Archeologie západních 
Čech X, 2016, str. 77 – 78 

Orna, J. – Dudková, V. – Lukas, J.: Hrobový nález vzácného denáru Boleslava III. C 205 ve Starém Plzenci 
(okr. Plzeň – město). In: Numismatický sborník 29/2, str. 102 - 108 

Hus, M.: Dobytí města Plzně generálem Arnoštem Petrem hrabětem z Mansfeldu 1618 na dobových 
rytinách. In: Minulostí západočeského kraje LI, 2016 (v tisku)  

Hus, M. – Lukas, J.: Sbírka českých raně středověkých mincí Západočeského muzea v Plzni. Díl I. České 
denáry do mincovní reformy Břetislava I. In: Numismatický sborník 29/1, str. 3 – 59 

Ostatní periodika 

Hus, M.: Prapor dosud neznámého spolku C. k. vysloužilců z Blatnice (PS) a prapory rakousko-uherských 
veteránských spolků. In: Sborník přednášek z 6. Národního vexilologického kongresu. Hradec Králové 2016, 
str. 87 - 95 

Hus, M.: Hromadný nález středověkých grošů z Rumburka. In Děčínské vlastivědné zprávy, 2/ 2016.  
Děčín 2016, s. 25 – 32  

Scénáře a libreta výstav  

Viz kapitola 7 – Výstavní činnost. Byla to vždy spoluúčast na libretech a scénářích při stavění více 
společných výstav ZČM či v ZČM (Dr. M. Hus  3x, Mgr. J. Orna - Mgr. V. Dudková – Dr. M. Hus 1 x). 

Recenze a posudky na jiná díla 

Zboží pro chudé a bohaté – originály a dobové padělky náboženských medailek na příkladu nálezů 
z hrobových kontextů. In: Archaelogia historica XLI, 2016 (recenzoval Mgr. J. Orna) 

Kachle z hradu Gutštejna. In: Archaelogia historica XLI, 2016 (recenzoval Mgr. J. Orna) 

Několik poznámek k osídlení Klatovska ve 13. století. In: Archeologie západních Čech X, 2016 (recenzoval 
Mgr. J. Orna) 

Nový motiv v konceptu protestantských kachlových kamen. In: Archeologie západních Čech X, 2016 
(recenzoval Mgr. J. Orna) 

http://www.ebscohost.com/#_blank
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus#_blank
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Osídlení Zbraslavska v raném a vrcholném středověku. In: Archeologie západních Čech X, 2016  
(recenzoval Mgr. J. Orna) 

Předpolí štaufského paláce v Chebu. In: Archeologie západních Čech X, 2016 (recenzoval Mgr. J. Orna) 

Pivovar a sladovna na hradě Velhartice. In: Archeologie západních Čech X, 2016 (recenzoval Mgr. J. Orna) 

Pivovar a sladovna na hradě Velhartice. In: Průzkumy památek 23, 2/2016  (recenzoval Mgr. J. Orna) 

Drobný mincovní nález ze Všerubského průsmyku.  In: Archeologie západních Čech X, 2016  
(recenzoval Dr. M. Hus) 

Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města. In: Archaelogia 
historica XLI, 2016 (recenzoval Dr. M. Hus) 

Oldřich Blecha a kulturní život v československých legiích v Rusku. In:  Minulostí západních Čech LI, 2016 
(recenzoval Dr. M. Hus) 

Nynější nebezpečný válečný časy. Klatovy, Rokycany a počátek Války o španělské dědictví. In:  Minulostí 
západních Čech LI, 2016 (recenzoval Dr. M. Hus) 

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

Oddělení novějších dějin 

Publikace 

Krčmář L.: Plzeň na historických černobílých diapozitivech. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2016.  

Tománková I.: Plzeň očima Vojtěcha Houdy. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2016.  

Propagační materiály 

Krčmář L.: Plzeňský kraj. Památky. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Plzeň 2016. 

Krčmář L.: Pilsen Region. Sights. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Plzeň 2016. 

Krčmář L.: Pilsner Region. Baudenkmäler. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Plzeň 2016. 

Krčmář L.: Plzeňský kraj. Muzea. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Plzeň 2016. 

Mapy 

Hejna A., odborná spolupráce Krčmář L. – Soukup J.: Všichni svatí Plzně. Mapa drobných sakrálních 
památek v Plzni. Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2016. 

Příspěvky 

Krčmář L.: Náboženský život. In Dějiny města Plzně 2, statutární město Plzeň, Plzeň, str. 277-286. 

Drobné články v periodickém tisku 

Krčmář L.: Pozůstatky tvrze v Marticích. Plzeňský deník 5. 1. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 5. 
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Krčmář L.: Skalka s pomníčky u Boru. Plzeňský deník 12. 1. 2015, Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 5. 

Krčmář L.: Svatý strom v Kamenném Újezdu. Plzeňský deník 19. 1. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 7. 

Krčmář L.: Panský dům v Kynšperku. Plzeňský deník 28. 1. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 7. 

Krčmář L.: Panská sídla v horním Slavkově. Plzeňský deník 2. 2. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 7. 

Krčmář, Zříceniny hradu Pušperka. Plzeňský deník 10. 2. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 5. 

Krčmář, U kaple sv. Vojtěcha se prosilo za déšť. Plzeňský deník 17. 2. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 5. 

Krčmář, Kaple připomíná masakr poddaných. Plzeňský deník 23. 2. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 7. 

Krčmář, Nacistické podzemí v Plzni. Plzeňský deník 1. 3. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 7. 

Krčmář, Ray Kroc a Stupno. Plzeňský deník 8. 3. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7. 

Krčmář, Svatá Anna u Řenčí. Plzeňský deník 15. 3. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, str. 5. 

Krčmář, Svatovojtěšská stopa v Drahkově. Plzeňský deník 22. 3. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 5. 

Krčmář, Plzenecká železnice. Plzeňský deník 30. 3. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, str. 7. 

Krčmář, Nález středověkého panského sídla ve Svojšíně. Plzeňský deník 5. 4. 2016, Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 7. 

Krčmář, Nejstarší panské sídlo ve Svojšíně. Plzeňský deník 12. 4. 2016, Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 7. 

Krčmář, Příběh Madony z Lochotína. Plzeňský deník 19. 4. 2016, Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 7. 

Krčmář, Hrad Vargač a Karel IV. Plzeňský deník 26. 4. 2016, Plzeňsko – servis, str. 16. 

Krčmář, Karlsberg a Karel IV. Plzeňský deník 3. 5. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář, Pustý hrádek: předsunuté opevnění Kašperku. Plzeňský deník 11. 5. 2016, Plzeňsko – servis – 
křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář, Hrad Karlskrone a Karel IV. Plzeňský deník 17. 5. 2016, Plzeňsko – servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář, Panské sídlo v Nepomuku. Plzeňský deník 24. 5. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Expozice veteránů v Nepomuku. Plzeňský deník 31. 5. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 
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Krčmář L.: Tvrziště v Dolině. Plzeňský deník 7. 6. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým západem, 
str. 16. 

Krčmář L.: Mariánský sloup v Tachově. Plzeňský deník 14. 6. 2014, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Věžový vodojem v Heřmanově Huti slouží K výhledu. Plzeňský deník 21. 6. 2016, Plzeňsko - 
Servis – křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Kapli u Vodokrt připomíná už jen pověst. Plzeňský deník 28. 6. 2016, Plzeňsko - Servis – křížem 
krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Muzeum v Kladrubech. Plzeňský deník 12. 7. 2016, Plzeňsko - Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Kaple Panny Marie Lurdské ve Stráži. Plzeňský deník 19. 7. 2016, Plzeňsko - Servis – křížem 
krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Silně adaptovaný zámek v Chod.ově. Plzeňský deník 26. 7. 2016, Plzeňsko Servis – křížem 
krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Hlohovicím vévodí barokní kostel. Plzeňský deník 2. 8. 2016, Plzeňsko - Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Novodobá pocta svatému Vojtěchu u hájovny Obora. Plzeňský deník 9. 8. 2016, Plzeňsko - Servis 
– křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Nová část parku U Plzeňské brány v Rokycanech. Plzeňský deník 16. 8. 2016, Plzeňsko – Servis – 
křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Umělecky cenný kříž v Borku. Plzeňský deník 23. 8. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: U kostela býval i poustevník. Plzeňský deník 30. 8. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Sousoší kalvárie v Liblíně. Plzeňský deník 7. 9. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 18. 

Krčmář L.: Erbovní sál na hradě Lauf. Plzeňský deník 13. 9. 2016, Plzeňsko – Servis křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Rybník lze pozorovat z vyhlídkové věže. Plzeňský deník 20. 9. 2016, Plzeňsko – Servis - křížem 
krážem českým západem, str. 18. 

Krčmář L.: Zvonice v Horšovském Týně. Plzeňský deník 27. 9. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 18. 

Krčmář L.: Věž kostela sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně. Plzeňský deník 4. 10. 2016, Plzeňsko – Servis – 
křížem krážem českým západem, str. 18. 

Krčmář L.: Vyhlídka v Kvíčovicích. Plzeňský deník 11. 10. 2016, Plzeňsko – Servis - křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Vyhlídkové místo u Puclic. Plzeňský deník 25. 10. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 14. 

Krčmář L.: Pivovar v Červeném Poříčí. Plzeňský deník 1. 11. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 
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Krčmář L.: Dům dějin Holýšovska. Plzeňský deník 8. 11. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Zaniklá kaple sv. Vojtěcha u Letkova. Plzeňský deník 15. 11. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem 
krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Křišťálová studánka. Plzeňský deník 22. 11. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem českým 
západem, str. 16. 

Krčmář L.: Panská rezidence v Toužimi. Plzeňský deník 29. 11. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Zbytky hradu Maleš nejsou dosud přístupné. Plzeňský deník 6. 12. 2016, Plzeňsko – Servis – 
křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář, L.: 18. Pivo: od řemesla k průmyslu. Češi za císaře pána. Seriál LN. Lidové noviny 8. 12. 2016,  
s. 20. Zpracováno hlavní téma – Pivo: od řemesla k průmyslu, Osobnosti doby – Vynálezce české „plzně“, 
Památky doby – Zrození „lahváče“: filtrovaný a na vývoz. 

Krčmář L.: Z panských sídel zbývá v Nebanicích už jen tvrziště. Plzeňský deník 13. 12. 2016, Plzeňsko – 
Servis – křížem krážem českým západem, str. 16. 

Krčmář L.: Jesličky v Horšovském Týně. Plzeňský deník 19. 12. 2016, Plzeňsko – Servis – křížem krážem 
českým západem, str. 16. 

Oddělení národopisné 

Články a studie 

Marie Klečatská. „Z Národopisného Plzeňska (3.): Plzeňský Svéráz“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: 
čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 4/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 4 – 5.   

Tomáš Bernhardt. „PLZEŇSKO, list pro vlastivědu západních Čech„. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: 
čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 3/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2016, s. 30 – 31.  

Jana Slámová. „Z Národopisného Plzeňska (2.): Národopisná výstava Plzeňska, 1912“. In. Vítaný Host v 
Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2016. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 
2016, s. 13. 

Monografie 

Tomáš Bernhardt, et. al. Dějiny města Plzně 2 (1788–1918). Ed. Karel Waska, Adam Skála. Plzeň: Statutární 
město Plzeň, 2016.  

Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt. Plzeň zmizelá. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 
p. o., 2016. 

Tomáš Bernhardt, Kateřina Fantová, Petr Mazný. Městský obvod PLZEŇ 3: Centrum, Bory, Doudlevce, 
Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Karlov. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2016. 

Další ediční / publikační činnost oddělení 

Plzeň za císařepána 2017. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. 
SOS print s.r.o., Plzeň: 2016. 

Soubor 36 kusů trappolových hracích karet z dílny pražského kartýře Franze Macchiho. (1. polovia 19. 
století.) Ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet vydala vlastním nákladem Abone, s. r. o., Praha, 
2016.  
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Pohlednice: Plaský kroj s karmazínovou výšivkou, kolem roku 1820. Ve spolupráci s Mezinárodním 
folklorním festivalem CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské 
muzeum v Plzni, p. o.: Milan Váchal.  

Pohlednice: Plzeňský kroj pro svobodnou dívku, kolem roku 1840. Ve spolupráci s Mezinárodním 
folklorním festivalem CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské 
muzeum v Plzni, p. o.: Milan Váchal.  

Pohlednice: Ženich a nevěsta v plzeňském kroji, kolem roku 1840. Ve spolupráci s Mezinárodním 
folklorním festivalem CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské 
muzeum v Plzni, p. o.: Milan Váchal.  

Pohlednice: Nevěsta v chotěšovském kroji, polovina 19. století. Ve spolupráci s Mezinárodním folklorním 
festivalem CIOFF® Plzeň a Souborem písní a tanců JISKRA v roce 2016 vydalo Západočeské muzeum v Plzni, 
p. o.: Milan Váchal. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Merglová Pánková, Lenka, Keramika a porcelán 1958-1989. Užitečná krása po XI. sjezdu KSČ.  
In: Kramerová, Daniela (ed.): Retromuseum. GAVU Cheb 2016, s. 171–188. 

Merglová Pánková, Lenka, Medailony firem a osobností. In: Knobloch Iva, Vondráček Radim (eds.):  
Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2016  

Mleziva, Jindřich, Sbírka uměleckého řemesla Blízkého východu v Západočeském muzeu v Plzni. In: Pecha, 
Lukáš (ed.), Tradice a inovace v kulturách starého Východu [CD-ROM]. Západočeská univerzita v Plzni 
2013, s. 12–16.  

Mleziva, Jindřich, Iznik or Paris? Imitations of Ottoman pottery in the collection of the West Bohemian 
Museum in Pilsen. In: Annals of the Náprstek Museum 2016, No. 37/1. Národní muzeum, Praha 2016, 
s. 33–40.  

Mleziva, Jindřich. Silver Vessels from Mes ‘Aynak. In: Afghanistan: rescued treasures of Buddhism.  
Národní muzeum, Praha 2016, s. 99– 05.  

V redakci 

Mleziva, Jindřich, Blízkovýchodní kovové nádoby a jejich materiálové určení pomocí nových metod  
– sbírka Západočeského muzea v Plzni. In: Orientalia Antiqua Nova XIV. Plzeň. 

Centrum paleobiodiverzity 

Ediční činnost 

Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 50, No 1-2.   
- recenzovaný časopis 

4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 91, Nos 1 - 4. - impaktovaný časopis 

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp) 

Pšenička, J., Krings, M., 2016. First record of the noncalcareous macroalga Perissothallus from shallow-
water deposits (Pennsylvanian) in the Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 
91(1), 57–64. http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/1580_Psenicka_160317.pdf 

Článek v recenzovaném časopisu (Jrec) 
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Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z., Libertín, M., 2016. Floras of clastic and peat-forming Pennslyvanian 
wetlands: are they different? A case study from Upper Radnice Coal (late Duckmantian), Kladno Coalfield, 
Czech Republic. Spanish Journal of Palaeontology, 31 (1). 145-180. 

Svitavská-Svobodová, H., Bureš, J., Bezděk, M., Nesvadbová, J., 2016. Paleoekologická rekonstrukce 
mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhod.nocení vlivů lidských disturbancí 
v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště. Erica, Plzeň, 23, 41 – 70. 

Článek v odborném nerecenzovaném časopisu (J) 

Bureš, J., Matějková, I., 2016. Za současnou i karbonskou flórou do okolí Mantova. Calluna,  
r. 21, č. 1, Plzeň, 8 – 9. 

Abstrakta 

Scanu, G. G., Kustatscher, E., Pittau, P., Pšenička, J., 2016. Permian flora of Seui (central Sardinia). Abstract 
book of 9th GeoSymposium of Young Researches, Silesia, 2016 in Kroczyce (Poland), Drukarnia Kolunb 
Print, p. 96.  

Oddělení botanické 

recenzované tiskoviny 

Šoun J., Lenzová V., Malíček J., Müller A. & Peksa O. (2016): Lišejníky zaznamenané během  
Bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji v září 2015. – Bryonora 57: 65–75.  

Bureš J. & Matějková I. (2016): Za současnou i karbonskou flórou Mantova. – Calluna 21/1: 8–9. 

Bureš J. & Matějková I. (2016): Exkurze za květenou Vstišska v roce 2015. – Calluna 21/1: 10–12. 

Kinská I. & Matějková I. (2016): Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi mezi Koterovem a Božkovem 
II. – Calluna 21/1: 1–4. 

Matějková I. (2016): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku v průběhu let 1988–2014.  
– Vlastivědný sborník muzea Šumavy IX, Sušice, 379–399.  

Matějková I. (2016): Zbynické rybníky – přírodovědecky zajímavá lokalita na Sušicku. Vlastivědný sborník 
muzea Šumavy IX, Sušice, 401–424.  

Matějková I. (2016): Stromová i keřová zeleň – azylová místa pro zdravou přírodu v kulturní krajině.  
– Ročenka Města Plánice 19: 73–77. 

Pecháčková S. [ed.] (2016): Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 21/1: 19–22. 

Peksa O. (2016): Lišejníky Slavkovského lesa III. – (Re)kolonisté. - Arnika, Přírodou a historií Karlovarského 
kraje 1/2016: 38–41. 

Peksa O., Syrovátková L. & Vondrák J. (2016): Návrat lišejníků do Doupovských hor. In: Matějů J., Hradecký 
P. & Melichar V. [eds], Doupovské hory, pp. 162–163, ČGS, Muzeum Karlovy Vary, Praha. 

Oddělení zoologické 

Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda (2 čísla připravena a vytištěna, číslo 121 připraveno  
do stavu úprav po recenzích a autorských korekturách, R. Vacík) 

Monografie 

Řepa, P., Vacík, R., 2016: Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese.  
Západočeské muzeum v Plzni, 191 s.  
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Ostatní 

Těťál I., 2016: Faunistické zprávy ze západních Čech – 10. Coleoptera: Aderidae (Faunistic records from 
western Bohemia – 10. Coleoptera: Aderidae). Západočeské entomologické listy, 7: 46–47. Online: 
http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-12-2016. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

V  roce 2016 byl připraven a vytištěn Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech o nákladu 200 
kusů. Sborník má přiděleno ISSN 1210-7425 a zároveň ISBN 978-80-904794-8-7. Obsahuje 123 s.  

Články ve sborníku se věnují dějinám vodních mlýnů na Zbirožsku (mlýny: Přísednický, Sýkorův, Kalousův, 
Kozův, Terešov), dějinám Musejní společnosti v Rokycanech (1936–1964) a jejímu významu pro vlastivědu, 
dokumentaci, kulturu, výzkum. Třetí studie se zabývá osobností Rudolfa Zámrzly, 1869–1930, 
rokycanského rodáka, který působil v Mostaru, Rusku a pak v Praze, vynikl jako sbormistr, dirigent, 
skladatel a hudební znalec. Další článek se zaměřil na sbírku svatých obrázků v Muzeu Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech (jejich význam, dějiny, náměty, použité techniky, autoři a tiskaři). Všechny studie 
jsou doprovázeny četnými ilustracemi a odkazy na literaturu. Byly odeslány jak povinné výtisky 
knihovnám, tak exempláře pro výměnu publikací různým institucím, hlavně muzeím.  

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

R. Hentschová: Musejní společnost v Rokycanech (1936-1963), Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech 28/2016, Rokycany, s. 35-59. 

J. Lehner: Drobné básně z literární činnosti profesora Josefa Wünsche, 

Digitální sborník z konference Genius Loci (v tisku). 

J. Lehner: Profesor Josef Wünsch und Rokycany, Reise zu den Quellen des Tigris, Josef Wünsches Studien 
in Mesopotamien Proceedings in Social Anthropology/Kurdish Studies – Contributions from Austria 1, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vídeň 2017. 

M. Skalová: Svaté obrázky ve sbírce Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Sborník Muzea Dr. 
Bohuslava Horáka v Rokycanech 28/2016, Rokycany, s. 77-117. 

V. Vondrovská – M. Šantora: Život a dílo Rudolfa Zamrzly, Válečná korespondence manželů Duškových 
z Mahouše, Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 28/2016, Rokycany, s. 60-76. 

V. Vondrovská: Vzpomínky na domov v korespondenci Josefa Krňoula, Digitální sborník z konference 
Genius Loci (v tisku). 

V. Vondrovská: První světová válka v mikrosvětě Marie Duškové z Mahouše, časopis Prameny a studie, 
Národní zemědělské muzeum Praha (v tisku). 

J. Lehner: Professor Josef Wünsch und seine Verbindungen mit Rokycany v  Reise zu den Quellen des 
Tigris, Josef Wünsches Studien in Mesopotamien ,  Six-Hohenbalken, M. (ed.),Proceedings in Social 
Anthropology/Kurdish Studies – Contributions from Austria 1, Verlag der Österreichischen Akademie  
der Wissenschaften, Vídeň 2017(v tisku). 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Recenzované tiskoviny 

Šoun J., Lenzová V., Malíček J., Müller A. & Peksa O. (2016): Lišejníky zaznamenané během Bryologicko-
lichenologických dnů v Českém ráji v září 2015. – Bryonora 57: 65–75. 
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Ostatní 

Šandová, M., 2016: Když jsem šel z hub. Libreto a scénář k výstavě. Ms., depon in Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech. 

Šandová, M.: Nálezy zajímavějších a nově se šířících invazních rostlin na Rokycansku a přilehlé části 
Hořovické kotliny v sezóně 2016 - Calluna, Plzeň, (v tisku). 

Šandová, M. 2016: Jednání Kolegia muzeí královských měst AMG - Věstník AMG ČR, Praha, 6/2016:23. 

Šandová, M.: Kolegium muzeí královských měst jednalo v Rakovníku v rozšířeném složení - Věstník AMG 
(v tisku). 

Šandová, M., 2016: Malá houbařská kuchařka - doprovodný materiál k výstavě Když jsem šel z hub. 
Publikováno na webu muzea http://www.zcm.cz/vystava/kdyz-jsem-sel-z-hub 14. 9. 2016. 

Šoun J. (2016): Blechnum spicant, Solanum decipiens 22 p. – In: Pecháčková S. [ed.]: Zajímavé floristické 
nálezy. – Calluna, Plzeň, 21/1: 19–22. 

Šoun J. (2016): Návrat lišejníků – libreto výstavy. (závěrečná práce Základního kurzu školy muzejní 
propedeutiky AMG). 

Popularizační články v tisku 

Šandová, M., 2016: Cestovatel a alpinista Čestmír Lukeš zve na putování Antarktidou do rokycanského 
muzea - Odesláno redakci Rokycanského deníku, Rokycany, 2. 3. 2016 (otištěno ve zkrácené verzi). 

Šandová, M., 2016: Anotace k výstavě „Když jsem šel z hub“. Rokycanský Deník, Rokycany, (otištěno 
v rámci článku B. Šopejstalové). 

Šandová, M., 2016: Unikátní grafie hub mykologa Oldřicha Jindřicha v Rokycanském muzeu. Podbrdské 
noviny, Hořovice, č. 18, Vaše Rokycansko, s. 7, M. Šandová. (otištěno ve zkráceném znění v čl. Pozvánka do 
rokycanského muzea). 

Šandová, M., 2016: Pozvánka do rokycanského muzea. Podbrdské noviny, Hořovice, č. 19, Vaše 
Rokycansko, s. 7, 1 (pozvánka na přednášku O. Jindřicha Houby v kuchyni). 

Šandová, M.: Členský aktiv Svazu bojovníků za svobodu v rokycanském muzeu. Rokycanský Deník, 
Rokycany, 7. 5. 2016, M. Šandová (publikováno pod jiným názvem: Vyznamenání pro Zoulovou dorazilo ze 
Slovenska). 

Šandová, M.: Rokycanští převzali v Plzni pamětní medaile. Rokycanský deník, Rokycany,   
1. 11. 2016  3, 1  M. Šandová. 

Šandová, M.: Bojovníci za svobodu bilancovali v muzeu. Zabývali se mimo jiné i situací v ústředí. 
Rokycanský deník, Rokycansko, U nás doma, Rokycany, 14. 11. 2016: 17, 1  M. Šandová. 

Šandová, M.: Bojovníci za svobodu v Rokycanech bilancovali. odbrdské noviny, Hořovice, č. 21,  
17. 11. – 1. 12. 2016, Vaše Rokycansko, s. 7, 1  M. Šandová. 

Šandová, M.: Petr Beran těší svými obrázky v Rokycanech. Podbrdské noviny, Hořovice,  č. 23, 15. 12. 2016 
– 12. 1. 2017, Vaše Rokycansko, s. 7, 1  M. Šandová. 

  

http://www.zcm.cz/vystava/kdyz-jsem-sel-z-hub%2014.%209
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Výchovná a vzdělávací činnost 

Oddělení starších dějin  

Doplňkové programy k výstavám 

Komentovaná prohlídka k výstavě „Archeologie třicetileté války“, pro Univerzitu třetího věku ZČU Plzeň, 
15. 11. 2016, lektorování Mgr. J. Orna, cca 40 posluchačů 

Veřejné prezentace 

Organizace Mezinárodního dne archeologie v prostorách hl. budovy ZČM dne 15. října 2016 (Mgr. J. Orna) 

Oddělení novějších dějin 

Komentované prohlídky k výstavě 

Krčmář, Povodně a regulace v Plzni. Přednáška ve výstavě Plzeň pohromami stíhaná, pro Univerzitu třetího 
věku ZČU, Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál, 12. 5. 2016. 

Exkurze pro ZŠ 

Krčmář, Božkovem od likérky k pivovaru. Pro ZŠ A MŠ Plzeň Božkov, Plzeň, 15. 6. 2016. 

Přednášky pro rodinná centra 

Krčmář, Hrady Karla IV. Rodinné centrum Plzeňské panenky, Plzeň 15. 9. 2016. 

Oddělení národopisné 

Programy pro děti a mládež 

„Vítání jara v Plzni: Vynášení smrtky“ (11. 3. 2016) 

Aktivizační program, určený žákům plzeňských základních škol a široké veřejnosti se zapojením 
doprovodných folklorních vystoupení. Hlavní součástí akce se stal průvod účastníků městem  
s nesenou figurkou „Morany“ a plzeňských „Lít / Májek“.  

„Velikonoční jarmark“ (22. 3. 2016 - 23. 3. 2016) 

Aktivizační program, určený zejména žákům plzeňských základních škol a rodinám s dětmi.  
Samostatná výtvarně vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen s účastí kvalifikovaných lektorů. 

„Adventní dílny“ (13. 12. – 15. 12. 2016) 

Aktivizační program, určený žákům plzeňských základních škol a rodinám s dětmi. Samostatná výtvarně 
vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen s účastí lektorů. 

Veřejné prezentace 

„Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska“ (20. 5. 2016) 

Bezplatné zpřístupnění stálé expozice „Jak se žilo na Plzeňsku“ a výstavy „Co se skrývá pod drnem“. 
Tematicky zaměřený doprovodný program ke krátkodobé výstavě s názvem „Archeologem na jednu noc“, 
realizovaný pracovníky oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni, 
p. o. Doprovodný lektorský program „Za tajemstvím vinutých perel a slepotisku“. Celou akci doprovázela 
vystoupení folklorního souboru Lidová muzika z Chrástu.  
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Národopisné muzeum Plzeňska součástí minifestivalu Plzeňské dvorky (28. 5. 2016) 

Minifestival pořádaný Nadací 700 let města Plzně. Národopisné muzeum Plzeňska při této příležitosti 
hostilo vystoupení minnesängera Petra z Wolfenberka; p. Jiřího Šámala, hráče na hangdrum; FS Stodský 
dudáček; FS Jiskřička a LS Úslaváček.  Program byl doplněn výstavou uměleckých děl výtvarného oddělení 
ZUŠ Plzeň, Chválenická 17 

„Přehlídka lidových krojů“, v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň (11. 6. 2016).  

Pořad vznikl ve spolupráci národopisného odd. Západočeského muzea v Plzni, p. o., Plzeňské folklorní 
scény, z. s. a Souboru písní a tanců JISKRA. V rámci přehlídky prezentovány lidové kroje Plzeňska, 
Chotěšovska, Stříbrska a Plaska, uložené v etnografické podsbírce Západočeského muzea v Plzni, p. o.  

Oddělení zoologické 

Exkurze žáků ZŠ Újezd – prohlídka pracoviště zoologického oddělení s výkladem (Š. Vančurová) 

Muzeum loutek 

V oblasti pedagogiky hostilo Muzeum loutek Národní institut pro další vzdělávání. Při této příležitosti bylo 
zájemcům programu představeno muzeum jako prostor s interdisciplinárním přístupem k organizovaným 
školním skupinám. Účastníci, převážně ředitelé základních a středních škol, byli obeznámeni s rozvržením 
muzejních expozic a možnostmi fixovat školní poznatky v kontextu plzeňské loutkové historie. Tato událost 
byla rozdělena do dvou bloků. V prvním byli účastníci zpraveni o samotné možnosti navštívit Muzeum 
loutek v rámci výuky a ve druhém bloku již probíhalo setkání přímo na půdě muzea, kde bylo možné jeho 
potenciál prezentovat přesněji. Podstatnou složkou celého programu bylo nejen představit expozice 
s akcentem na interdisciplinární pojetí, ale také možnost účastníků vyjádřit se k edukačnímu plánu muzea. 
Smyslem tohoto bodu byla diskuze nad plánem stávajícím a jeho možné úpravy školám na míru.  

Dále se v pedagogické oblasti uplatnil program pro Krajské centrum vzdělávání, které navštívilo muzeum 
se skupinou pedagogů. Tento program byl postavený na muzejní metodice a prezentoval konkrétní 
postupy spjaté s jednotlivými expozicemi. Součástí této seance byla opět diskuze se všemi účastníky, 
během které se řešila časová a obsahová úprava pro specifické skupiny návštěvníků. Na základě těchto 
úprav byly posléze dohod.nuty i konkrétní termíny prohlídek.  

Současně s pedagogickými programy pro NIDV a KCV probíhala i interní programová reforma, během které 
se všichni průvodci začali soustředit na přechod. od tradičního provázení muzejními expozicemi ke 
komunikativnímu pojetí prohlídek. Pro tyto účely byly vyrobeny i speciální marionety od výtvarného 
řemeslníka Vladimíra Sosny, které jsou díky menšímu rozměru a nižší hmotností lépe zapojitelné do 
výukového programu. Vladimír Sosna je zároveň autorem Kinetického dvora, koncepční hry ve dvoře 
Muzea loutek, který byl od března do konce listopadu hlavní vnější aktivitou muzea.  

Příběh na niti I, II, III 

Muzeum loutek poskytuje tři varianty výukového programu Příběh na niti určeného pro mateřské školy 
a dva stupně základní školy. V rámci výukového programu žáci aktivně vstřebávají informace z expozice, 
sami nacházejí odpovědi na otázky a zkoušejí si pohyb s loutkami na jevišti. Výstupem je pracovní list, 
který může dále sloužit k výuce. 

Loutková Plzeň - školní výlet na míru 

Muzeum loutek a Divadlo Alfa nabízejí společný produkt – školní výlet Loutková Plzeň. Školní výlet na míru 
Loutková Plzeň se skládá z výukového programu v Muzeu loutek, který je přizpůsoben nejen věku žáků, ale 
i aktuálním podmínkám výletu (zvláštní otevírací doba, vyšší kapacita prohlídky, parkování), a z následného 
představení v Divadle Alfa, popř. prohlídky zázemí divadla Alfa. Žáci tak při jednom výletu proniknou do 
historie loutkářství v Plzni, vyzkouší si ovládat různé druhy loutek a vidí představení v profesionálním 
divadle. S sebou si odváží pracovní list vhod.ný pro další práci ve škole a propagační tiskoviny města jako 
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inspiraci pro rodiče. Muzeum loutek a Divadlo Alfa zajišťují souhrnnou platbu a organizační zajištění vždy 
z jednoho místa.  

Expedice na niti – zážitkový rodinný program  

Expedice na niti je interaktivní rodinný zážitkový program, který kompletně provází celým muzeem. 
Návštěvníci obdrží „deník výpravy“, pomocí kterého prozkoumávají muzeum a plní úkoly, související 
s tématem expozice. Za každý úkol si mohou do deníku umístit razítko z expedičních kufříků a po vyplnění 
celého deníku získají diplom. Program podporuje spolupráci v rodině a bonusem je výroba talismanu. 

Doprovodné akce a programy: 

Muzejní noc – prohlídky s programem, 20. 5. 2016. 

Doprovodný program Skupovy Plzně 2016, 8. - 12. 6. 2016 

Výročí vzniku republiky, Den památek Plzeňského kraje  

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Veřejné prezentace 

Velikonoce v muzeu (19. 3. 2016) – Tradiční oslava svátků jara v rokycanském muzeu spojená s prezentací 
lidových řemesel a výrobků spojených s velikonočními svátky, jako je zdobení kraslic a perníků, pletení 
košíků a pomlázek, paličkování, drátkování a výroba keramiky. Návštěvníci měli možnost si zakoupit 
rukodělné výrobky a také si některé techniky sami vyzkoušet.  

Muzejní noc (10. 6. 2016), autor J. Pěnkavová. Proběhla. v čase od 17.00 až 23.30 na téma „11. Rokycanská 
muzejní noc – Po značkách od Fabiána k Radoušovi. Slavnost byla zahájena vernisáží výstavy Turisté? 
Zajisté? v 17.00. Právě na turistiku se zaměřila i muzejní noc. Děti i dospělí mohli plnit v rámci naučné 
stezky po muzeu pozoruhod.né úkoly po různých místech Rokycanska. Kulturní vložku tvořila dvě divadelní 
vystoupení dětí ze ZŠ ulice Míru v Rokycanech. Šlo o pohádky: Sněhurka a sedm trpaslíků; O princezně. 
Mladí muzejní průvodci seznámili návštěvníky se zajímavými osobnostmi a starými řemeslníky. Na závěr 
vystoupila skupina Bodlák.  

XXV. Hamernický den (21. 5. 2016), autor J. Lehner – Tradiční veřejností oblíbený hamernický den na 
vodním hamru v Dobřívě přilákal celkem 2346 návštěvníků. Koná se vždy třetí sobotu v květnu. Shlédnout 
mohli poctivou a namáhavou práci hamernických mistrů na stále funkčním vodním hamru, národní 
technické památce. Proběhla soutěž škol „Dobřívský cvoček“, kde mezi sebou soutěžili kovářští učni 
a studenti středních škol. 

Přehled přednášek  

Povídání Václava Cílka    27. 1. 2016 převzatá  P. Kraft 

Pátrání po předcích    12. 2. 2016 převzatá  V. Vondrovská 

Spilka od středověku k dnešku   10. 3. 2016 vlastní  M. Čechura 

Dobrá tradice obrany svobody    17. 3. 2016 převzatá  S. Volková 

Antarktida – země královny Maud    21. 4. 2016 převzatá  M. Šandová 

Musejní společnost v Rokycanech    26. 5. 2016 vlastní  R. Hentschová 

Turisticky atraktivní místa v Brdech   16. 6. 2016 převzatá  J. Pěnkavová 

Numismatické památky rokycanského okresu 29. 9. 2016 převzatá  E. Slatkovská 

Brdy zmizelé     13. 10. 2016 převzatá  R. Hentschová 
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Houby v kuchyni      20. 10. 2016 převzatá  M. Šandová 

Jak se žilo v Brdech     24. 11. 2016 převzatá  R. Hentschová 

Sardinie – od Capo Testa ke Capo Caccia   1. 12. 2016  převzatá M. Šandová 

návštěvnost celkem 605 osob 

Besedy pro školy: 

22. 4. 2016 Den Země pro děti (L. Janoušková) 

Programy pro děti a mládež: 

Příměstský tábor  

22. 8. 2016 Ze vzpomínek planety Země (M. Korandová, P. Kraft) 

23. 8. 2016 Přírodovědcem snadno a rychle (J. Šoun) 

24. 8. 2016 Staň se rytířem (R. Hentschová, M. Merglová Stránská, V. Vondrovská) 

Doprovodný program k výstavám pro MŠ a ZŠ: 

Podivuhod.ný svět pravěku, Výprava do pravěku, Karel IV., Vesmír, Kouzelný svět panenek, Když jsem šel 
z hub, Bienále grafiky, Betlémy (L. Janoušková, M. Vatahová) 

Doprovodný program k expozicím pro MŠ a ZŠ: 

Skřítek muzejníček a víla Muzejnička, Dobrodružství ježka Karlíka, Bydlení našich předků, Neživá příroda, 
Příroda kolem nás, Na návštěvě ve středověku, Řemesla našich předků, Národní obrození a spolkový život, 
Příhody zajíce Vašíka, Železářská výroba na Rokycansku, Život v pramořích na Rokycansku (L. Janoušková, 
M. Vatahová) 

Vzdělávací program k expozicím pro školy: 

přednáškový cyklus Historie všedního dne, Mladí muzejní průvodci, Mateřské školy (L. Janoušková, 
M. Vatahová) 

Komentované prohlídky k výstavám 

5. 11. 2016 komentovaná prohlídka Povídání s malířem Alešem Sedláčkem k výstavě „Aleš Sedláček: 
Kouzelné Tichomoří a jiné práce“ (L. Janoušková) 

Oddělení historie a společenských věd  

Programy pro děti a mládež: 

4. 6. 2016 Dětský den v muzeu – tentokrát s dalekohledem (R. Hentschová) 

Přednášky spolupořádané oddělením konané v MBH 

12. 2. 2016 Pátrání po předcích (přednášející V. Kalousová, Vladimíra Podaná z MK Český Krumlov) 

10. 3. 2016 Spilka od středověku k dnešku (přednášející M. Čechura, ZČM) 

13. 10. 2016 Brdy zmizelé (přednášející T. Makaj, MSB) 

24. 11. 2016 Jak se žilo v Brdech (přednášející T. Makaj, MSB) 
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Komentované prohlídky k výstavám 

7. 5. 2016 komentovaná prohlídka Hvězdárna v Rokycanech k výstavě „55 let astronomie 
v Rokycanech“ – (R. Hentschová) 

Oddělení přírodních věd 

Komentované prohlídky k expozicím 

Komentovaná prohlídka stálé expozice „Příroda pro budoucnost“ pro pracovníky Sládečkova muzea 
v Kladně příměstského tábora v Rokycanech 23. 3. (M. Šandová) 

Komentované prohlídky k výstavám 

Komentovaná prohlídka k výstavě „Když jsem šel z hub“ – 21. 10., 27. 10. 2016 (M. Šandová) 

Přednášky pořádané oddělením v MBH 

17. 3. 2016 „Dobrá tradice obrany slova“ (přednášející A. Drda)  

21. 4. 2016 „Antarktida – země královny Maud“ (přednášející Čestmír Lukeš)  

20. 10. 2016 „Houby v kuchyni“ (přednášející Oldřich Jindřich) 

1. 12. 2016 „Sardinie – od Capo Testa ke Capo Caccia“ (přednášející J. Šmrha a P. Štolcpart) 

Doprovodný program k výstavám 

Výstava „Když jsem šel z hub“ – doprovodný tematický program k výstavě (M. Šandová) 

Oddělení informací a knihovna 

přednášky spolupořádané oddělením konané v MBH 

16. 6. 2016 Turisticky atraktivní místa v Brdech (přednášející Jan Hajšman, Jaroslav Vogeltanz 
a Zdeněk Hůrka) 

Centrum paleobiodiverzity 

Komentované prohlídky k výstavám 

23. 1. 2016 komentovaná prohlídka Podivuhod.ný svět pravěku ke stejnojmenné výstavě (P. Kraft) 

27. 1. 2016 komentovaná prohlídka a workshop Podivuhod.ný svět pravěku ke stejnojmenné výstavě 
(P. Kraft, P. Modlitba) 

3. 12. 2016 Čertovská a andělská zkouška (M. Korandová) 

10. 12. 2016 komentovaná prohlídka Výstavy Vánoce Jiřiny Hánové (M. Korandová) 

Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem není MBH: 

akce „Dudy a dudáci“, konalo se v MBH, 27. 2. 2016, pořadatel Klub tanečních souborů Rokytka Rokycany 
ve spolupráci s MBH – jednalo se o 15. ročník muzikantského setkání, spojený s komorním koncertem 
dudáckých muzik a povídáním o dudácích, tentokrát na téma: Národně-buditelské úsilí Čeňka Zíbrta 
v době vzniku Československé republiky. 
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Oddělení vnějších vztahů  

Cyklus cestopisných přednášek Výpravy za poznáním  

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni 

Svatojakubská poutní cesta / 14. 1. od 18.00 

Cyklista a cestovatel František Šesták se po překonání zdravotních problémů, způsobených při 
autonehodě, rozhodl v r. 2013 poznat svatojakubskou cestu nikoliv ze sedla svého kola, ale tentokrát jako 
pěší poutník. Čeká Vás vyprávění o zážitcích na trase z Astorgy do Santiaga de Compostela, na mys 
Finisterre a do méně známého poutního místa Muxie na pobřeží Atlantiku. Fenomén svatojakubské cesty 
ho uchvátil natolik, že v září roku 2015 pěší pouť zopakoval Portugalskou trasou z Porta.   

Skotsko / 21. 1. od 18.00 

Vydejte se s námi z Edinburghu na jih po západním pobřeží až na ostrov Sky a Vnitřní Hebridy. Spolu 
s Petrem Dürrem poznáte romantické hory a poklidná jezera, zvlněné zelené kopce, zalesněná údolí 
i divoká pobřeží. Dozvíte se, jaká je jízda na kole po Skotské vysočině nejen za hezkého počasí, ale jak se 
připravit i na odpor větru a častý déšť.  

Nejkrásnější řeky a kaňony světa / 28. 1. od 18.00 

Během tohoto retrospektivního pořadu doslova obletíte celou zeměkouli, abyste poznali ty nejkrásnější 
z vodáckých terénů planety. Čeká Vás plavba po krásných říčkách, mořské hladině i v největších peřejích na 
dně hlubokých kaňonů. Cestovatel Petr Novotný Vám předá své zkušenosti, jak do těchto končin cestovat, 
jak se liší jídelníček nebo třeba klimatické podmínky v jednotlivých oblastech. 

Západní Austrálie / 4. 2. od 18.00 

Vydejte se s námi do odlehlých končin nejodlehlejšího kontinentu. S cestovatelem Petrem Čermákem 
pojedete vlakem napříč Austrálií ze Sydney do Perthu. Z města černých labutí vyrazíte na pouť podél 
slunného západního pobřeží kontinentu. Pozve Vás na plaveckou schůzku s mystickým velrybím žralokem, 
svačinové dostaveníčko s divokými delfíny, želví novorozenecký večírek a spoustu dalších překvapení, na 
která natrefil v australské divočině. 

Škoda Tour Albánie / 11. 2. od 18.00 

Vstupte do míst, kde čas jako by se zastavil a objevte svět, jaký znáte už jen z vyprávění. Svět, kde 
nevládne člověk, ale příroda. Jaroslav Fryš se s Vámi podělí o zážitky z cesty deseti dobrodruhů a tří 
škodovek napříč celou Albánií od Dinárských hor na severu, podél pobřeží Jaderského a Jónského moře, 
k historickým městům na jihu a dále k Ohridskému jezeru a pohoří Korab v Makedonii. 

Západní Kanada / 18. 2. od 18.00  

Západní část Kanady je jednou z nejpestřejších přírodních oblastí světa. Krásná města Victoria a Vancouver 
dýchají velmi příjemnou a poklidnou atmosférou. Pobřežní hory u Tichého oceánu se vyznačují velkou 
divokostí. Díky vlhkému počasí se zde nachází celá řada deštných pralesů, jejichž stáří dosahuje až 1000 
let. Kaskádové pohoří zase nabízí úchvatné pohledy na největší hory Britské Kolumbie a Alberty. Stovky 
ledovců zajišťují obrovské množství vody pro horské řeky, vysoké vodopády a hluboká, tmavozelená 
jezera. Miloslav Martan Vás zavede do nádherné země, která se mění doslova před očima a uchvátí 
každého. 

Barvy Indie / 25. 2. od 18.00 

Objevte spolu s Tomášem Kubešem neuvěřitelný mix kultur a náboženství! Barevná sárí, největší velbloudí 
sraz na světě, bihárští sloni, lidští rikšové, svatí Sádhuové, prastaré Varanasí, města z pohádek Tisíce a 
jedné noci, bělostný Taj Mahal, vůně koření – jednoduše to nejlepší ze severní Indie. Každý den se před 
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Vámi objevují neuvěřitelné příběhy s fascinujícími obyvateli žijícími ve světě, který je pro nás 
nepochopitelný.  

Jihozápad Francie / 3. 3. od 18.00 

Jihozápad Francie je v našich končinách oblast spíše neznámá. A přece je to jeden z nejkrásnějších koutů 
země galského kohouta. V obrazovém putování Štěpána Popela zavítáte do dvou historických regionů: 
Gaskoňska a Dordogne. První z nich se proslavil mírně zvlněnou krajinou vinic zvučných jmen, půvabnými 
středověkými městečky a dubovými háji, ve kterých se sklízí nejvíce lanýžů ve Francii. V Dordogne pak 
naleznete dramatické kaňony řek lemované hrady a zámky, nádherné románské kostely a hlavně 
nejkrásnější holubníky v celé Francii. 

Peru / 10. 3. od 18.00 

Saša Ryvolová Vás tentokrát provede celým Peru. Podniknete cestu k největším pyramidám západní 
polokoule v Truchillu, uvidíte kolonie lvounů na Islas Ballestas a obří záhadné geoglyfy na planině Nazca. 
Čeká Vás výprava k jezeru Titicaca s plovoucími vesnicemi a k tajemné Machu Picchu vysoko v Andách. 
Na samotný závěr jste zváni na plavbu po zlatonosné řece Madre de Dios v nížině neprostupných 
amazonských pralesů, plných zvířat a orchidejí. 

Kanárské ostrovy / 3. od 18.00 

Kanárské ostrovy se během 90. let staly synonymem pro plážové dovolené. Západní část souostroví se 
však vymyká této všeobecné představě. Místo luxusních letovisek jsou zdejší chloubou vysoké dramatické 
hory. Sopečná pohoří se staví do cesty větrům přinášejícím oblačnost, a tak svahy ostrovů netvoří jen 
drolivá láva, ale jsou pokryty hlubokými lesy. Západní ostrovy jsou doslova protkány značenými 
turistickými stezkami, které z nich dělají ráj pro pěší turistiku. S cestovatelem a grafem Pavlem Svobodou 
se vydáte na túru národním parkem v obrovském kráteru Caldera de Taburiente, neuniknete vichřici na 
Cestě vulkánů a stopem až nad mraky se dostanete na nejvyšší horu Roque de los Muchachos (2426 m). 
Podniknete také přechod poklidného ostrova Gomera hlubokými soutěskami přes národní park Garajonay 
chránící vzácný vavřínový prales. Vrcholem přednášky bude výstup na nejvyšší horu Španělska Pico del 
Teide (3718 m) na Tenerife.  

Očima amatérských cestovatelů / 24. 3. od 18.00   

Petr Vlček: Rumunský kras 

Putování v nádherných horách, kde se snoubí život lidí, kteří žijí v souladu s přírodou, s prudce se 
rozvíjejícím turistickým ruchem. Najdete tu divoké horské hřebeny, ale hlavně jedny z největších jeskyní, 
propastí a skalních bran minimálně v Evropě. Potkáte tu divoké i polodivoké koně, medvědy a vlky. 

Roman Dobrotina: Sám sanitkou z Čech až do Konga 

Projekt "i-Kimbilio" je humanitární akce s požadavkem na minimální nároky a náklady, jejímž účelem je 
vybudování útočiště ve formě multifunkčního zařízení pro několik opuštěných dětí a vzdělávání mládeže 
s potenciálem změnit situaci v dané oblasti. Zvolena byla Republique Central Africa, která je jednou 
z nejchudších zemí afrického kontinentu; navíc je dlouhod.obě sužována válečnými politicko-
náboženskými konflikty, které devastují nejen rozvoj společnosti, ale hlavně jednotlivé životy obyčejných 
lidí uvězněných v situaci plné neustálého nebezpečí a strachu o holý život. RCA je zemí ohromných 
možností a zdrojů. 

Radka Žáková: Jižní Francie 

Úchvatné přírodní scenérie, za kterými jezdí hodně Francouzů, ale stále málo Čechů. Nejstrmější 
provensálský kaňon, tajemná vyvěračka a sopky jako na obrázku z učebnice. 
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Přednášky oddělení botaniky 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České botanické společnosti 

Od šalvěje k Rudému králíkovi / 17. 2. od 16.30 

Jak se změnila krajina a květena Plzeňska za posledních sto let? O jednokvítku, bohatém žebrákovi, 
džungli, bleskových povodních a výměně očí. Přednáší: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. 

Vzácná květena Džbánu / 5. 3. od 11.30  

Chráněné a ohrožené druhy rostlin fytogeografického okresu Džbán představí botanik, graf a především 
vynikající znalec tohoto zvláštního území Rakovnicka Ing. Václav Somol, CSc. 

Co dovedou kytky rybníků a sádek / 13. 4. od 16.30  

Procestujeme křížem krážem krajinu západočeských rybníků a přeneseme se i do minulosti. Seznámíme se 
přitom se vzácnými i běžnými rostlinami, které v rybnících a okolo nich rostou, a budeme obdivovat jejich 
úžasnou schopnost přežít i v extrémních podmínkách. Přednáší: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D. 

Čeští zahradníci 19. Století / 19. 10. od 16.30 

O práci i osobním životě významných zahradníků narozených nebo pracujících na Plzeňsku přednáší 
Jaromír Tlustý. 

Zapomenuté brdské hrady / 9. 11. od 16.30 

Turisticko-historické vyprávění o méně známých hradech z brdské oblasti. Přednáší: Jiří Schmidt  

 

Přednášky oddělení zoologie 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při 
Západočeském muzeu v Plzni 

Jiří Filípek: Plnění snu – 2. část / 19. 3. od 10.30 

Šárka Vančurová: Putování rumunskými Karpaty / 26. 11. od 10.30 

 

Ostatní přednášky  

Zkamenělý svět u Nýřan / 16. 2. od 17.00 

Přednáší: Ing. Jan Bureš – kurátor výstavy, Západočeské muzeum v Plzni 

Úloha Karla IV. v křesťanství / 12. 4. od 17.00 

Zamyšlení ke Dni vzdělanosti (7. dubna). Zahájení 6. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 
2016 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

Hrady Karla IV. / 4. 5. od 17.00.  

Rozšíření sítě královských hradů mocným a slavným panovníkem Karlem IV. Pozornost bude zaměřena  
na české královské hrady, které nechal zbudovat, či razantně přestavět a pro které je charakteristická 
především typová pestrost (např. Karlštejn, Karlshaus, Karlsburg). Představení hradů, které vznikly za 
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našimi hranicemi (např. Lauf, Ojvín) a zejména hradům Karla IV. v našem regionu (např. Karlsberk, 
Karlskrone či Karlovy Vary). Přednáší: Mgr. Luděk Krčmář. 

 

6. ročník Festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2016  

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni 

Starý Plzenec, Radyně / 5. 5. od 17.00 

Ten, kdo se dívá kolem sebe jen trochu zvídavým pohledem, ví, kdo je, odkud jde a snáze nachází tu 
správnou cestu dál. Ti, kteří v Plzni žili dávno před námi, nám toto poznání hodně usnadnili, když město 
budovali, aby nám jím zanechali obrovské kulturní dědictví. Přednáší: Ing. arch. Anna Hostičková 

Doba Karla IV. v české literatuře / 9. 6. od 17.00 

Přednáška prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc. v rámci 6. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 
2016 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni  

Mgr. Luděk Krčmář: Via Carolina a Nové Čechy / 21. 9. od 17.00 

PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c: Karel IV. – osobnost a dílo / 4. 10. od 17.00. 

Ing. arch. Jan Soukup: Plzeňské kostely doby Karla IV. / 11. 10. od 17.00 

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský: Pole orná a válečná / 22. 11. od 17.00 

 

Ostatní kulturní programy  

Nepořádá Západočeské muzeum v Plzni 

Pravá Kuba / 31. 3. od 18.00 

Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, uvede novou cyklocestovatelskou multimediální 
přednášku na téma Pravá Kuba. Seznámí Vás se svými zkušenostmi ze čtyř návštěv Kuby během deseti let 
a zatančí Vám i tanec mambo. Kromě neotřelých zážitků z jízdy na kole po tomto ostrově se dozvíte i to, 
jak se žije Čechům na Kubě a naopak Kubáncům v Čechách. Také Vám přiblíží santerijské náboženství, jeho 
tance a rituály a svou návštěvu santerijského kněze. Přijďte se podívat, zda se Kuba mění opravdu tak 
rychle, jak se nám jeví ze středu Evropy. Pořádá: Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika 

Divoká Afrika, jak ji (ne)znáte: dolary, safari, prach a černoši / 7. 4. od 18.00 

Cestovatelská přednáška Martina Moravce Vás doslova vtáhne do tropické východní Afriky! Čeká Vás 
multimediální show i vzrušující vyprávění o Masajích s oštěpy i bez, o výměnách žen za krávy, o lvech 
útočících ze stromu, o českých stopách v Keni a Ugandě, o genocidě ve Rwandě či uprchlících z Burundi 
nebo o tanzanském Serengeti. Navíc dostanete pár dobrých rad, jak v Africe neutratit za safari majlant, jak 
se dostat na Kilimanjaro nebo jak levně pobýt na luxusních plážích Zanzibaru. Pořádá: ExperienCZE 
Martina Moravce 

Prezentace portálu a odborné publikace / 12. 5. od 11.00 

Prezentace portálu Západočeské baroko a představení odborné publikace „Mariánské, trojiční a další 
světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji“ autorů Kateřiny Adamcové, Zdenky Gláserové Lebedové, 
Viktora Kovaříka, Vratislava Nejedlého a Pavla Zahradníka. Projekt vznikl za finanční podpory Plzeňského 
kraje. 
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Koncerty 

Nepořádá Západočeské muzeum v Plzni 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové     18. 1. od 18.00 

Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ     25. 1. od 18.00  

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         22. 2. od 18.00 

Koncert žáků ZUŠ Stříbro         28. 2. od 11.00 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         21. 3. od 18.00 

Koncert studentů Konzervatoře Plzeň      6. 4. od 18.30  

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         18. 4. od 18.00 

Jarní koncert dětského sboru Rolničky při 14. ZŠ    19. 4. od 17.00 

Koncert vítězů krajského kola soutěže žáků ZUŠ   20. 4. od 17.00 

Koncert houslových nadějí     21. 4. od 18.00 

Koncert žáků oddělení dechových nástrojů ZUŠ T. Brzkové  25. 4. od 18.00 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást     28. 4. od 18.00 

Absolventský koncert J. Širokého a A. Babkové   29. 4. od 18.00 

Výchovné koncerty pro MŠ     10. 5. od 9.00 a v 10.30 

Výchovné koncerty pro MŠ          11. 5. od 9.00 a v 10.30 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást     18. 5. od 18.00 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         23. 5. od 18.00 

Absolventský koncert ZUŠ Chválenická    24. 5. od 17.00 

Koncert kytarového oddělení ZUŠ Chválenická    26. 5. od 17.00 

Koncert žáků oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ T. Brzkové  30. 5. od 18.00 

Koncert ZUŠ Elementária        1. 6. od 16.30 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást      3. 6. od 18.00 

Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové      6. 6. od 18.00 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         13. 6. od 18.00  

Písničky z pohádek za účasti dětského sboru   14. 6. od 16.30 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň     17. 10. od 18.00 

Koncert komorní hudby       31. 10. od 19.30    

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň        14. 11. od 18.00 

Vánoční koncert žáků ZŠ Plzeň – Újezd          1. 12. od 17.00  
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Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária      7. 12. od 17.00 

Koncert italského mužského sboru Coro A.N.A. Latina  11. 12. od 18.00 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň        12. 12. od 18.00 

Malí velcí umělci       13. 12. od 18.00 

Vánoční koncert akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany  15. 12. od 18.00 
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Ekonomika 

Náklady 

Spotřeba materiálu 2 368 321,46 

Spotřeba energie 4 621 711,57 

Prodané zboží 363 147,01 

Opravy a udržování 1 449 425,59 

Cestovné 639 216,04 

Náklady na reprezentaci 1 257,29 

Ostatní služby 7 676 755,82 

Mzdové náklady 40 767 818,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 13 236 835,00 

Jiné sociální pojištění 106 067,23 

Zákonné sociální náklady 1 273 408,00 

Daň silniční 2 063,00 

Jiné daně a poplatky 69 817,40 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 770,00 

Manka a škody 2 129,00 

Ostatní náklady z činnosti 1 139 014,71 

Odpisy dlouhod.obého nehmotného a hmotného 
majetku 

6 848 565,60 

Náklady z vyřazených pohledávek 34 021,34 

Náklady z drobného dlouhod.obého majetku 2 001 695,68 

Kursové ztráty 1 373,45 

 
 

Celkem 82 604 413,19 

 
 

Výnosy  

Výnosy z prodeje služeb 4 239 939,54 

Výnosy z pronájmů 67 900,00 

Výnosy z prodaného zboží 404 185,38 
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Jiné pokuty a penále 1 770,00 

Výnosy z prodeje materiálu 25,00 

Čerpání fondu-reprodukční fond 1 454 425,59 

Ostatní výnosy z činnosti 1 685 476,24 

Úroky 4 816,44 

Kursové zisky 110,67 

Ostatní finanční výnosy 2 632,00 

Výnosy vybraných místních institucí z transferů-ÚSC 74 998 403,00 

 
 

Celkem 82 859 683,86 

 
 

Hospodářský výsledek 255 270,67 

 

Přepočtený stav pracovníků     125 
Fyzický stav pracovníků      140 
Průměrný plat       25 381 Kč 
 
Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané prostřednictvím účtu zřizovatele 

Příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 68 913 000 

Poskytování služeb reprezentanta PK v Centru Bavaria Schönsee 600 000 

Vědecké centrum paleodiverzity Rokycany 1 000 000 

Mimořádná odměna pro zaměstnance včetně zákon. plateb 3 146 403 

Neinvestiční příspěvek pro výstavní síň objektu J. Knihy Rokycany 300 000 

Neinvestiční příspěvekna realizaci expozice užitého umění 200 000 

Neinvestiční příspěvek - hamernický den, koncert DIEM, zařízení J. Knihy 160 000 

Neinvestiční příspěvek - „podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
2016“ 

20 000 

Neinvestiční příspěvek - soutěž OIT 15 000 

Ostatní dotace celkem (s ÚZ) 161 000 

v tom: - jednotlivé tituly (dle ÚZ)   

Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 6,úz. 34053 71 000 

Provoz a rozvoj oborové brány ZČM VISK 8,úz.34053 90 000 
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Investiční příspěvky a dotace zaslané prostřednictvím účtu zřizovatele  

v tom:- příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel)  

rekonstrukce Zbiroh 5 000 000 

rekonstrukce Mládežníků, Rokycany 0 

rekonstrukce ul. J. Knihy, Rokycany 8 700 000 

investice Zborovská 40 550 000 

investice ISO/D uz.34940 131 000 

  

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele celkem včetně programů (ISPROFIN)  

Město Rokycany-vybavení výstavní síně v ul. J. Knihy, Rokycany 300 000 

Město Rokycany-Podpora kultury ve městě Rokycany v roce 2016 15 000 

EuWe Eugen Wexler ČR-finanční dar na Hamernický den 5 000 

Plzeň 2015 o.p.s.- Interaktivní edukační projekty 80 000 

Magistrát města Plzně-Vydání gratulačního sborníku P/III/22 20 000 

700. let města Plzně-Vydání gratulačního sborníku  5 000 

Statutární město Plzeň-Mezinárodní seminář "Evropské kořeny 
muz.edukace" 

18 000 

Statutární město Plzeň-Přizpůsobení stálé expozice Národopisné muzeum 45 000 

  

Investiční akce většího charakteru financované z investičního fondu organizace 

Projekt fasáda HB 180 130,28 

Paleocentrum Rokycany 454 960,00 

Revitalizace hamr Dobřív 660 505,00 

Profinancování krytí oprav DHM 1 449 425,59 

Pořízení DHM 219 804,50 

 

Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené za rok 2016 k datu 3l. 12. 2016 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. 
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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. 2016. 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 2016 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace, 
z níž by bylo možné odvozovat existenci nejistých podmínek - viz § l9 odst. 5 písmeno b).  

2. Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 bod l) zákona o účetnictví, tj. 
pořizovacími cenami.  

Oceňování zásob:  

a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma  

b) pořizovací cenou  

Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.  

3. Odpisování majetku bylo prováděno na základě sestaveného odpisového plánu.  Byla použita metoda 
lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy 
Západočeského muzea 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 muzea loutek – nám. Republiky 23 – výpůjčka na 84 let. 

U budov Kopeckého sady a Dřevěné ulice je uzavřena s Magistrátem MP dohoda o odpisování. 

 4. Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo 
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně 
bylo postupováno při převodu finančních prostředků ze zahraničí. 

5. Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady cca 354 tis. Kč) muzeum postupovalo dle novely 
zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, platné od 1. 1. 2009, která v nově zařazeném písmenu k) § 25 zákona, 
upravila oceňování kulturních památek a sbírek muzejní povahy  

6. V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu. 

7. Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea není zatížena zástavním právem ani věcným 
břemenem. 

8. Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k 3l. 12. 2016 činí 88.617,50 Kč; z  toho pohledávky splatné 
do 30 dnů byly vykázány částkou 26.644 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 0 Kč. Pohledávky po lhůtě 
splatnosti byly obeslány upomínkami.  

Pohledávky přes 60 dnů doposud neuhrazené ve výši 18.612,50 Kč jsou tyto:  

 ve výši 1.844,50 Kč vodovodu Dýšina - tuto pohledávky v současné době řeší soud 

 ve výši 16.768 Kč – pohledávka za nezaplacené faktury bývalého zaměstnance p. Kožucha, 
vyhlášena insolvence. 
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9. Úhrnná celková výše závazků vykázaných k 3l.12.2016 činí 1 022 731,47 Kč. Starší 30-ti dnů je závazek 1 
ve výši 16 940,- Kč – zde se jedná o pozastávku dle uzavřené SOD, ostatní jsou do lhůty splatnosti 30 dnů.  

U níže uvedených případů závazků, které byly doplaceny v roce 2016 a byly vedeny po lhůtě splatnosti, 
kde se vlastně jednalo o pozastávky ze stavebních prací, které byly provedeny na základě ustanovení 
v uzavřené Smlouvě o dílo. Jednalo se o: 

 společnost ZOLT s.r.o. – pozastávka ve výši 76.079 Kč 

 společnost Plzeňské stavby s.r.o. – pozastávka ve výši 95.880 Kč 
 

Ostatní závazky byly uhrazeny dle splatnosti uvedené na fakturách. 
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Kontrolní činnost 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených v Západočeském muzeu v Plzni (dále ZČM) v roce 
2016 je zpracována a předkládána v souladu se zákonem 320/2002 S. a jeho prováděcí vyhláškou 
416/2004 Sb. 

1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly § 26 zákona 320/2001 Sb. - předběžná kontrola 

Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ukládá ve svém § 26 zajištění a provádění předběžné kontroly 
u plánovaných a připravovaných operací pracovníky, kteří byli jako příkazci operací pověřeni k nakládání 
s veřejnými finančními prostředky s tím, že se této předběžné kontroly účastní i pověřený správce 
rozpočtu a hlavní účetní.  

S tímto úkolem se  ZČM úspěšně vypořádalo, když akceptovalo všechna doporučení externích orgánů 
z jejich zpráv vypracovaných v závěru roku 2015 (protokol ekonomického odboru KÚ PK č. j. EK/72/16 
a Záznam odboru 17 Ministerstva financí z kontroly hospodaření s majetkem a příspěvky, které kraj 
poskytl ZČM – podrobněji v dalším bodu tohoto oddílu a v oddílu 2 této zprávy: zhod.nocení výsledků 
veřejnosprávních kontrol). 

V průběhu roku 2016 nebyla zjištěna situace, kdy by bylo nutno postupovat podle ustanovení bodu 5 
§ 26 zákona 320/2001 Sb. Předběžné kontroly vycházejí především ze systému dvou paralelně vedených 
číselných řad vystavených objednávek, které se následně párují s dodavatelskými fakturami. Tento systém 
byl zaveden v roce 2015 po sloučení dvou příspěvkových organizací (ZČM Plzeň a Muzeum Rokycany) a je 
plně vyhovující.  

§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná a následná kontrola 

V roce 2016 bylo v účetnictví ZČM účtováno o cca 1 500 dodavatelských fakturách a 2 500 pokladních 
dokladech a 250 bankovních výpisech.  Z prováděných průběžných a následných finančních kontrol 
nevyplynula žádná povinnost kontaktovat příslušné státní zastupitelství nebo další orgány činné v trestním 
řízení, s upozorněním na nesprávné použití veřejných finančních prostředků.  

Postupy průběžné i následné kontroly, prováděné podle § 27 zákona 320/2001 Sb. byly rozpracovány do 
interních směrnic č. 1 (O účetnictví a oběhu dokladů) a č. 12 O finanční kontrole. Obsah těchto směrnic byl 
opakovaně prověřován při veřejnosprávních kontrolách (ve IV. čtvrtletí 2015 prováděli kontrolu pracovníci 
Ministerstva financí a po skončení jejich kontroly i pracovníci Krajského úřadu). Poslední kontrola 
zřizovatele, při níž byla pozornost zaměřena na dodržování postupů stanovených zákonem 320/2001 Sb., 
byla provedena v listopadu 2016. Tato kontrola nezjistila, že by vnitřní kontrolní systém byl nevhodně 
nebo nesprávně nastaven, ale při detailní kontrole dokladů bylo zjištěno nepodepsání několika dokladů 
příkazcem a hlavním účetním. Všechny tyto závady byly odstraněny již v průběhu kontroly.   

Z finančních nákladů, kterým je trvale věnována zvýšená pozornost, je třeba uvést obraty a zůstatky 
zachycené na účtech: 

541000 - smluvní pokuty a úroky z prodlení v roce 2016 nevykazuje obrat ani zůstatek 

542000-  jiné pokuty a penále    1 zápis s obratem a zůstatkem 1 770 Kč 

545000 – ostatní pokuty a penále  v roce 2016 nevykazuje obrat ani zůstatek 

547002 – škody     1 zápis s obratem a zůstatkem 2.129 Kč  

557000- náklady z vyřazených pohledávek   1 zápis s obratem a zůstatkem 34.021,34 Kč 

 563 000 – kurzové ztráty     11 zápisů s celkovým obratem 1.373,45 Kč  

Zápis na účtu 542000 vznikl proúčtováním části vrácené dotace, kterou Ministerstvo kultury ČR poskytlo 
na akci ISO/D 2015 – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí v celkové výši 118.000 Kč. 
Důvodem vrácení části dotace ve výši 1 770 Kč bylo opožděné předložení restaurátorské zprávy. Vrácení 
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dotace bylo projednáno s příslušným pracovníkem, který celou částku 1 770 Kč uhradil – viz zápis na účtu 
642000. Pro ZČM byl tento případ bez nákladového dopadu do nákladů. 

Škoda zachycená na účtu 547002 byla způsobena zaměstnancem ZČM a představuje náklad za opravu 
poškozeného notebooku. Na úhradě škody se podílel i viník, který škodu způsobil.  

Náklad z vyřazené pohledávky vznikl po, Krajským soudem v Plzni, ukončeném konkurzu Českomoravské 
správcovské a obchodní a.s., do kterého ZČM přihlásila svoji pohledávku ve výši 372.368,84 Kč. Konkurz byl 
mimořádně úspěšný, když rozdíl mezi přihlášenou pohledávkou a výnosem z konkurzu, činil 34.021,34 Kč. 
Tuto částku, která pro ZČM představuje náklad (ztrátu), je zachycena na účtu 557000. 

Kurzové ztráty vznikaly po proúčtování zahraničních dodavatelských faktur (celkem 11 položek) a v součtu 
dosáhly částky 1.373,45 Kč, která vstoupila do nákladů ZČM. Kurzové ztráty nelze hodnotit jako škodu 
vzniklou organizaci.  

Při inventarizaci hospodářských prostředků provedené k datu 31. 12. 2016 nebyly zjištěny inventurní 
rozdíly a do účetnictví nevstupovaly žádné operace, jimiž by bylo nutné tyto rozdíly zachytit. Nebylo 
účtováno ani o přecenění majetku. Ochraně svěřeného majetku byla věnována potřebná pozornost, 
a již dříve přijatá opatření, jimiž se sledovalo snižování míry rizik, byla účinná. 

§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb. 

Zaměření kontrolní činnosti vycházelo především z ročního plánu vnitřního auditu ZČM sestaveného 
pro rok 2016. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu roku 2016, stejně jako v létech předchozích, 
1 pracovník s pracovním úvazkem 0,5.  

Provedené interní audity se mj. zaměřily na správnost poskytování cestovních náhrad u tuzemských 
i zahraničních služebních cest, na hospodárnost provozu vozidel vnitrozávodové dopravy při sledování 
a dodržování norem spotřeby pohonných hmot, na vhod.nost a správnost přidělování osobních 
ochranných prostředků, na obsah a způsob vedení operativní evidence předmětů svěřených 
zaměstnancům v rámci uzavřené dohody o odpovědnosti podle ustanovení § 252 ZP, na správnost tvorby 
fondu kulturních a sociálních potřeb a užití vytvořených prostředků, na dodržování pokladních limitů, na 
správnost a úplnost dokladových inventur a na průběh čerpání nároků dovolené. V rámci prováděné 
finanční kontroly byly prověřovány namátkově vybrané dodavatelské faktury a pokladní doklady. Číselné 
údaje o činnosti interního auditu obsahuje tabulka tvořící přílohu této zprávy označená jako č. 3. 

Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému 

V roce 2015 došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací zřízených jedním zřizovatelem – Plzeňským 
krajem, když do Západočeského muzea v Plzni bylo začleněno Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany. 
Již v pololetí roku 2015 si zřizovatel ověřoval postup prací u realizované organizační změny a provedl 
v ZČM Plzeň veřejnosprávní kontrolu, kterou zaměřil zejména na vnitřní kontrolní systém a nakládání se 
svěřeným majetkem a jeho ochranou. Ve svém závěrečném protokolu doporučil dokončit sjednocení 
vnitřních předpisů a vést jednotnou evidenci těchto vnitřních předpisů a vyžádal si zaslání informace 
do 31. 12. 2015. 

ZČM ve své zprávě z konce prosince roku 2015 uvedlo, že jednotná evidence všech vydaných vnitřních 
předpisů je zajištěna, stejně jako průkaznost seznámení zaměstnanců s aktualizovanými zněními vnitřních 
předpisů. Dále uvedlo, že byla vydána aktualizovaná interní směrnice, v níž na základě konzultací se všemi 
kontrolujícími pracovníky (z Plzeňského kraje i Ministerstva financí) byl mj. zpřesněn popis výkonu funkce 
příkazce operace, správce rozpočtu i hlavního účetního.  

V únoru 2016 byl ZČM předán a s pracovníky Ministerstva financí projednán záznam z kontroly 
hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které kraj poskytl své příspěvkové organizaci, v němž 
bylo i hod.noceno nastavení systémů řídící kontroly a její praktické fungování. Záznam ministerstva financí 
konstatoval, že chyby a nedostatky nebyly zjištěny. ZČM ještě v průběhu kontroly dokončil  aktualizaci své 
interní směrnice č. 12 o postupech finanční kontroly, v níž upravil a zpřesnil úkoly a odpovědnost všech 
subjektů zúčastněných na řídící kontrole, prováděné podle hlavy II zákona 320/2001 Sb.  
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V závěru měsíce listopadu 2016 provedl odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského 
kraje další následnou veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo mj. opět posouzení vnitřního 
kontrolního systému ve smyslu zákona 320/2001 Sb. K popisu úkolů a odpovědností jednotlivých subjektů 
řídící kontroly uložené novelizovanou interní směrnicí o postupech finanční kontroly, nebyly pracovníky 
kontrolní skupiny vzneseny žádné připomínky. Upozornění v protokolu obsažená, se u několika interních 
směrnic vztahovaly na nepřesné nebo neaktuální odkazy na současnou legislativu. Tyto nedostatky budou 
odstraněny během I. čtvrtletí 2017, kdy proběhne další aktualizace všech 28 vydaných interních předpisů, 
do níž již budou také zařazeny změny legislativy, k níž dochází k datu 1. 1. 2017.  

Kromě souboru interních směrnic, z nichž některé jsou nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému 
(organizační řád ZČM, vnitřní předpis s katalogem pracovních funkcí apod.) je dalším důležitým pilířem 
vnitřního kontrolního systému roční plán interního auditu, který v roce 2016 obsahoval 15 úkolů, které 
byly v průběhu roku splněny (podrobněji viz přiložená tabulka č 3 této zprávy).  

V souvislosti s hod.nocením výsledků řídící kontroly, prováděné podle příslušných ustanovení zákona 
320/2001 Sb., je vhod.né se rovněž zabývat dalšími souvisejícími otázkami:  

a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí 

V roce 2016 nevznikly žádné překážky, které by bránily provádění kontroly.  Již tradičně je tento oddíl 
spojován s výsledky kontroly veřejnosti, která svými podněty, připomínkami nebo stížnostmi objektivně 
hodnotí výsledky práce Západočeského muzea nejen v Plzni, ale i na odloučených pracovištích – Muzeu 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Národopisném muzeu v Plzni, Muzeu loutek v Plzni a Muzeu 
církevního umění plzeňské diecéze. Stejně jako v roce 2015, lze i v hod.noceném roce 2016 vyslovit plné 
uspokojení, neboť v průběhu celého roku 2016, nebyla přijata žádná stížnost na služby poskytované široké 
veřejnosti. Nebyly zaznamenány ani jiné odmítavé nebo kritické podněty návštěvníků. Jediný dotaz, který 
však měl charakter žádosti o podrobnější informaci podle zákona 106/1999 Sb. se týkal nově zřízené stálé 
expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. 

Veřejně přístupné prostory, výstavy a expozice navštívilo za rok 2016 78 068 osob, což je o 16 793 
návštěvníků více nežli v roce 2014 (v roce 2015 navštívilo akce ZČM 111 028 osob, když Plzeň získala statut 
evropského hlavního města kultury). 

b) fungování systému zjišťování, vyhod.nocování a minimalizování rizik 

Vypracovaný seznam rizik nemusel být v průběhu sledovaného hospodářského období výrazně upravován; 
došlo pouze k dílčímu zpřesnění proti roku 2015.  Skutečný dopad rizik však byl proti předchozímu roku 
výrazně nižší. U majetkových rizik nebyl jejich výskyt v roce 2016 vůbec zaznamenán, ale řešení těchto rizik 
formou jejich přenosu na třetí subjekt zůstal bez změny, tzn. čtvrtletně byly poukazovány platby 
povinného ručení a havarijního pojištění za všechna služební vozidla ZČM. Úhrn těchto plateb dosáhl 
v roce 2016 částky 71 tis. Kč, naproti tomu výnos činil 56,6 tis. Kč, který se však týkal plnění z havárie 
služebního vozu, k níž došlo v roce 2015.  Provádět prosté srovnávání nákladů za pojistné a výnosů 
z pojistného proto nelze, zpravidla se projeví časový skluz při získání pojistného plnění.   

Další dopady již byly ve svých důsledcích výrazně nižší, jednalo se o penále vyměřené v roce 2015 Okresní 
správou sociálního zabezpečení Plzeň a opravu poškozeného notebooku (rovněž 2015), kdy plnění 
pojišťovny obou případů bylo připsáno na účet ZČM až v roce 2016 v úhrnné částce cca 9 tis. Kč. Toto 
plnění však vycházelo z odpovědnostních pojistek zaměstnanců, kde pojišťovna plní zpravidla ve výši 70% 
nahlášené škody.  

V průběhu roku 2016 se rovněž projevily dopady z dopravní nehody, k níž došlo v polovině roku 2015, při 
níž byla vážně zraněna pracovnice ZČM. Viník nehody byl v trestním řízení okresního soudu Plzeň jih 
odsouzen k peněžitému trestu a náhradám poškozeným, z nichž ZČM se týkala náhrada 4 273 Kč, které 
byly odsouzeným poukázány ve prospěch účtu ZČM v září 2016. ZČM ke dni 31. 12. 2016 dále eviduje na 
svém aktivním dohadném účtu částku 193 tis. Kč, která představuje náhradu vyplaceného nemocenského 
zraněné zaměstnankyni a bude v dalším období žádána jako plnění od pojišťovny. 
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Pro minimalizaci rizika poškození nebo zkrácení majetku a především muzejních sbírek požárem nebo 
krádeží, je používán systém ochrany (EZS i EPS) pracující s počítačovým programem ALVIS, v němž byly 
chráněny následující objekty ZČM:  hlavní budova Kopeckého sady v Plzni,  pracoviště Tylova 22 v Plzni, 
náměstí Republiky v Plzni (oddělení národopisu), pracoviště a depozitáře na Zborovské třídě v Plzni, 
Muzeum loutek Náměstí republiky v Plzni a Diecésní muzeum ve Františkánské ulici v Plzni.  

Depozitáře v Nepomuku, 3 budovy Muzea v Rokycanech a pracoviště Bolevecká náves 13 v Plzni jsou 
samostatně napojeny na pult ochrany Policie ČR Depozitář ve Zbirohu, kde se dokončovaly stavební 
úpravy, byl elektronicky zabezpečen již v průběhu roku 2014.  

Kamerový systém chránící hlavní budovu, který dříve pracoval v analogovém systému, byl během roku 
2016 výrazně rozšířen a současně došlo k přechodu na systém digitální. Náklad této změny dosáhl částky 
144 tis. Kč. V rámci úpravy kamerového systému byly doplněny digitální kamery do interiéru v pravé části 
expozice UMPRUM (hlavní budova ZČM). Dále došlo k výměně analogové kamery (naistalována digitální) 
v knihovně v depozitáři vzácných tisků (hlavní budova ZČM).  

Další náklad 265 tis. Kč (spuštění systému MORSE) si vyžádala změna frekvenčního pásma používaného při 
připojení na pult PČR. Tyto vynaložené prostředky sledují docílení vyššího stupně ochrany muzejních sbírek 
a dalšího majetku svěřeného zřizovatelem. 

c) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců 

Jedna ze základních interních směrnic určující systém zpracování účetnictví a oběh dokladů, obsahující i 
povinnosti a postupy určených pracovníků včetně popisu jejich pracovních činností, nebyla v průběhu roku 
2016 měněna.  Podpisové vzory vedoucích a dalších odborných pracovníků, kteří se podílejí na finanční 
kontrole, tvoří přílohu uvedené směrnice, byly podle potřeby v průběhu roku 2016 aktualizovány. 

d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly 

Schválený provozní rozpočet obsahoval provozní příspěvek zřizovatele ve výši 68 913 tis. Kč. V průběhu 
roku 2016 se podařilo získat další provozní prostředky, takže ZČM mělo v roce 2016 k dispozici objem 
provozních prostředků ve výši 74 515 tis. Kč.  

Investiční dotace zřizovatele představovaly částku 14 250 tis. Kč (investiční práce pokračovaly na stavbě ve 
Zbiroze a na 2 stavbách v Rokycanech). Z programu ISO (MK ČR) se podařilo získat 131 tis. Kč, z minigrantů 
Magistrátu města Plzně 145 tis. Kč.  Všechny tyto prostředky byly (budou) položkově vyúčtovány.  

Podezření na předkládání chybných nebo neúplných informací, které by mělo za následek porušení 
pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku 2016 nevzniklo.   

e) průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly 

Vnitřní kontrolní systém v roce 2016 splnil požadavky na něj kladené, proto nebude nutné ani pro příští 
rok měnit jeho základní nástroje. Na počátku roku 2016 byl schválen plán interního auditu a v průběhu 
roku pokračovalo doplňování souboru interních provozních směrnic (veřejné zakázky a registr smluv) 
včetně dílčích úprav a doplňků již dříve vydaných směrnic. 

f) realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu 

Roční plán interního auditu obsahoval celkem 15 úkolů, které se podařilo v průběhu sledovaného období 
splnit. Zprávy z provedených auditů se zaměřily na základní okruhy hospodaření a na toky finančních 
prostředků a interní auditor je průběžně předkládal řediteli ZČM. Vybrané zprávy (zejména o výsledcích 
kontroly jednotlivých účetních dokladů) předkládal také zástupci ředitele ZČM. Pokud některá ze zpráv 
poukázala na stav, který bylo vhod.né následně řešit, byl její obsah a navržená opatření projednána na 
nejbližší poradě vedoucích pracovníků organizace.  
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2. zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol  

Koncem roku 2015 byly v ZČM provedeny dvě rozsáhlé veřejnosprávní kontroly, jejichž výsledky se 
projednávaly až v roce 2016. Jednou z nich byla kontrola provedená oddělením přezkoumávání 
hospodaření obcí a kontroly ekonomického odboru Krajského úřadu (prováděna v období od 15. 11. do 18. 
12. 2015), druhou kontrolu provedli pracovníci odboru kontroly Ministerstva financí ČR v období od 2. 11. 
do 20. 11. 2015. 

Záznam z kontroly MF ČR byl rozdělen do čtyř oddílů, z nichž l. oddíl se zabýval hospodařením 
a nakládáním s majetkem. V jeho rámci bylo kontrolováno a hod.noceno celkem 9 bodů, z nichž 1 byl 
kontrolujícími pracovníky MF ČR označen jako nerelevantní (vyřazení majetku, který nabyla organizace 
do svého vlastnictví a byl pro ni trvale nepotřebný). U dalších 7 bodů Záznam konstatoval, že chyby 
a nedostatky nebyly zjištěny (náležitosti zřizovací listiny, hospodaření se svěřeným majetkem, stanovení 
oběhu dokladů, nabývání majetku pro zřizovatele, nabývání majetku do vlastnictví PO, inventarizace 
majetku a závazků, zabezpečení ochrany majetku).  Pouze u bodu, v němž bylo hod.noceno dodržování 
zákona 250/2000 Sb. bylo zjištěno, že odvod za porušení rozpočtové kázně uložený Magistrátem města 
Plzně ve výši 21 829 Kč byl správně zaúčtován do nákladů roku 2015, avšak nebylo provedeno zúčtování 
úhrady z rezervního fondu. Záznam MF ČR u tohoto bodu dále konstatoval, že v průběhu kontroly bylo 
provedeno doúčtování, čímž byl nedostatek odstraněn. 

Oddíl II – nakládání s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky 
poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí byl rozdělen do 10 bodů, z nichž 3 byly označeny jako 
nerelevantní (převádění nevyčerpaných prostředků z dotací na konci roku, pořizování majetku z úvěrů 
a půjček). U dalších 5 bodů (použití poskytnutých finančních prostředků z hlediska účelovosti a 
oprávněnosti, použití prostředků ze státního rozpočtu se souhlasem zřizovatele, dodržení termínů a 
náležitostí pro finanční vypořádání, výsledek hospodaření a převody do fondů) bylo konstatováno, že 
chyby a nedostatky nebyly zjištěny. U bodu, v němž byly kontrolovány hod.noceny dotace, kontrolní 
skupina zjistila, že „v účetnictví PO bylo účtováno o předpisu některých poskytnutých dotací až po přijetí 
prostředků na bankovní účet příjemce a o předpisu jedné účelové dotace nebylo účtováno vůbec. V závěru 
bodu však kontrolní skupina konstatovala, že v průběhu kontroly bylo provedeno doúčtování chybějícího 
předpisu dotace, čímž byl nedostatek odstraněn.  V bodě o tvorbě a použití fondu bylo konstatováno, že 
počáteční stav bankovního účtu a fondového účtu 412 nesouhlasil. ZČM doložilo, že si chybu zjištěnou 
svoji vnitřní kontrolou uvědomilo a proto odstranilo. Záznam MF ČR konstatoval, že čerpání fondu 
kulturních a sociálních potřeb, byl ve sledovaném období v souladu s vyhláškou a vnitřními pravidly.  

V 9. bodě byl v Záznamu MF ČR popsán zjištěný nedostatek – PO přijala účelově určený finanční příspěvek 
v částce 50 tis. Kč a finanční dar ve výši 5 tis. Kč, ale nedoložila souhlas zřizovatele (chybějící souhlas 
zřizovatele byl získán dodatečně). Jednalo se o příspěvek pro mimoškolní vzdělání v rámci EHMK (Evropské 
hlavní město kultury) a dar pro MBH Rokycany na akci Hamernický den v Dobřívě.  

Ve 3 oddíle Záznam MF ČR hodnotil kontrolní mechanizmy, tj. nastavení systémů řídící kontroly a její 
praktické fungování a provádění kontroly hospodaření organizace ze strany zřizovatele. U obou 
kontrolovaných bodů bylo konstatováno, že chyby a nedostatky nebyly zjištěny.  

Stejné konstatování se týkalo také posledního oddílu, v němž se jednalo o zápis organizace do obchodního 
rejstříku a zveřejnění a schvální účetní závěrky.  

Obsah Záznamu MF ČR byl projednán 11. 2. 2016 s následujícím závěrem: „V organizaci je zaveden vnitřní 
kontrolní systém a vytvořeny podmínky pro provádění řídící kontroly. Nastavený řídící systém vytváří 
předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a příspěvky, které 
Západočeskému muzeu v Plzni zřizovatel poskytl“. 

Další podrobná veřejnosprávní kontrola byla provedená pracovníky oddělení přezkoumávání hospodaření 
obcí a kontroly ekonomického odboru Krajského úřadu v období od 15. 11. do 18. 12. 2015. Předmětem 
této kontroly bylo sledování způsobu, účinnosti a rozsahu opatření, které ZČM přijalo a realizovalo po 
komplexní kontrole hospodaření. Z toho důvodu vyhotovený protokol hodnotil jednotlivé položky ve třech 
stupních – napraveno, částečně napraveno a nenapraveno. Obsah Protokolu, který svými zjištěními šel až 
na úroveň jednotlivých účetních dokladů, byl projednán na společném setkání kontrolních pracovníků 
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a vedení ZČM 26. 1. 2016. Přestože Protokol uvedl, že v několika případech opatření nebyla splněna, je 
nutno zdůraznit, že u žádného takovéhoto opatření se nejednalo o zpochybnění účelnosti a správnosti 
vynaložených finančních prostředků.  

V samém závěru roku 2016 byl předán protokol z veřejnosprávní kontroly, kterou provedly koncem 
listopadu 2016 pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Plzeň. Předmětem kontroly bylo ověření 
souladu vnitřních předpisů s platnou a účinnou legislativou ČR, vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona 
320/2001 Sb., poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. a dodržování směrnic Rady Plzeňského 
kraje o zadávání veřejných zakázek. Nedostatky zjištěné kontrolou, měly převážně charakter 
administrativních nepřesností nebo výkladu některých úkonů u zákona o poskytování informací. Nebyla 
zjištěna žádná pochybení při hospodaření s majetkem a použitím finančních prostředků kromě několika 
chybějících podpisů na účetních dokladech u provedené finanční kontroly. ZČM v těchto dnech předalo 
svoje písemné námitky a vysvětlivky, v nichž se pokusilo uvést zjištění popsané v protokolu na správnou 
míru.  Ve stanoveném termínu (do 15. 2. 2017) bude předána i zpráva o přijatých opatřeních.  

Z dalších veřejnosprávních kontrol provedených externími orgány v průběhu roku 2016, se jednalo o 
místní šetření provedené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, oddělením kontroly zvláštních činností, 
jehož předmětem bylo šetření provedené k podnětu poskytovatele dotace Ministerstva kultury ČR o 
možném porušení rozpočtové kázně. Jednalo se o stav, který nastal nedodržením termínu předložení 
restaurátorské zprávy k akci ISO/D 2015 – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, dotované 
MK ČR ve výši 118 tis. Kč. Dotčená částka dotace dosáhla výši 1770 Kč a tato částka byla poskytovateli 
dotace vrácena (viz účtování na účtu 542000 uvedené na straně 1 této zprávy) a současně v plném rozsahu 
uplatněna jako náhrady škody na pracovníkovi, který zpoždění způsobil (viz str. l a 2 této zprávy).  

Veřejnosprávní dokladové kontroly provedly v roce 2016 rovněž Odbor kultury a Odbor prezentace a 
marketingu Magistrátu města Plzně, které poskytly dotace v částkách 90 tis. Kč a 140 tis. Kč na aktivity 
Muzea loutek v Plzni. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

3. hlavní nedostatky, které by mohly podstatně ohrozit plnění rozhodujících úkolů 

V průběhu roku 2016 byl Krajským soudem v Plzni ukončen konkurz Českomoravské správcovské 
a obchodní a.s., prohlášený v roce 2007, do kterého ZČM přihlásila svoji pohledávku ve výši 372.368,84 Kč. 
Přihlášená pohledávka byla uspokojena v rozsahu 91% její nominální hodnoty, čímž se proběhlé konkurzní 
řízení zcela vymklo obvyklým výsledkům zpeněžování. Zbývající částka 34.021,34 Kč byla zaúčtována na 
vrub nákladů, její výše však již neohrozila hospodaření organizace.  

V účetní evidenci ZČM je evidována ještě další pohledávka přihlášená do konkurzního řízení (firma VIK 
Stavby vodovodů a kanalizací Plzeň), její výše však činí pouze 1 844,50 Kč a proto nemůže po skončení 
konkurzního řízení budoucí hospodářské výsledky negativně ovlivnit.   

Z dalších starých pohledávek je nutno uvést neúspěšnou exekuci na bývalého zaměstnance ZČM ve výši 
16.768 Kč, která zřejmě v roce 2017 zatíží náklady ZČM. Probíhající exekuce na částku 35.525 Kč za dlužné 
nájemné fyzické osoby, která vycházela z usnesení okresního soudu Plzeň-město, zatím nepřinesla žádné 
výsledky. Nelze odhadnout výsledek exekuce ani čas jejího ukončení. V účetnictví  ZČM je zachyceno 
dalších 5 starých pohledávek, jejichž součet překročil hranici 6 tis. Kč. V roce 2017 bude rozhodnuto 
o dalším postupu, protože takovéto bagatelní pohledávky nelze řešit soudní cestou, avšak naděje na jejich 
vymožení je nulová. 

Pohledávky a jejich struktura, jak bylo výše uvedeno, nepředstavují hrozbu, která by mohla výrazněji 
ovlivnit budoucí hospodářské výsledky ZČM. 

V závěru je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM 
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo ohrozily jejich objektivní rozhodování. 

Pohyby finančních prostředků byly plně transparentní, inventarizace hmotného majetku byla ukončena 
a žádné inventurní rozdíly nebyly zjištěny a nemuselo být o nich účtováno.  

Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které 
nepřipouštějí, aby rozhod.ování o užití veřejných financí prováděla pouze jedna osoba. Důsledné 



175 

 

uplatňování tohoto postupu vylučuje možnost, že by došlo k  nesprávnému použití veřejných prostředků, 
což potvrdily i výsledky několika veřejnosprávních kontrol, které provedly odborné útvary zřizovatele 
a další objektivní externí orgány.  

4. opatření přijatá ke zkvalitnění řízení a zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly v roce 2016 opět ověřovány formou průběžného 
externího auditu a ke správnosti sestavení roční účetní závěrky za rok 2016 se externí auditor písemně 
vyjádří v závěru I. čtvrtletí 2017, tzn. až po termínu odevzdání této zprávy. Lze však reálně předpokládat, 
že jeho výrok bude, tak jako v létech předchozích, bez výhrad a proto nejsou zatím navrhována nová 
opatření. ZČM však musí do 15. 2. 2017 předložit odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu 
Plzeňského kraje zprávu, v níž budou uvedena všechna opatření, jimiž bude reagováno na Protokol 
z 22. 12. 2016. Zatím není připraven text zprávy, ale jedním z uvažovaných kroků je příprava vydání 
novelizovaných interních směrnic, v nichž budou odstraněny nejen zjištěné překlepy a nepřesnosti 
v odvolávkách na obecné předpisy, ale bude v nich zachycen i stav legislativy platný po 1. 1. 2017. Postup 
organizace při uplatňování zákona 106/1999 Sb. byl obhájen v předložených vysvětlivkách a s přijetím 
dalších opatření proto ZČM neuvažuje, stejně jako u zadávání veřejných zakázek, kde nebyla zjištěna žádná 
pochybení.  
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Opravy a udržování budov muzea 

Hlavní budova / Kopeckého sady 2  

Spolupráce při realizaci expozice Umprum 
dokončení úpravy zámků do vitrin v expozici Umprum 
Běžná údržba v hlavní budově muzea (technickým oddělením ZČM a dodavatelsky) 
Výtahy a plošiny, EPS, EZS, CCTV 
Služby (revize): 

EPS, EZS, CCTV, rozhlas 
Výtahy a plošiny 
Fides – dálkové spojení 
Vzduchotechnika + klimatizace 
SHZ (stabilní hasicí zařízení) -  knihovna 
Klima jednotka – knihovna 
PHP + hydranty 
Trezor – oddělení Umprum ve sklepě 
UPS – záložní zdroj 
Požární klapky 
Odvoz odpadu – celé ZČM 
Bolevecká náves 17 
Úprava areálu 
Spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM 
Údržba a opravy zařízení tech. oddělení a odd. UMPRUM 
Přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM 
 
Tylova 22  

Výroba stojanů a montáž polic pro odd. konzervace. 
Předělání elektroinstalace a výměna jističů v odd. paleontologie (sklep) a botaniky. 
Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých oddělení 
Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení 
Oprava zařízení výměníkové stanice – dodavatelsky 
 
Národopisné muzeum /náměstí Republiky 13 

Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum 
Spolupráce při instalaci výstav 
Údržba a opravy dle požadavků národopisného muzea 
 
Muzeum loutek /náměstí Republiky 23 

Oprava a seřízení klimatizace a regulace topení – dodavatelsky 
Spolupráce při instalaci výstav 
Oprava po havárii vody na přívodu do kotle - dodavatelsky 
Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum 
Údržba dle požadavků muzea 
Výroba nábytku pro výstavy 
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Muzeum církevního umění / Františkánská 11 

Úprava areálu 
Opravy a údržba dle požadavků muzea 
Přeprava sbírkových předmětů a spolupráce při instalaci výstav 
 
Zborovská 40 

Stěhování sbírek z depozitáře v Částkovo ul. 
Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých oddělení 
Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 
Spolupráce při instalaci výstav 
 
Centrální depozitář Nepomuk 

Opravy a údržba objektu dle požadavků 
Převozy sbírkových předmětů dle potřeby 
 
Zbiroh 

Oprava regulace vytápění – dodavatelsky 
Zajištění opravy po havárii vody - dodavatelsky 
Oprava požární signalizace – dodavatelsky 
Oprava EZS - dodavatelsky 
Složení a nastěhování nábytku určeného pro objekt v ul. Mládežníků v Rokycanech 
Oprava vadných čidel detekce plynu – dodavatelsky 
Převoz a nastěhování regálů z Prahy 
Převoz části regálů z Částkovi ul. 
 
Částkova ulice 

Odstěhování archeologických sbírek do Netolic do depozitáře Jihočeského muzea 
Odstěhování sbírek odd. středověku na Zborovskou  
Vyklízení a likvidace části regálů 
Převoz části regálů do Zbiroha  
 
Rokycany J. Urbana 141 

Spolupráce při instalaci výstav 
Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 
 
Masarykovo nám. 135, Rokycany 

Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 

Malé nám. 123, Rokycany 

Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 
Oprava  el. instalace v odd. historie 
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Dobřív 

Přeprava předmětů na Hamernický den 
Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle požadavků 
Rokycany ul. J. Knihy - depozitář 
Nastěhování nábytku z objektu na Malém náměstí  
Oprava mechanizmu otevírání oken 
Montáž kabelových žlabů 
Nastěhování regálů a sbírek z Mýta – částečně dodavatelsky 
 
Rokycany ul. Mládežníků 

Oprava rozbitých oken a jejich zasklení – dodavatelsky 

Mýto u Rokycan 

Odstěhování nábytku do depozitáře v ul. J. Knihy v Rokycanech -  částečně dodavatelsky 
Převoz sbírkových předmětů z depozitáře dle požadavků jednotlivých oddělení 
Odstěhování regálů a sbírkových předmětů do depozitáře v ul. J. Knihy  
 
Volduchy 

Převoz sbírkových předmětů z depozitáře dle požadavků jednotlivých oddělení 
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Publicita muzea 

Přehled zpráv 1. 1. 2016 - 1. 2. 2016 

5plus2 

Po Plzeňsku se kdysi proháněla i dvoumetrová 
mnohonožka / 22.1.2016  str. 2  
 
Domažlický deník 

Křimice připravily výstavu o historii obce 
9.1.2016 Domažlický deník str. 4 Region  
ZKAMENĚLÝ NÝŘANSKÝ SVĚT UVIDÍTE V MUZEU 
22.1.2016 Domažlický deník str. 1  
 
Haló noviny 

Našla milion. A poctivě ho vrátila!  
26.1.2016 Haló noviny str. 12  
Vzácné zkameněliny na výstavě v Plzni 
26.1.2016 Haló noviny str. 12  
 
Metro 

Zkamenělý žralok. Miliony let stará zvířata 
22.1.2016 Metro str. 2  
 
Mladá fronta DNES 

Výstava o loutkáři potrvá do března 
8.1.2016 Mladá fronta DNES str. 11  
Žralok z Nýřan, plavuně z Radnic.  
22.1.2016 Mladá fronta DNES str. 13 
  
Plzeňský deník 

Křimice připravily výstavu o historii obce  
8.1.2016 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko   
Bohemista Bohumil Jirásek oslaví 
pětaosmdesátiny 
11.1.2016 Plzeňský deník str. 8   
Muzeum loutek prodloužilo výstavu o Jaroslavu 
Suchém a jeho tvorbě 
19.1.2016 Plzeňský deník str. 8  
Muzeum vystaví fosílie z Nýřan 
21.1.2016 Plzeňský deník str. 2  
ZKAMENĚLÝ NÝŘANSKÝ SVĚT UVIDÍTE V MUZEU 
22.1.2016 Plzeňský deník str. 1  
Na výlet do pravěku zve rokycanské muzeum 
25.1.2016 Plzeňský deník str. 61 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled únor 2016 
František Frýda: Muzeum má prezentovat 
předměty, které nesou historickou jedinečnost 
25.1.2016 Plzeňský deník str. 62  
Smetanovské dny zahajují v únoru výstavami a 
sympoziem 

Vypravte se k nejkrásnějším řekám 
28.1.2016 Plzeňský deník str. 6 Kultura regionu  
Víkend v regionu: Pietní akt, výstavy i masky 
1.2.2016 Plzeňský deník str. 8  
 
Právo 

U Nýřan plavali žraloci a krytolebci 
25.1.2016 Právo str. 13  
 
Rokycanský deník 

V Muzeu B. Horáka chystají novou výstavu 
9.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
9.1.2016 Rokycanský deník str. 7  
11.1.2016 Rokycanský deník str. 1   
Svět pravěku ožije čtvrtkem v Rokycanech 
11.1.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
V muzeu se můžete vydat do pravěku 
13.1.2016 Rokycanský deník str. 3  
14.1.2016 Rokycanský deník str. 1   
Z muzea se můžete přenést do pravěku 
14.1.2016 Rokycanský deník str. 3 14.1.2016 
Rokycanský deník str. 5 Servis  
Výprava do pravěku oslovila desítky zájemců 
16.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Muzeum Dr. Horáka nabízí od čtvrtka modely 
staveb 
18.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
PRAVĚK S HUDBOU 
18.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
18.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
V muzeu začíná další výstava. Týká se lidového 
Rokycanska 
20.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
20.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
NÁPOR V MUZEU 
21.1.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
V pondělí 25. ledna vyjde únorová Kultura 
22.1.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
V sobotu Kraft provede pravěkem 
22.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Kraft dnes v muzeu provede pravěkem 
23.1.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Modely roubenek lákají do Muzea Dr. Horáka 
23.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Zbývají poslední lístky na přednášku Cílka 
25.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
O Brdy v režii Cílka je veliký zájem 
26.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Školáci zítra v muzeu ztvárňují pravěk 
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26.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
26.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis   
Dnes navečer ožijí Brdy v režii Cílka 
27.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Školáci se v muzeu vrátí do pravěku 
27.1.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
27.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis   
ŠKOLÁCI OPRÁŠILI V MUZEU ÉRU PRAVĚKU 
28.1.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
28.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis   
Pozvánka do Muzea Dr. Horáka Rokycany 
30.1.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis   
 
Tachovský deník 

Přimdské děti se jely ohřát do Salerna 
5.1.2016 Tachovský deník str. 3  
 
Xantypa 

O klacíkách pana „Jaši" 
27.1.2016 Xantypa str. 70 Loutkář Jindřich 
Rosendorf 
 
Přehled zpráv 22. 1. 2016 - 1. 3. 2016 

5plus2 

Molekulární genetička chce vrátit život bývalé 
synagoze 
12.2.2016 5plus2 str. 2 Domažlicko a Klatovsko  
Andílci inspirují. Lidé pletou pro děti 
26.2.2016 5plus2 str. 1  
 
Blesk 

V Plzni ožil pravěk 
29.2.2016 Blesk str. 5  
 
Domažlický deník 

HOŘÍCÍ BARTOLOMĚJ V MUZEU 
15.2.2016 Domažlický deník str. 4  
Nejhezčí andělíčkovskou čepici můžete vydražit 
22.2.2016 Domažlický deník str. 6  
Hrady a zámky v Plzeňském kraji: Focení 
povoleno 
1.3.2016 Domažlický deník str. 4  
 
Haló noviny 

Kraj se o svůj majetek pečlivě stará 
1.3.2016 Haló noviny str. 3  
 

Horizont 

Co si obouval Karel IV. a Božena Němcová?  
2.2.2016 Horizont str. 7  
 
Chebský deník 

Hrady a zámky v Plzeňském kraji: Focení 
povoleno 
1.3.2016 Chebský deník str. 8 Region   
 
Klatovský deník 

SLAVNÁ FILMOVÁ HVĚZDA ZAVÍTALA DO MUZEA 
5.2.2016 Klatovský deník str. 5 Region  
Nejhezčí čepici můžete vydražit 
22.2.2016 Klatovský deník str. 6  
 
Mladá fronta DNES 

U Sušice zachraňují židovskou synagogu 
6.2.2016 Mladá fronta DNES str. 18  
Lidé nahlédnou do minulosti regionu 
8.2.2016 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský 
Výstava Plzeň pohromami stíhaná 
12.2.2016 Mladá fronta DNES str. 13  
Muzeum loutek svítilo zlatě 
15.2.2016 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský (ban) 
Otevřeme lidem plzeňské dvorky. Známé i 
neznámé 
16.2.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Plzeňské pohromy? Ohně, povodně, hlad i 
nevěstky 
17.2.2016 Mladá fronta DNES str. 17  
V Plzni začínají už dnes diskuse o katastrofách 
25.2.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
Šavlozubý tygr a spol. Pravěcí predátoři řádí v 
muzeu 
26.2.2016 Mladá fronta DNES str. 13  
Díky „Gustovi“ uměl Hurvínek otočit oči v sloup 
27.2.2016 Mladá fronta DNES str. 18  
Šavlozubý tygr a spol. Pravěcí predátoři  
29.2.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
 
Plzeňský deník 

Česká krajinomalba v rozmezí dvou století 
3.2.2016 Plzeňský deník str. 15  
FILMOVÁ HVĚZDA V MUZEU 
5.2.2016 Plzeňský deník str. 5 Region  
Komentovaná prohlídka zkamenělin 
8.2.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko  
Osvěta rozzáří Muzeum loutek 
12.2.2016 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko  
Muzeum vydalo katalog 
12.2.2016 Plzeňský deník str. 9 Kultura regionu  
Výstavu fosilií doprovodí další akce 
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13.2.2016 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko  
HOŘÍCÍ BARTOLOMĚJ V MUZEU 
13.2.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko  
Miloslav Martan provede západní Kanadou 
18.2.2016 Plzeňský deník str. 16 Kultura/inzerce  
Nejhezčí čepici můžete vydražit. Peníze 
pomohou Dobrému andělu 
19.2.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko   
Příští týden bude uzavřena zbrojnice 
23.2.2016 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu  
O dotaci bude žádat i Vodní hamr Dobřív 
24.2.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko  
V MUZEU UVIDÍTE PREDÁTORY Z PRAVĚKU 
26.2.2016 Plzeňský deník str. 1   
Retromuzeum zve do časů minulých 
26.2.2016 Plzeňský deník str. 6 Tipy na víkend  
Hrady a zámky: Focení povoleno 
27.2.2016 Plzeňský deník str. 1   
27.2.2016 Plzeňský deník str. 15  
Smetanovské dny patří k Plzni 
29.2.2016 Plzeňský deník str. 63  
Je možno číst texty z rezidenčních pobytů 
29.2.2016 Plzeňský deník str. 67 
Muzeum zve na jihozápad Francie 
1.3.2016 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu  
 
Právo 

Plzeňské katastrofy: požáry, povodně i 
prostitutky 
12.2.2016 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek 
V plzeňském muzeu číhá krutý pravěk 
26.2.2016 Právo str. 15 Jihozápadní čechy Ivan 
Blažek 
Unikátní historický hamr v Dobřívi čeká důkladná 
oprava 
27.2.2016 Právo str. 13 Region Čechy 
 
Rokycanský deník 

Rokycanští radní řeší návrhy, týkající se 
parkování v centru 
2.2.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
V Horákově muzeu s Modlitbou ožíval pravěk 
2.2.2016 Rokycanský deník str. 3  
Eva Slatkovská je mezi oceněnými 
5.2.2016 Rokycanský deník str. 3  
SLAVNÁ FILMOVÁ HVĚZDA ZAVÍTALA DO MUZEA 
5.2.2016 Rokycanský deník str. 3  
Muzeum Dr. B. Horáka: Dudy a dudáci 
8.2.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Muzeum Dr. B. Horáka: Dudy a dudáci 
10.2.2016 Rokycanský deník str. 5 Servis  
Sestavování stromu předků přiučí v muzeu 
11.2.2016 Rokycanský deník str. 3  
Muzeum Dr. B. Horáka: Dudy a dudáci 

13.2.2016 Rokycanský deník str. 7  
Muzeum B. Horáka:  
15.2.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Mirošovští školáci míří do muzea 
18.2.2016 Rokycanský deník str. 3  
DĚTI Z MIROŠOVA NAVŠTÍVILY VČERA MUZEUM 
20.2.2016 Rokycanský deník str. 2  
Muzeum B. Horáka: Dudy a dudáci 
20.2.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Muzeum B. Horáka: Dudy a dudáci 
22.2.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Na revitalizaci hamru půjde jedenáct milionů 
23.2.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Strašické muzeum nabízí Brdy a Šestáka 
23.2.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Druháci navštívili Horákovo muzeum 
23.2.2016 Rokycanský deník str. 10 U nás doma 
24.2.2016 Rokycanský deník str. 1   
V sobotu mají v Rokycanech sraz dudáci 
24.2.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozůstatky mamutů obohatily výstavu u Horáka 
25.2.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Muzeum B. Horáka: Dudy a dudáci 
25.2.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Dobrá zpráva pro Rokycansko 
26.2.2016 Rokycanský deník str. 1   
Příběh bezpráví připomene Muzeum Dr. Horáka 
26.2.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Příznivci dud a dudáci míří do Rokycan 
27.2.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Muzeum B. Horáka: Dudy a dudáci 
27.2.2016 Rokycanský deník str. 7  
29.2.2016 Rokycanský deník str. 1  
Příběh bezpráví připomenou u Horáka 
29.2.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
ROKYCANY OPĚT HOSTILY DUDÁCKÉ LEGENDY 
1.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
 
Tachovský deník 

Žáci vystoupí na Matiné 
18.2.2016 Tachovský deník str. 2  
Žáci stříbrské umělecké školy představili svoje 
umění v Západočeském muzeu 
1.3.2016 Tachovský deník str. 3  
Týdeník Frýdecko-Místecko 
Výstavy přiblíží boty, cín i vějíře 
 
Přehled zpráv 1. 3. 2016 - 1. 4. 2016 

5plus2  

Vzácné sbírky čeká převoz 
4.3.2016 5plus2 str. 1  
Pravěkými predátory byli šavlozubý tygr i 
pouštní pták 
4.3.2016 5plus2 str. 2  
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Poklad obohatí sbírky muzea 
18.3.2016 5plus2 str. 4 PETR PRZECZEK 
Skautka dostala za puč doživotí 
24.3.2016 5plus2 str. 5   
 
Domažlický deník 

VYNÁŠELI SMRTKU 
12.3.2016 Domažlický deník str. 5  
Plzeňské Depo na podzim vystaví normalizační 
umění 
18.3.2016 Domažlický deník str. 4  
Zlatý erb letos zajímaly také mobily 
19.3.2016 Domažlický deník str. 4 
 
Hudební rozhledy 

Smetanovské dny v Plzni 
1.3.2016 Hudební rozhledy str. 5 
  
Chebský deník 

Bronzový poklad bude součástí nové expozice 
karlovarského muzea 
8.3.2016 Chebský deník str. 4  
Plzeňské Depo na podzim vystaví normalizační 
umění 
18.3.2016 Chebský deník str. 9   
 
Klatovský deník 

Chudenice navštíví ornitolog 
5.3.2016 Klatovský deník str. 2 Klatovsko  
Geologii a květenu Chudenicka přiblíží 
paleontolog a botanik Bureš 
23.3.2016 Klatovský deník str. 2 Klatovsko   
Valy měly zastavit pašeráky, později i tanky 
30.3.2016 Klatovský deník str. 2 Klatovsko  
 
Mladá fronta DNES 

12.3.2016 Mladá fronta DNES str. 18  
Děti mají šály a čepice. I díky andělíčkům 
16.3.2016 Mladá fronta DNES str. 11  
V muzeu se dnes mluví o Kubě 
31.3.2016 Mladá fronta DNES str. 17) 
  
Plzeňský deník 

Vyneste smrtku, přivítejte jaro, vyzývá 
Národopisné muzeum 
8.3.2016 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu  
VYNÁŠELI SMRTKU 
12.3.2016 Plzeňský deník str. 5 Region  
Depo na podzim vystaví normalizační umění 
17.3.2016 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko  
Západočeské muzeum zve do pravěku 
17.3.2016 Plzeňský deník str. 10 Region   

Zlatý erb letos zajímaly také mobily 
19.3.2016 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko  
DĚTI SE UČÍ BARVIT KRASLICE V MUZEU 
23.3.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko 
Přijďte se podívat, jaké katastrofy trápily 
Plzeňany v 19. století 
29.3.2016 Plzeňský deník str. 55 Příloha -  
Plzeňské Letnice umělců začínají 
29.3.2016 Plzeňský deník str. 64 -  
Povídání přenese posluchače na Kubu 
31.3.2016 Plzeňský deník str. 2) 
Muzeum Lamberská stezka nemá jen výstavy 
31.3.2016 Plzeňský deník str. 15  
SKAUTI PŘIVEZLI PŘÍBĚH Z TEREZÍNA 
1.4.2016 Plzeňský deník str. 9  
 
Právo 

3.3.2016 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy  
JAK SE DĚLAJÍ VELIKONOCE 
23.3.2016 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
 
Rokycanský deník 

Cestu ke svobodě přiblíží v muzeu Horáka 
2.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
U Horáka ode dneška vypráví příběhy bezpráví 
3.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Ježek oprášil Kryla, Hutku i Kubišovou 
5.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Rokycanskou Spilkou zamíříte do historie 
8.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Tradici svobody u Horáka přiblíží Drda 
14.3.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Mladí průvodci opět působí u Horáka 
14.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Velikonoční dění je na postupu 
15.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Drda zítra přiblíží cestu ke svobodě v muzeu 
16.3.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Dnes u Horáka provedou mladí průvodci 
16.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
K Horákovi letos Velikonoce vtrhnou dříve 
16.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Krajské kolo soutěže Zlatý erb vrcholí. Do Plzně 
zamíří Rada 
17.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Velikonoce v muzeu se týkají mnoha technik 
19.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Muzejníci zvládli nápor stovek návštěvníků 
21.3.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Suchý našel v rokycanském archivu pradědu 
23.3.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
Příběhy bezpráví končí 10. dubna 
29.3.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Průvodci se přeorientovali na tanec 
31.3.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
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Hvězdárna. Téma další výstavy muzea 
1.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
 
Přehled zpráv 4. 4. 2016 - 29. 4. 2016 

5plus2 

Plastové doplňky andílci neradi 
22.4.2016 5plus2 str. 29 Plzeňský kraj   
Sadům teď vládne sport 
22.4.2016 5plus2 str. 31 Plzeňsko, Rokycansko a  
 
Domažlický deník 

Kam v regionu za kulturou 
28.4.2016 Domažlický deník str. 11 Zábava  
 
Horizont 

Kabelka a cigaretová špička pohřbily vějíře 
12.4.2016 Horizont str. 11  
 
Mladá fronta DNES 

V bývalém kostele našli manželé svou oázu klidu 
14.4.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Čepička pro andělíčka rozpoutala nečekaný 
fenomén 
22.4.2016 Mladá fronta DNES str.  
Třiadvacet let plzeňského biskupa Františka 
Radkovského 
29.4.2016 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj 
Karlovarský Jaroslav Nedvěd  
 
Plzeňský deník 

Přijďte se podívat, jaké katastrofy trápily 
Plzeňany v 19. století 
5.4.2016 Plzeňský deník str. 55  
Navštivte přednášku o divoké Africe 
6.4.2016 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko  
Vlídný tmavomodrý svět v muzeu 
6.4.2016 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko   
KRÁSA NOČNÍ PLZNĚ OBJEKTIVEM ČTENÁŘE 
6.4.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko  
V Gerlachovském domě se vyučoval tanec  
7.4.2016 Plzeňský deník str. 4 Plzeňsko  
SOUČASNÉ SAKRÁLNÍ UMĚNÍ 
12.4.2016 Plzeňský deník str. 10 U nás doma 
Příběh Madony z Lochotína 
Letnice umělců připomínají výročí Karla IV.  
 
Právo 

Smetanovy sady ozdobily snímky sportovců 
grafa Josefa Adlta 
6.4.2016 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  

Rokycanský deník 

Výstava v muzeu je vyhrazena hvězdárně 
4.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
5.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Muzeum Horáka je zadané hvězdárně 
6.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
6.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Muzeum Bohuslava Horáka je dnes zadané 
hvězdářům 
7.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Hvězdáři se dočasně usadili v Horákově muzeu 
9.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
11.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Gymnazisté si přisvojili výstavní síň Horáka 
12.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
13.4.2016 Rokycanský deník str. 1  
HVĚZDÁŘI V MUZEU 
13.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Gymnazisté představí Karla IV.  
13.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Karla IV.prezentují ode dneška gymnazisté 
14.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
HVĚZDÁŘI BAVÍ 
15.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
Panovníka Karla IV. vítali v muzeu studenti  
16.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
16.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Čtvrteční povídání je o Antarktidě 
18.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
V rokycanském muzeu nastoupili mladí průvodci  
18.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Den Země přiblíží i večerníčkový mág 
19.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
19.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Zítra v muzeu: výlet do Antarktidy 
20.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Karel IV. budí pozornost v Horákově muzeu 
21.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
Školáci zítra oslaví Den Země s muzeem 
21.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech nabízí:  
21.4.2016 Rokycanský deník str. 7 Servis  
Modrá planeta má dnes svátek 
22.4.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
O Dnu Země si povídali školáci s Chaloupkem 
23.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
Lang mapoval dějiny Mirošova 
25.4.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko 
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Přehled zpráv 2. 5. 2016 - 1. 6. 2016 

5plus2 

Hamr se dočká nových součástí 
27.5.2016 5plus2 str. 23 Cestujeme  
 
Mladá fronta DNES 

Loutka napříč uměleckými obory? Téma Skupovy 
Plzně 
23.5.2016 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj 
Plzeňský   
Plzeňský deník 

 
Kam v regionu za kulturou 
3.5.2016 Plzeňský deník str. 11 Zábava  
Karlsberg a Karel IV.  
3.5.2016 Plzeňský deník str. 16  
Benefiční koncert 
9.5.2016 Plzeňský deník str. 17  
10.5.2016 Plzeňský deník str. 4  
V Tachově městské hradby, v Plzni slavná 
zbrojnice 
11.5.2016 Plzeňský deník str. 6 region 
publicistika  
12.5.2016 Plzeňský deník str. 1  
Víkend objektivem: Karlovy oslavy i tanec 
16.5.2016 Plzeňský deník str. 8  
Muzea lákají na výstavy i hudbu 
18.5.2016 Plzeňský deník str. 4   
Muzejní noc dnes otevře deset míst 
20.5.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeň  
Léto v Plzni? Spousta zábavy a poučení, venku i 
pod střechou 
24.5.2016 Plzeňský deník str. 54  
Skupova Plzeň pozvala loutkáře a alternativce 
30.5.2016 Plzeňský deník str. 63   
Co se skrývalo pod drnem v Přešticích?  
30.5.2016 Plzeňský deník str. 68  
ZÁBAVNÉ POŘADY a JINÉ AKCE 
30.5.2016 Plzeňský deník str. 71  
Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň 
30.5.2016 Plzeňský deník str. 73  
32. SKUPOVA PLZEŇ 8. – 12. 6.  
30.5.2016 Plzeňský deník str. 74  
Obrazy z dějin Starého Plzence 
Právo 

Na sváteční koleje vyrazí Křižík, Brožík, Hurvínek 
6.5.2016 Právo str. 8 Jihozápadní Čechy (ib)  
Nálezy na Přešticku 
10.5.2016 Právo str. 11  
Horečka muzejní noci: haka i židovské vtípky 
18.5.2016 Právo str. 11  
Západočeská galerie získala prestižní ocenění 
20.5.2016 Právo str. 17  

23.5.2016 Právo str. 15  
Dvorky odhalí svá tajemství 
25.5.2016 Právo str. 11  
  
Rokycanský deník 

Halíř zítra vypráví o hvězdárně 
6.5.2016 Rokycanský deník str. 3  
Halíř dnes opráší historii hvězdárny 
7.5.2016 Rokycanský deník str. 3  
Vyznamenání pro Zoulovou dorazilo ze 
Slovenska 
7.5.2016 Rokycanský deník str. 3  
Duši hamerníka ukazuje Dobřív 
20.5.2016 Rokycanský deník str. 3  
Hamr dnes otevírá své brány 
21.5.2016 Rokycanský deník str. 4  
Dobřívští zvládli nápor stovek lidí 
23.5.2016 Rokycanský deník str. 2 
Rokycansko/Víkend  
Musejní společnost na čas ožívá 
23.5.2016 Rokycanský deník str. 3  
Je votivní obraz, uložený v Rokycanech, nejstarší 
vedutou Mirošova?  
1.6.2016 Rokycanský deník str. 15  
  
Přehled zpráv 2. 6. 2016 - 1. 7. 2016 

5plus2 

17.6.2016 5plus2 str. 26 Léto v kraji  
Slávy se loutkář nedožil 
1.7.2016 5plus2 str. 1 
Génius Suchý tvořil plivající loutky i svérázné 
vynálezy 
1.7.2016 5plus2 str. 2  
Největší radost udělají sběratelce panenky 
chudinky 
1.7.2016 5plus2 str. 2  
 
Domažlický deník 

Skupova Plzeň skončila, zabodovalo na ní i 
domácí Divadlo Alfa 
14.6.2016 Domažlický deník str. 4 Region – 
zpravodajství   
Chebský deník 
Na Skupově Plzeň zabodovalo i domácí Divadlo 
Alfa 
14.6.2016 Chebský deník str. 6  
 
Klatovský deník 

Podmokelská synagoga se dočká letos nové 
střechy. Pomáhat jí chce i škola 
7.6.2016 Klatovský deník str. 4 
Region/Zpravodajství   
Na Mouřenci připomenou Židy 
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24.6.2016 Klatovský deník str. 3  
Školní rok byl pro hartmanické žáky pestrý 
29.6.2016 Klatovský deník str. 4  
 
Mladá fronta DNES 

Skupova Plzeň zaplní řadu scén, hraje se v Alfě i 
na Náplavce 
7.6.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Folklorní festival nabídne i exotiku 
11.6.2016 Mladá fronta DNES str. 15  
Skupovka rozdala ceny 
24.6.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
Svérázný a výjimečný. Takový byl loutkář 
Jaroslav Suchý 
28.6.2016 Mladá fronta DNES str. 13  
Dárek od dcery zažehl u sběratelky vášeň pro 
panenky 
29.6.2016 Mladá fronta DNES str. 13  
Technické rarity? Hamr i štola 
29.6.2016 Mladá fronta DNES str. 61  
Od draisiny k favoritu. Takový je Příběh kola 
1.7.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
 
Plzeňský deník 

V minulosti se hřiště stavěla především u 
továren 
3.6.2016 Plzeňský deník str. 2  
V Kopeckého sadech jsou nové suchomilné 
rostliny 
7.6.2016 Plzeňský deník str. 4  
Divadlo Alfa jubiluje i zahajuje Skupovu Plzeň 
8.6.2016 Plzeňský deník str. 11  
9.6.2016 Plzeňský deník str. 1  
Výstava grafií 
10.6.2016 Plzeňský deník str. 4  
Historický víkend, to jsou unikátní oslavy. Připojí 
se i folklor 
10.6.2016 Plzeňský deník str. 20  
Na Skupově Plzni bodovalo i domácí Divadlo Alfa 
13.6.2016 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko   
Západočeské muzeum vystavuje umělecké 
snímky Jadrana Šetlíka 
15.6.2016 Plzeňský deník str. 11  
27.6.2016 Plzeňský deník str. 72  
KOLO HRAJE PRIM. PŘESVĚDČÍ VÁS O TOM  
1.7.2016 Plzeňský deník str. 4  
 
Právo 

10.6.2016 Právo str. 8 Jihozápadní Čechy  
Cestování s Kompasem může přinést i výhru 
22.6.2016 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy ( 
Příběh kola: Výstavě bicyklů tleskal i Jan Tleskač 
1.7.2016 Právo str. 11  
 

Rokycanský deník 

Kam dnes až dosáhne naše místní vlastivěda?  
2.6.2016 Rokycanský deník str. 15  
Den dětí v muzeu je s dalekohledem 
3.6.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Bienále grafiky je prestižní mezinárodní 
přehlídkou 
3.6.2016 Rokycanský deník str. 4  
Muzeum zvolilo tématickou oslavu Dne dětí s 
astronomy 
6.6.2016 Rokycanský deník str. 2  
Výstava o astronomii končí v neděli 
7.6.2016 Rokycanský deník str. 3  
8.6.2016 Rokycanský deník str. 1  
Muzejní noc u Horáka s turisty 
9.6.2016 Rokycanský deník str. 3  
Ke hvězdárně zítra jede autobus 
9.6.2016 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko / 
Zpravodajství z okresu a z Plzeňska  
Noc muzeí se týká tří institucí Rokycan 
10.6.2016 Rokycanský deník str. 3  
Ze Střelnice se lze vydat do Brd 
14.6.2016 Rokycanský deník str. 3  
PRŮVODCI SE NA NÁVŠTĚVNÍKY VYBAVILI 
15.6.2016 Rokycanský deník str.  
Znalci Brd obsadí zítra Střelnici 
15.6.2016 Rokycanský deník str.  
16.6.2016 Rokycanský deník str. 1  
Svět panenek přiblíží u Horáka 
21.6.2016 Rokycanský deník str. 4 rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka Rokycany 
22.6.2016 Rokycanský deník str. 18  
Svět panenek se otvírá u Horáka 
23.6.2016 Rokycanský deník str. 3  
Favority potěší milovníky kol 
27.6.2016 Rokycanský deník str. 2  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka Rokycany 
27.6.2016 Rokycanský deník str. 18  
 
Přehled zpráv 2. 7. 2016 - 1. 8. 2016 

5plus2 

Génius Suchý tvořil plivající loutky i svérázné 
vynálezy 
15.7.2016 5plus2 str. 27 Česká republika  
Génius Suchý tvořil plivající loutky i svérázné 
vynálezy 
15.7.2016 5plus2 str. 28 Česká republika  
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Domažlický deník 

KOLO HRAJE PRIM. PŘESVĚDČÍ VÁS O TOM 
NOVÁ PLZEŇSKÁ VÝSTAVA 
2.7.2016 Domažlický deník str. 4  
Plzeň láká turisty výhod.ami 
14.7.2016 Domažlický deník str. 4  
 
Mladá fronta DNES 

Jadran Šetlík chystá galerii osobností 
7.7.2016 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj  
Příběh kola s komentářem 
13.7.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
Obnovuje se sklářská pouť 
19.7.2016 Mladá fronta DNES str. 15  
 
Plzeňský deník 

Plzeň láká turisty výhod.ami 
13.7.2016 Plzeňský deník str. 3 plzeňsko 
zpravodajství  
Archeologie hrou prodloužena 
18.7.2016 Plzeňský deník str. 2 
LETNÍ KERAMICKÝ DVOREČEK 
18.7.2016 Plzeňský deník str. 17 Plzeňsko 
V pondělí 25. července vyjde srpnová Kultura 
22.7.2016 Plzeňský deník str. 4  
Z městských čtvrtí a obcí  
23.7.2016 Plzeňský deník str. 18 Plzeňsko - servis 
Kolo, které hrálo v Postřižinách, uvidíte v muzeu 
25.7.2016 Plzeňský deník str. 52  
26.7.2016 Plzeňský deník str. 16  
28.7.2016 Plzeňský deník str. 16  
29.7.2016 Plzeňský deník str. 19  
NAŠE LETNÍ TIPY 
1.8.2016 Plzeňský deník str. 1  
1.8.2016 Plzeňský deník str. 18 Plzeňsko 
 
Rokycanský deník 

Mirošovští se podívají za zvířaty do Prahy 
9.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
Tábor v Domě dětí vrcholil pizzou 
9.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
Kašpar Sternberg láká badatele 
11.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
Příznivci kol dobývají Plzeň 
11.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
Mirošovský tábor vyráží do Plzně 
13.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
MIROŠOVŠTÍ MÍŘILI DO PRAHY 
16.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
V muzeu mají sólo nadaní přírodovědci 
18.7.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
V pondělí 25. července vyjde srpnová Kultura 
22.7.2016 Rokycanský deník str. 19  

Muzeum Horáka má letní magnety 
23.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
V pondělí 25. července vyjde srpnová Kultura 
23.7.2016 Rokycanský deník str. 18  
ROKYCANSKO Servis 
25.7.2016 Rokycanský deník str. 18  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka Rokycany 
26.7.2016 Rokycanský deník str. 16  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka Rokycany 
27.7.2016 Rokycanský deník str. 16  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka Rokycany 
28.7.2016 Rokycanský deník str. 16  
Muzeum oslavuje turisty. Letos si připomínají 
120 let 
29.7.2016 Rokycanský deník str. 3  
Křesťanské umění ožívá za zdmi kláštera v Plzni 
28.7.2016 Veřejná správa str. 31 Historie Petra 
Dočkalová 
 
Přehled zpráv 2. 8. 2016 - 1. 9. 2016 

Chebský deník 

Keltské trámy se vrací domů 
1.9.2016 Chebský deník str. 1  
 
Lidové noviny 

Rodinné vstupné 2+2? Diskriminace 
5.8.2016 Lidové noviny str. 3 Domov  
Rodinné vstupné 2+2? Diskriminace 
5.8.2016 Lidové noviny str. 3 Domov  
 
Mladá fronta DNES 

Archeologové odhalují tajemství hradeb 
4.8.2016 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský  
Turisty nejvíc lákají pivovar, zoologická zahrada a 
Techmania 
6.8.2016 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský  
Ze Švýcarska se vrátily unikátní trámy. Hledá se 
pro ně místo 
24.8.2016 Mladá fronta DNES str. 13  
Trámy, které pamatují Kelty, se vrací do Česka 
31.8.2016 Mladá fronta DNES str. 6  
Odkaz starých Keltů zamíří domů 
31.8.2016 Mladá fronta DNES str.  
 
Plzeňský deník 

2.8.2016 Plzeňský deník str. 16  
Pivovar, zoo, Techmanie. Tři nej turistické cíle 
roku 2015 
8.8.2016 Plzeňský deník str. 2  
Projděte si výstavu s jejími autory 
8.8.2016 Plzeňský deník str. 13 Zábava   
9.8.2016 Plzeňský deník str. 16 Plzeňsko – Servis 
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Kresby a dřevěné reliéfy společně v Galerii Jiřího 
Trnky 
12.8.2016 Plzeňský deník str. 13 Zábava   
13.8.2016 Plzeňský deník str. 14 Plzeňsko/servis 
23.8.2016 Plzeňský deník str. 16 Plzeňsko - servis 
26.8.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeň -  
Přijedou divadelníci z Ruska či Polska nebo z 
Brna 
29.8.2016 Plzeňský deník str. 52  
Helena Samohelová tvoří geometrické tvary i 
psouny 
29.8.2016 Plzeňský deník str. 58 29.8.2016 
Plzeňský deník str. 60 Příloha - kultura 
30.8.2016 Plzeňský deník str. 16 Plzeňsko 
31.8.2016 Plzeňský deník str. 16  
 
Právo 

2.8.2016 Právo str. 10 Západní Čechy  
Archeologický nález století z Vladaře se vrací 
domů 
1.9.2016 Právo str. 17 Region Čechy Rudolf 
Voleman 
 
Rokycanský deník 

4.8.2016 Rokycanský deník str. 1  
9.8.2016 Rokycanský deník str. 1  
Muzeum Horáka pořádá tábor 
22.8.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Aleš Sedláček se s diváky letos ještě neloučí 
23.8.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Kluci a děvčata cestovali do pravěku i středověku 
24.8.2016 Rokycanský deník str. 3 rokycansko 
zprávy Rokycanští zažívají v lesích žně.  
25.8.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
31.8.2016 Rokycanský deník str. 16 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
1.9.2016 Rokycanský deník str. 18 Rokycansko  
3.8.2016 Tina str. 5 Co vás zajímá 
 
Přehled zpráv 2. 9. 2016 - 3. 10. 2016 

5plus2 

16.9.2016 5plus2 str. 1  
Vědci vyřešili záhadu krypty 
16.9.2016 5plus2 str. 52  
Jiří Struček: V Plzeňském kraji je stále co 
objevovat 
5.9.2016 COT business str. 54  
Nabídka turistických produktů Plzeňského kraje 
se nezaměřuje jen na pivo 
5.9.2016 COT business str. 60  
Projekt Plzeň 2015 výrazně pomohl turismu v 
Plzni i kraji 

5.9.2016 COT business str. 62  
Po roce Evropského města kultury láká Plzeň na 
nabídku pro rodiny s dětmi i na industriální 
památky 
5.9.2016 COT business str. 64  
Návštěvnost kraje táhnou pivovary 
5.9.2016 COT business str. 66  
 
Domažlický deník 

Keltské trámy se vracejí domů, zatím se však 
neví, kde budou vystaveny 
2.9.2016 Domažlický deník str. 4  
Dudácké odpoledne v rokycanském muzeu 
6.9.2016 Domažlický deník str. 15  
Nemocnice, silnice, vlaky, autobusy a také 
dotace 
24.9.2016 Domažlický deník str. 2  
 
Haló noviny 

26.9.2016 Haló noviny str. 2 Příloha 
Dřeva na vodu stará 2500 let jsou doma 
27.9.2016 Haló noviny str. 12 Mozaika 
zajímavostí 
 
Chebský deník 

Blíží se festival Divadlo 
2.9.2016 Chebský deník str. 8 Klatovský deník 
CENTRUM PLZNĚ ŽIJE VĚDOU 
 
Mladá fronta DNES 

ITEP se stal tradiční a prestižní záležitostí 
nadregionálního významu 
2.9.2016 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský 
Festival Divadlo přinese už zítra představení 
5.9.2016 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský  
Živí cvrčci, rašelina a letenka pro psa. I to je 
festival Divadlo 
7.9.2016 Mladá fronta DNES str. 15 Plzeňský kraj  
Vernisáž výstavy v Rokycanech Vydejte se 
brdskou divočinou 
9.9.2016 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský  
Unikát v Plzni V muzeu začala výjimečná výstava 
knižní vazby 
17.9.2016 Mladá fronta DNES str.  
Co si počít s budovou pro galerii 
26.9.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
 
Máme před sebou meziprostor 
30.9.2016 Mladá fronta DNES str.  
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Plzeňský deník 

Princova kamarádka Nik West chce jít vždy o 
level výš a v Plzni vidět Muzeum loutek 
3.9.2016 Plzeňský deník str. 15 Kultura regionu 
Mezinárodní festival DIVADLO – část programu 
5.9.2016 Plzeňský deník str. 20 Plzeňsko/Servis 
První den Divadla: Španělská mimina v ulicích 
7.9.2016 Plzeňský deník str. 3 plzeň 
zpravodajství  
CENTRUM PLZNĚ ŽIJE VĚDOU 
10.9.2016 Plzeňský deník str. 1  
Erbovní sál na hradě Lauf 
13.9.2016 Plzeňský deník str. 16  
Představujeme umělce, kteří se připojí k Víkendu 
otevřených ateliérů 
14.9.2016 Plzeňský deník str. 11  
14.9.2016 Plzeňský deník str. 16  
15.9.2016 Plzeňský deník str. 18  
Představujeme umělce, kteří se připojí k Víkendu 
otevřených ateliérů 
16.9.2016 Plzeňský deník str. 13  
21.9.2016 Plzeňský deník str. 14  
Západočeské muzeum připomíná tradici 
umělecké knižní vazby 
24.9.2016 Plzeňský deník str. 13 Zábava  
Plzeň velkých změn. Nová výstava v mázhausu 
26.9.2016 Plzeňský deník str. 78  
Západočeské muzeum připomíná tradici 
umělecké knižní vazby 
26.9.2016 Plzeňský deník str. 78  
24. ročník festivalu Bonjour Plzen! 2016 
26.9.2016 Plzeňský deník str. 83  
Plzenské oslavy vzniku republiky 28. 10.  
26.9.2016 Plzeňský deník str. 84  
26.9.2016 Plzeňský deník str. 85  
26.9.2016 Plzeňský deník str. 89  
29.9.2016 Plzeňský deník str. 18  
1.10.2016 Plzeňský deník str. 19  
Uzlem proti nádorům prsů 
3.10.2016 Plzeňský deník str. 1   
3.10.2016 Plzeňský deník str. 13  
 
Právo 

Mistři knižní vazby vystavují v Plzni 
17.9.2016 Právo str. 12 Region Čechy Ivan Blažek 
Divadlo Alfa se podívá i do středu Země 
26.9.2016 Právo str. 15  
Kalendář akcí aneb CO SE KDE DĚJE 
19.9.2016 Překvapení str. 50  
Rokycanský deník 
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
2.9.2016 Rokycanský deník str. 19 5.9.2016 
Rokycanský deník str. 1  
5.9.2016 Rokycanský deník str. 2  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 

5.9.2016 Rokycanský deník str. 20 
Rokycansko/Servis  
Zítřek přinese další dvě výstavy 
7.9.2016 Rokycanský deník str. 3 rokycansko 
zprávy   
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
7.9.2016 Rokycanský deník str. 18 8.9.2016 
Rokycanský deník str. 1  
Rokycany nabízí tři nové výstavy 
9.9.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
SNÍMKY MARTINA SPALA LÁKAJÍ 
10.9.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko 
U Horáka přiblíží houby 
13.9.2016 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko  
U Horáka dnes přiblíží houby 
16.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
HORÁKOVO MUZEUM JE PLNÉ HUB 
17.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
17.9.2016 Rokycanský deník str. 19 Rokycansko  
Dvojnásob slavnostní bienále 
20.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
20.9.2016 Rokycanský deník str. 18  
Občanští demokraté volají po samostatnosti 
muzea 
21.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
22.9.2016 Rokycanský deník str. 1  
Muzeum Horáka dnes nabízí slavnost v ulici J. 
Knihy 
22.9.2016 Rokycanský deník str. 4  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
22.9.2016 Rokycanský deník str. 18 Rokycansko  
Muzeum se pyšní dvěma novými síněmi 
24.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
Rada se věnuje numismatice 
26.9.2016 Rokycanský deník str. 2  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
26.9.2016 Rokycanský deník str. 18  
Numismatici jsou zvaní ve čtvrtek 
27.9.2016 Rokycanský deník str. 4  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
27.9.2016 Rokycanský deník str. 18  
Dnes u Horáka o numismatice 
29.9.2016 Rokycanský deník str. 3  
29.9.2016 Rokycanský deník str. 18  
1.10.2016 Rokycanský deník str. 19  
Genia Loci zkoumají u Horáka 
3.10.2016 Rokycanský deník str. 2  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
3.10.2016 Rokycanský deník str. 13  
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Přehled zpráv 4. 10. 2016 - 1. 11. 2016 

5plus2 

Muzeum ukáže svět včelařů 
14.10.2016 5plus2 str. 3 Šumava  
 
Domažlický deník 

S Plzeňskou kartou do muzea levněji 
29.10.2016 Domažlický deník str. 4 Region  
Stolní společnost? To byla sociální síť své doby 
1.11.2016 Domažlický deník str. 4 Region  
 
Mladá fronta DNES 

Potvrzeno. Hrabě Černín odpočívá ve 
Chválenicích 
4.10.2016 Mladá fronta DNES str. 15  
Díla bratrů Saudkových v Plzni 
8.10.2016 Mladá fronta DNES str.  
Odsouzený muž přepadl mladíka 
12.10.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
Muzeum odhaluje svět stolních společností 
1.11.2016 Mladá fronta DNES str. 14 
 
Plzeňský deník 

4.10.2016 Plzeňský deník str. 18 Plzeňsko 
6.10.2016 Plzeňský deník str. 1  
Ábíčkový komiks Strážci je fenomén spjatý s Plzní 
6.10.2016 Plzeňský deník str. 4  
BRATŘI SAUDKOVÉ: VÝSTAVA S HVĚZDIČKOU 
7.10.2016 Plzeňský deník str. 1  
11.10.2016 Plzeňský deník str. 16  
Jeden svět promítá 
13.10.2016 Plzeňský deník str. 4  
15.10.2016 Plzeňský deník str. 24. ročník 
festivalu Bonjour Plzeň!  
17.10.2016 Plzeňský deník str. 18 18.10.2016 
Plzeňský deník str. 16  
19.10.2016 Plzeňský deník str. 16 
Plzeňsko/Servis (18 h) 
20.10.2016 Plzeňský deník str. 1  
Za unikátním podbrdským vodním hamrem 
21.10.2016 Plzeňský deník str. 11 Region 
22.10.2016 Plzeňský deník str. 16 Plzeňsko 
Výstava o archeologii třicetileté války 
24.10.2016 Plzeňský deník str. 24. ročník 
festivalu Bonjour Plzeň!  
25.10.2016 Plzeňský deník str. 14 Plzeňsko/  
25.10.2016 Plzeňský deník str. 14 Plzeňsko/ 
Kam vyrazit s dětmi během prázdnin?  
26.10.2016 Plzeňský deník str. 3  
Do městské knihovny chodí plzeňští čtenáři už 
140 let 
26.10.2016 Plzeňský deník str. 4 24. ročník 
festivalu Bonjour Plzeň!  

26.10.2016 Plzeňský deník str. 14 Plzeňsko 
S Plzeňskou kartou do muzea levněji 
27.10.2016 Plzeňský deník str. 4 Plzeň  
Listopadová Kultura vyjde v pondělí 31. října 
27.10.2016 Plzeňský deník str. 15 Zábava  
Stolní společnost? To byla sociální síť své doby 
31.10.2016 Plzeňský deník str. 2  
Bratři Saudkové spolu v muzeu, výstava má i 
mládeži nepřístupnou část 
31.10.2016 Plzeňský deník str. 68  
31.10.2016 Plzeňský deník str. 75  
31.10.2016 Plzeňský deník str. 82  
KAŠNY A FONTÁNY DOCHRLILY 
1.11.2016 Plzeňský deník str. 1  
 
Právo 

Komiks a fotky. Saudkové mají výstavu v Plzni 
7.10.2016 Právo str. 11  
Tady žili kdysi lidé. Ale pak přitáhli Švédové 
21.10.2016 Právo str. 10  
 
Rokycanský deník 

4.10.2016 Rokycanský deník str. 1  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
4.10.2016 Rokycanský deník str. 18 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
5.10.2016 Rokycanský deník str. 14 rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
10.10.2016 Rokycanský deník str. 20 rokycansko  
Čtvrtek v muzeu se týká Brd 
11.10.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
11.10.2016 Rokycanský deník str. 16 Rokycansko  
12.10.2016 Rokycanský deník str. 1  
12.10.2016 Rokycanský deník str. 16  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
12.10.2016 Rokycanský deník str. 16  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
13.10.2016 Rokycanský deník str. 18 Deník  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
15.10.2016 Rokycanský deník str. 18 Rokycansko  
U Horáka zavoní houby 
17.10.2016 Rokycanský deník str. 2 
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
17.10.2016 Rokycanský deník str. 18  
18.10.2016 Rokycanský deník str. 1  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
18.10.2016 Rokycanský deník str. 16  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
19.10.2016 Rokycanský deník str. 16 
Rokycansko/Servis  
Martin Spal miluje Brdy. Nabízí v muzeu 33 
snímků; jen do neděle 



190 

 

20.10.2016 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko 
Výprava z Greizu hledala kontakty pro kluby i 
spolky 
21.10.2016 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
24.10.2016 Rokycanský deník str. 18  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
25.10.2016 Rokycanský deník str. 14  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
26.10.2016 Rokycanský deník str. 14  
Hvězdářů, muzea i hamru se v pátek týkal Den 
krajů 
31.10.2016 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko  
31.10.2016 Rokycanský deník str. 18 Rokycansko  
Sedláček a muzeum zvou k moři 
1.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Stolní společnost? Sociální síť své doby 
1.11.2016 Rokycanský deník  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
1.11.2016 Rokycanský deník str. 16 Rokycansko  
 
Přehled zpráv 2. 11. 2016 - 1. 12. 2016 

5plus2 

Na pivo v Plzni chod.ili i Jirásek a Hašek 
4.11.2016 5plus2 str. 4 V  
Pro malíře je Havaj domovem 
11.11.2016 5plus2 str. 1 Plzeňsko, Rokycansko a 
Tachovsko  
Na Havaji cítím, že jsem doma 
18.11.2016 5plus2 str. 36  
 
Domažlický deník 

Chrástecká Muzika vydává Plzeňské písně 
24.11.2016 Domažlický deník str. 17  
Cesta do pravěku 
3.11.2016 Forbes Česko str. 94  
Umění knižní vazby 
15.11.2016 Host str. 44  
 
Mladá fronta DNES 

Galerie ukazuje Plzeň, která už dnes není 
4.11.2016 Mladá fronta DNES str. 18  
Starosta ze zlatých časů Plzně 
5.11.2016 Mladá fronta DNES str. 18  
Malíř žijící na Havaji vystavuje doma. h 
15.11.2016 Mladá fronta DNES str. 15  
Výjimečná šance vylepšit část Plzně 
24.11.2016 Mladá fronta DNES str. 15 
Vychází ojedinělá kolekce lidových písní 
25.11.2016 Mladá fronta DNES str. 19 
Advent v Plzni bude nabitý 
25.11.2016 Mladá fronta DNES str. 54  
Den krajů zvýšil návštěvnost památek 

16.11.2016 Moderní obec (newsletter) str. 3  
2.11.2016 Plzeňský deník str. 6 Plzeňsko/Servis 
Archeologové odkrývají bojiště třicetileté války 
7.11.2016 Plzeňský deník str. 7 Kultura regionu  
Můj týden s Erasmem+Šance pro naše kultury 
7.11.2016 Plzeňský deník str. 17  
7.11.2016 Plzeňský deník str. 18  
Průvodkyně prozradí zajímavosti o umělecké 
knižní vazbě 
8.11.2016 Plzeňský deník str. 11 Zábava  
8.11.2016 Plzeňský deník str. 16 Plzeňsko 
9.11.2016 Plzeňský deník str. 18  
Moje návštěva ze Španělska 
10.11.2016 Plzeňský deník str. 15  
15.11.2016 Plzeňský deník str. 16  
Školáci si užijí volné dny 
16.11.2016 Plzeňský deník str. 3  
21.11.2016 Plzeňský deník str. 20  
22.11.2016 Plzeňský deník str. 16  
24.11.2016 Plzeňský deník str. 18  
Chrástecká Muzika vydává Plzeňské písně 
24.11.2016 Plzeňský deník str. 20  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 58  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 61  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 62  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 65  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 69  
28.11.2016 Plzeňský deník str. 71  
30.11.2016 Plzeňský deník str. 18  
V adventu se nevdávejte, radí při prohlídkách 
1.12.2016 Plzeňský deník str. 3  
 
Právo 

Folklórní „best of“ nezapomnělo ani na 
Škodovku 
24.11.2016 Právo str. 10  
 
Rokycanský deník 

Sedláček představí v muzeu krásy Tichomoří 
2.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
3.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
5.11.2016 Rokycanský deník str. 1  
Sedláček otužuje v Rokycanech filipínskou 
manželku 
5.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Co říkáte složení nového zastupitelstva kraje?  
7.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Hánová vnese do muzea Vánoce 
7.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
7.11.2016 Rokycanský deník str. 18  
8.11.2016 Rokycanský deník str. 1  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
8.11.2016 Rokycanský deník str. 16 Rokycansko 
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
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9.11.2016 Rokycanský deník str. 18  
Hánová nabídne betlémy v muzeu 
10.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
12.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
14.11.2016 Rokycanský deník str. 18  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
15.11.2016 Rokycanský deník str. 16  
Gymnazisté vydělali na odstávce 
16.11.2016 Rokycanský deník str. 1   
Makaj přednáší o Brdech v muzeu 
21.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
21.11.2016 Rokycanský deník str.  
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
22.11.2016 Rokycanský deník str. 16  
Makaj poučí o Brdech 
23.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
24.11.2016 Rokycanský deník str. 1  
Muzeum vezme na Sardinii 
28.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Muzeum vezme na Sardinii 
29.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
U Horáka zadá Mikuláš úkoly 
29.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
Zbirožské muzeum hostí betlémy 
29.11.2016 Rokycanský deník str. 3  
 

Přehled zpráv 2. 12. 2016 - 31. 12. 2016 

5plus2 

Loutková akademie ve Sladovně nabídne 
novinky 
23.12.2016 5plus2 str. 2  
 
Domažlický deník 

Archeologové našli středověkou tvrz 
12.12.2016 Domažlický deník str. 1   
O tvrzi stále není rozhodnuto 
16.12.2016 Domažlický deník str.  
PALEONTOLOGIE V MUZEU I V DIVADLE 
16.12.2016 Domažlický deník str. 4  
Vyfoťte se na zvonici, získáte selfie z vánoční 
Plzně 
17.12.2016 Domažlický deník str. 4  
 
Klatovský deník 

O tvrzi ve Vidicích na Horšovskotýnsku stále není 
rozhodnuto 
16.12.2016 Klatovský deník str. 5  
 
Mladá fronta DNES 

Zloděj a policista lákají hosty do muzea 

3.12.2016 Mladá fronta DNES str. 17  
Muzeum patří legendární stavebnici 
16.12.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Neotřelé vánoční dárky? Lidé opět objevují 
tradiční výrobky z kraje 
22.12.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Na komunistický žalář nezapomenu 
27.12.2016 Mladá fronta DNES str. 16  
Publikace o Plzni mapuje rozvoj průmyslu i 
divadla 
30.12.2016 Mladá fronta DNES str. 14  
 
Plzeňský deník 

Výstava ukáže dračí roucho úředníka 
5.12.2016 Plzeňský deník str. 2  
6.12.2016 Plzeňský deník str. 1  
Adventní dílny v muzeu 
6.12.2016 Plzeňský deník str. 11  
6.12.2016 Plzeňský deník str. 16  
8.12.2016 Plzeňský deník str. 1  
8.12.2016 Plzeňský deník str. 18  
Adventní dílny v Národopisném muzeu 
13.12.2016 Plzeňský deník str. 16  
PALEONTOLOGIE V MUZEU I V DIVADLE 
14.12.2016 Plzeňský deník str. 2  
Vyfoťte se na zvonici, získáte selfie z vánoční 
Plzně 
14.12.2016 Plzeňský deník str. 4  
Adventní dílny v Národopisném muzeu 
14.12.2016 Plzeňský deník str. 18  
14.12.2016 Plzeňský deník str. 18 Plzeňsko 
Fenomén Merkur 
15.12.2016 Plzeňský deník str. 1 
Kam v regionu za zábavou 
15.12.2016 Plzeňský deník str. 9  
MERKUR: TO JE FENOMÉN!  
16.12.2016 Plzeňský deník str. 1  
Merkur: To je fenomén!  
16.12.2016 Plzeňský deník str. 11  
19.12.2016 Plzeňský deník str. 20  
Kde chci být sám 
23.12.2016 Plzeňský deník str. 3 Plzeň 
Muzeum otevřelo dvě nové výstavy a zve 
školáky na paleontologický výlet 
27.12.2016 Plzeňský deník str. 58  
 
Právo 

Čínští draci konečně opustili depozitáře 
10.12.2016 Právo str. 13  
Muzeum v Plzni vystavuje unikátní čínský textil 
14.12.2016 Právo str. 21 Kultura   
16.12.2016 Právo str. 10 Západní  
Pradědečkové se v hospodě rozhodně nenudili 
31.12.2016 Právo str. 3  
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Rokycanský deník 

U Horáka zadá úkoly Mikuláš 
2.12.2016 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko  
Jiřina Hánová poví o betlémech 
5.12.2016 Rokycanský deník str. 3  
Muzejní expozicí betlémů zítra provází Jiřina 
Hánová 
9.12.2016 Rokycanský deník str. 3  
Jiřina Hánová přibližuje betlémy 
10.12.2016 Rokycanský deník str. 3 rokycansko 
zprávy  

MERKUR: TO JE FENOMÉN!  
16.12.2016 Rokycanský deník str. 1  
Kam v regionu za zábavou 
20.12.2016 Rokycanský deník str. 9  
Výstavy na Rokycansku 
22.12.2016 Rokycanský deník str. 9  
V muzeu vrcholí dvě expozice 
28.12.2016 Rokycanský deník str. 1 
Týdeník Domažlicko 
Archeologové našli ve Vidicích středověkou tvrz 
14.12.2016 Týdeník Domažlicko str. 1 

 

Ředitelství 

Český rozhlas Plzeň – rozhovor na téma výstavy Plzeňské katastrofy v ZČM (Jan Mergl), 1. 3. 2016 

Televize ZAK – rozhovor na téma výstavy Plzeňské katastrofy v ZČM (Jan Mergl), 2. 3. 2016 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Popularizace a rozhovory pro média 

Muzejní noc, program Archeologem na jednu noc v Národopisném muzeu Plzeňska, 20. 5. 2016 
(A. Kordíková, M. Sochorová, M. Čechura)Plzeňské dvorky, Národopisné muzeum Plzeňska, 28. 5. 2016 
(A. Kordíková, M. Sochorová)Mezinárodní den archeologie, hlavní budova ZČM v Plzni, 25. 10. 2016 
(M. Sochorová 

Český rozhlas Plzeň – reportáž o výsledcích archeologického výzkumu v Sušici (M. Čechura) 

Oddělení starších dějin 

Během roku pracovníci oddělení poskytli řadu rozhovorů pro tisk, rozhlas a regionální televizi v rámci 
propagace muzea (viz dole). Oddělení jako samostatný celek se ale nezúčastnilo žádného veletrhu 
cestovního ruchu, jednorázové propagační prezentace atd. Z výše zmíněných výraznějších akcí uvádíme:  

(celkem 4 akce a 8 výstupů) 

Rozhovory pro ČRo Plzeň a ZAK při příležitost vydání knihy „Škoda lásky. Druhá světová válka na severním 
Plzeňsku“. 15. 12. 2016 (Dr. M. Hus 2x) 

Rozhovory pro tisk (PD, MFD, Právo), televizi (Plzeňská 1) a ČRo při vernisáži výstavy 

„Archeologie třicetileté války v západních Čechách“ 20. 10. 2016 (4 interview, Mgr. J. Orna) 

Rozhovor pro televizi (ZAK), téma „Nález tvrze ve Vidicích“ 21. 12. 2016 (Mgr. J. Orna) 

Rozhovor pro ČRo Plzeň, téma „Mezinárodní den archeologie“. 13. 10. 2016 (Mgr. J. Orna)  

Oddělení novějších dějin 

Děti chtěly jíst. Pak začala střelba. 5 plus 2, Česká republika, 17. 6. 2016, s. 17 

Oddělení národopisné 

V roce 2016 se pracovníci národopisného oddělení věnovali především mediální propagaci a prezentaci 
výstav či kulturních akcí uskutečněných objektu Národopisného muzea Plzeňska.  
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V roce 206 se pracovníci národopisného oddělení podíleli na správě vlastního profilu Národopisného 
muzea Plzeňska na sociální síti Facebook a současně s tím také jednotného profilu Západočeského muzea 
v Plzni, p. o. Ve spolupráci s odd. PR se průběžně podíleli na aktualizaci webových stránek organizace 
a spravovali prezentaci Národopisného muzea Plzeňska na webových stránkách www.do-muzea.cz. Pro 
zvýšení informovanosti o náplni práce pracovníků národopisného oddělení a celoročně nabízených 
návštěvnických programech v Národopisném muzeu Plzeňska, došlo v roce 2016 k založení účtů 
Národopisného muzea Plzeňska také na sociálních sítích Twitter a Instagram.  

Rozhlas 

Marie Klečatská. „Je-li tedy vůle vaše, uhlídáte Mikuláše!“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 5. 12. 2016).  

Michal Chmelenský. ʻPlačky a nosiči rakví, co nebožtíka přes práh pěkně zhoupnou - na Plzeňsku záruka 
„dobrého“ pohřbuʻ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 7. 11. 2016). 

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „Kolik znáte držitelů státních medailí? A kolik držitelů medailí za mistrovství 
v nějakém pohybu?“ (ČRo Plzeň, 28. 10. 2016). 

Tomáš Bernhardt. „Salvy ostrostřelců, vyzvánění zvonů a pochodně – i to bývalo součástí velkých svátků 
ve staré Plzni“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 3. 10. 2016). 

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „První volby v Plzni? Jeden měšťan na všech kandidátkách a pak i ve volební 
komisi“ (ČRo Plzeň, 23. 9. 2016). 

Jana Slámová. ʻUlehnout jako šestinedělka v „koutě“ – to si ženy na Plzeňsku běžně zopakovaly i desetkrát 
za životʻ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 5. 9. 2016).  

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „Viktorka za jeden gól vyfasuje částku, která se blíží prostředkům města 
vynaloženým na město kultury“ (ČRo Plzeň, 19. 8. 2016). 

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „Může člověk, kterého nezajímá jeho bezprostřední okolí, dobře spravovat 
stát?“ (ČRo Plzeň, 15. 7. 2016). 

Marie Klečatská. „Krajková ouška a pro nevěstu korunka – tak se zdobívaly ženy na Chotěšovsku“ (ČRo 
Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 4. 7. 2016).  

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „Nové logo Plzně je graficky čisté, je to ale jen hříčka“ (ČRo Plzeň, 10. 6. 2016). 

O Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF®  Plzeň a „Přehlídce lidových krojů z Plzeňska“ (ČRo Plzeň, 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 6. 6. 2016). 

Tomáš Bernhardt. Fejeton: „Ideály, svoboda, vlast – to mladé lidi nezajímá, stěžoval si už Václav Havel 
starší“ (ČRo Plzeň 6. 5. 2016). 

Jana Slámová. ʻSkříň na jedy i andělé s „puškou“ – známe tajemství lékáren staré Plzněʻ (ČRo Plzeň, 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 2. 5. 2016). 

Michal Chmelenský. „Stříbrský kroj? Zaujmou vás ouška, plenka i lajblíček“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových 
písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 18. 4. 2016).  

Marie Klečatská. „Plzeňský Svéráz Boženy Lábkové“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 4. 4. 2016). 

Michal Chmelenský. „Smrt plyne po vodě, nové léto k nám jede…“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, 
redaktorka Michaela Vondráčková, 7. 3. 2016). 

Tomáš Bernhardt. Fejeton: ʻ„Maj se tam jak pánbů ve frankrajchu, ale furt na něco nadávají, docela jak 
my,“ řekl by o dnešku zřejmě pan Broučekʻ (ČRo Plzeň, 26. 2. 2016). 

http://www.do-muzea.cz/
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Michal Chmelenský: „My tři králové jdeme k vám…“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 4. 1. 2016). 

Tomáš Bernhardt: „Plzeň pohromami stíhaná“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 
Vondráčková, 1. 2. 2016). 

Televize 

Reportáž: „Letní keramický dvoreček“ (TV Plzeňská 1, červenec 2016). 

Reportáž: „O přípravách přehlídky lidových krojů z Plzeňska a MFF CIOFF®  Plzeň“ (ZAK TV, 20. 5. 2016). 

Reportáž: „Skauti do Národopisného muzea Plzeňska přivezli výstavu“ (TV Plzeňská 1, 4. 4. 2016).  

Reportáž: „Letos na Velikonoce šupou ženy!: o Velikonočním jarmarku v Národopisném muzeu Plzeňska“ 
(TV Plzeňská 1, 24. 3. 2016).  

Reportáž: ʻVítání jara v Plzni: vynášení „Smrtky“ʼ (ZAK TV, 11. 3. 2016).  

Oddělení botanické 

článek o jedovatých bobulích planých rostlin na Facebook muzea, 8. 7. 2015 (S. Pecháčková). 

článek o botanické exkurzi do Sulislavi na Facebook muzea, 3. 6. 2015 (S. Pecháčková). 

Muzeum loutek 

Český Rozhlas – trvalá spolupráce  

Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžně. 

Loutkář – trvalá spolupráce. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Televize 

Reportáž k výstavě Podivuhodný svět pravěku, ZAK TV 18. 1. 2016, P. Kraft  

Reportáž k akci Dudy a dudáci, ZAK TV 27. 2. 2016 Reportáž k výstavě 55 let astronomie v Rokycanech, ZAK 
TV 27. 5. 2016, H. Wenigová  

Toulavá Kamera, Česká televize, Hamr Dobřív 11. 9. 2016, Frýda, Švec, Suchý  
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Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31. 12. 2016 

Ředitelství Západočeského 
muzea 

Plzeň, Kopeckého sady 2 

ředitel muzea:  
PhDr.  František Frýda 

ekonom, zástupce ředitele:  
Ing. Karel Beneš 

náměstek pro věci odborné:  
PhDr. Jan Mergl, Ph.D. 

sekretariát: Eva Marešová 

agenda ISO, OBP, PO: Jana Radová 

systémovy inženýr: Ing. Stanislav Novák 

vnitřní audit: Ing. Václav Pošta  

fotograf: Ivana Michnerová 

muzejní pedagog.: Mgr. Denisa Brejchová 

investor: Helena Kermesová 

Investiční technik: Josef Blahout 

vedoucí Muzea církevního umění: 
Mgr. Václav Engler 

Oddělení vnějších vztahů 

vedoucí: Romana Němečková 

Martina Burešová 

Mgr. Jakub Šmíd 

Ekonomické oddělení 

hlavní účetni: Vojtěch Kristýn 

Jana Hanáčková 

Pavla Lohrová 

Darja Rácová 

 

 

Oddělení prehistorie 

Plzeň, Zborovská 40 

vedoucí: Mgr. Milan Metlička 

Mgr. Andrea Junková 

Ing. Ivana Kolmanová 

Mgr. Alena Leščínská  

Marcela Mašková 

Jarmila Metličková 

Petra Peterková  

Mgr. Renata Rejchová  

Bc. Lenka Šmolíková 

Jana Tycová  

Mgr. Antonín Zelenka 

Oddělení starších dějin 

Plzeň, Zborovská 40 

vedoucí: PhDr. Miroslav Hus 

Marie Beránková 

Bohumil Diviš 

Mgr. Veronika Dudková  

Magdalena Kuldová 

Mgr. Veronika Lungová 

Mgr. Jiří  Orna 

Mgr. Jiří Šneberger 

Monika Zemánková 
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Oddělení novějších dějin 

Plzeň, Tylova 22 

vedoucí: Mgr. Luděk Krčmář 

Dagmar Morgensternová 

Lucie Kuníková  

Iva Tománková 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů 

Plzeň, Zborovská 40 

vedoucí: PhDr. Pavel Břichaček 

Mgr. Martin Čechura 

Bc. Petr Hereit 

Mgr. Alena Kordíková 

Mgr. Jiři Smetana 

Mgr. Marketa Sochorová 

Mgr. Martina Šmejdová 

Oddělení 
uměleckoprůmyslové 

Plzeň, Bolevecká náves 17 

Mgr. Lenka Merglová Pánková 

Mgr. Jindřich Mleziva 

Bc. Ludmila Kotorová 

Oddělení národopisné 

Plzeň, nám. Republiky 13 

vedoucí: Mgr. Michal Chmelenský 

Mgr.  Tomáš Bernhardt 

Mgr. Marie Klečatská 

Michaela Oliberiusová  

Jana Pistoriusová 

Alena Potůčková 

Lenka Růžičková  

Mgr. Jana Slámová 

Mgr. Nela Štorková 

Mgr. Hana Zichová  

Oddělení botaniky 

Plzeň, Tylova 22 

vedoucí: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. 

Renata Bláhová 

Alena Čížková 

Mgr. Ivona Matějková 

RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD. 

Oddělení zoologie 

Plzeň, Tylova 22 

vedoucí: RNDr. Roman Vacík 

Mgr. Ivana Hradská 

Eva Kašparová 

Mgr. Lucie Podzemná 

Ivo Ťeťál 

Bc. Šarka Vančurová 

Centrum paleodiverzity 

Plzeň, Tylova 22 

vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 

Ing. Jan Bureš 

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 

Ing. Jana Mlnařiková 

Lucie Pšeničková 

Marie Spáčilová 

 

 



197 

 

Knihovna ZČM 

Plzeň, Kopeckého sady 2 

vedoucí: PhDr. Ila Šedo 

Mgr. Lenka Bendová 

Jitka Martincová 

Lenka Šimicová 

Oddělení konzervace 

Plzeň, Tylova 22 

vedoucí: Bc. Eva Podzemná 

Elen Kudrová 

Bc. Martin Nauš, DiS 

Jiři Špinka, mistr uměleckých řemesel 

Václav Vondrovský 

Gabriela Zlámalová 

Oddělení výstavnictví 

Plzeň, Kopeckého sady 2 

vedoucí: BcA. Ludmila Kristová 

Ing. Miroslav Hakr 

David Lang 

Bc. Miroslav Tříska 

Průvodci 

Alena Bláhová  

Milada Brunová  

Marie Divišová  

Mgr. Jaroslava Froydová  

Anna Ivanová  

Ludmila Němcová 

Jarmila Pašková  

Ludmila Rumlová  

Květa Šourová  

Šatnářky  

Luďka Brožová 

Irena Svejkovská 

Jaroslava Štolbová 

Oddělení technické a údržby 
budov 

Plzeň, Bolevecká náves 17 

vedoucí: Vlastimil Kudra 

Vladimír Duchek 

Miroslav Hyťha 

František Mencák 

Antonín Povondra 

Stanislav Smolík 

Robert Valeš 

Uklízečky 

Drahomira Čonková 

Alena Hájková 

Ivana Hammerová 

Drahuše Hegnerová 

Petra Šimková 

Jitka Šimová  

Muzeum loutek 

nám. Republiky 23 Plzeň 

vedoucí: Mgr. Markéta Formanová 

Hana Beková  

Mgr. Tomáš Pfejfer 

Ivana Švecová  

Centrální depozitář Nepomuk 

Martin Beránek 
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Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

nám. J. Urbana 141, Rokycany 

vedoucí: Mgr. Hana Wenigová 

průvodce: Lenka Janoušková 

účetní: Eva Slatkovská 

úklid: Jiřina Šístková 

Oddělení přírodních věd 

Masarykovo nám 135/I, Rokycany 

vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová 

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. 

Mgr. Marie Süssová 

Stanislava Volková 

Oddělení historie a společenských věd 

Josefa Knihy 146, Rokycany 

vedoucí: Mgr. Jan Lehner 

Mgr. Radka Hentschová, Ph.D. 

Helena Husová 

Mgr. Martina Merglová Stránská 

Bc. Martina Skalová 

Mgr. Václava Vondrovská, DiS. 

Oddělení knihovny a informací 

Malé nám. 123/I, Rokycany 

vedoucí: Mgr. Václav Zdráhal 

Bc. Karel Matějovic 

Jaroslava Pěnkavová 

Centrum paleodiverzity (pracoviště Rokycany) 

Martina Korandová  

Vodní hamr Dobřív 

Josef Švec 



















































Poskytování informací č. 106/1999 Sb. 
Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Plzeňského kraje, IČ 00228745 podává podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. v 
platném znění výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle toho zákona poskytování za 
rok 2016. 

V roce 2016 byla organizaci podána 1 žádost o informaci, která byla zodpovězena. Žádost o informaci podal dne 
12. 5. 2016 datovou schránkou spolek „Právo ve veřejném zájmu, z. s.“ Chalupkova 1367, 149 00 Praha 11, IC 
03853462, zastoupený předsedou spolku Markem Eliáškem ve věci informaci o pokutě uložené Úřadem pro 
hospodářskou soutěž, konkrétně ve věci výběrového řízení na vybudování expozic „Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje“., kdy mělo dojít k diskriminaci drobných řemeslníků požadavkem zadavatele na kmenové 
zaměstnance generálního dodavatele expozic. 

Západočeské muzeum odpovědělo dne 17. 5. 2016 dopisem zaslaným datovou schránkou; zprávy žadatel 
vyzvedl dne 20. 5. 2016. V dopise bylo vysvětleno stanovisko muzea k této věci a konstatováno, že muzeum 
nepodalo podnět k soudnímu jednání. Přílohou pak bylo stanovisko muzea v této věci a rozdílné stanovisko 
ÚOHS. S vysvětlením se žadatel o informaci spokojil a nepožadoval doplnění vysvětlení. 

Žádná další žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. nebyla muzeu podána. 

V roce 1916 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebylo podáno žádné odvolání  
proti rozhodnutí. 

Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace a organizaci nevznikly žádné výdaje v souvislosti  se soudními  řízeními o právech 
a povinnostech podle zákona 106/1999Sb. 

Nebyly poskytnuty výhradní licence, nebyly podány stížnosti podle §16a, nebyly podány žádné další informace 
vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

  



 



Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) 
za rok 2016 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2016. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna 

poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. 
 

Název zpravodajské 
jednotky  
(přesný název muzea, 
galerie) 

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 

IČO 228745 

Adresa Kopeckého sady 2 

Plzeň-město 

301 36 

Telefon 
378370112 

E - mail 
reditelstvi@zcm.cz 

Kraj 
Plzeňský kraj, Plzeň-město 

Vlastní www stránky Ano 

www stránky jednotky www.zcm.cz 
 

A. KLASIFIKACE MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ podle převládajícího předmětu sbírek a výstav (vhodné zaškrtněte) 

a Kód 

Výtvarné umění 01 

Umělecké obory ostatní 02 

Archeologie a historie 03 

Historie přírody a přírodovědné obory 04 

Věda a technika 05 

Etnografie (etnologie) a antropologie 06 

Všeobecné, kombinované (vlastivědné) (07) 

Skanzeny 08 

Ostatní 09 

B. SEZNAM A KLASIFIKACE POBOČEK MUZEÍ A GALERIÍ (podle převládajícího předmětu sbírek a výstav) V případě více poboček uveďte zbylé v příloze. 

Název a místo pobočky 1) 
Počet 

návštěvníků 

Kód 

klasifikace  
Název a místo pobočky 1) 

Počet 

návštěvníků 

Kód 

klasifikace  

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Plzeň 2713 07 Muzeum loutek, nám. Republiky 23, Plzeň 23248 07 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 11283 07 Vodní hamr v Dobřívě 7329 05 

Pamětní síň J. Mošny v Dobřívě 170 09    

      

      

      

      

      

      

      
 

1)
 Vyplní se jmenovitě všechny pobočky muzeí a galerií (počet poboček odpovídá ř. 0103). 

 

Kód klasifikace pobočky se označí podle předcházející tabulky. 

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE K 31. 12. SLEDOVANÉHO ROKU 

 Č. ř. Celkem z toho mimo provoz 
a 1 2 3 

Muzea, památníky 0101 1  

Galerie (muzea výtvarných umění) 0102   

Pobočky muzeí a galerií 0103 5  

Počet m2 celkové výstavní plochy 0104 6 504  

z 
to

h
o
 počet m2 pro stálé expozice 0105 4 841  

počet m2 pro bezbariérový přístup 0106 4 947  

 

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE - DOKONČENÍ 

 Č. ř. Celkem 
z toho mimo 

provoz 
a 1 2 3 

Počet expozic muzeí a galerií 0107 16 x 

v 
to

m
 

výtvarné umění 0108  x 

umělecké obory ostatní 0109 3 x 

archeologie a historie 0110 4 x 

historie přírody a přírodovědné 

obory 
0111 2 x 

věda a technika 0112 2 x 

etnografie (etnologie) 

a antropologie 
0113 3 x 

všeobecné, kombinované 

(vlastivědné) 
0114 2 x 

ostatní 0115  x 

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0115) 0159 16 330 0 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 15. 3. 2017 Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 106/16 ze dne 22. 10. 2015 

Kult (MK) 14-01 

P
rá

v
n
í 

fo
rm

a 
zp

ra
v
o
d
aj

sk
é 

je
d
n
o
tk

y
  

(z
ak

ro
u
žk

u
je

 s
e 

o
d
p
o
v
íd

aj
íc

í 
p
rá

v
n
í 

fo
rm

a)
 

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. * 11 

Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 12 

Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 13 

Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. 14 

Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. * 21 

Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * (22) 

Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 23 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. 24 

Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. * 30 

Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. * 32 

Spolek dle zák. č. 89/2012 Sb. 40 

Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 

Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 89/2012 Sb. 60 

Církevní právnická osoba dle zák. č. 3/2002 Sb. * 62 

Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. * 64 

Obchodní společnosti dle zák. č. 90/2012 Sb. (veř. obchod. spol., komanditní spol., 

společnost s r. o., akciová společ.) 
70 

Družstvo dle zák. č. 90/2012 Sb. 75 

Fyzická osoba se živnostenským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb. 80 

Jiná:   90 

* ve znění pozdějších předpisů 



II. VÝKONY MUZEA, GALERIE 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet uspořádaných výstav celkem 

(součet ř. 0210 až 0217) 
0201 36 

v ř. 0201 vlastních (základních) 0202 15 

z 
to

ho
 putovních 0203 2 

počet instalací putovních výstav 0204 2 

počet zapůjčených výstav do zahraničí 0205  

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených) 0206 21 

v 
to

m
 od jiných muzeí v ČR 0207 2 

ze zahraničí 0208  

jiných (ze soukromých sbírek atd.) 0209 19 

v 
ř.

 0
20

1
 

výtvarné umění 0210 7 

umělecké obory ostatní 0211 5 

archeologie a historie 0212 6 

historie přírody a přírodovědné obory 0213 5 

věda a technika 0214 2 

etnografie (etnologie) a antropologie 0215 5 

všeobecné, kombinované 0216  

ostatní 0217 6 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií 

(součet ř. 0219 až ř. 0223) 
0218 81 752 

v 
to

m
 

za vstupné celé 0219 24 033 

za vstupné snížené 0220 33 963 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0221  

za rodinné vstupné 0222 9 318 

neplatících 0223 14 438 

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků (z ř. 0218) 0224  

Počet účastníků speciálních doprovodných programů 

k výstavám a expozicím (z ř. 0218) 
0225 4 241 

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy  

(z ř. 0225) 
0226 172 

z 
to

ho
 

pro děti a mládež 0227 163 

pro etnické menšiny 0228  

pro seniory 0229  

pro zdravotně handicapované 0230  

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je 

muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu 

ve výstavních prostorách) 

0231 88 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231) 0232 7 744 

P
oč

et
 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0231) 

samostatná scénická 

vystoupení  
0233 37 

přednášky 0234 26 

ostatní 0235 25 

návštěvníků 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0232) 

samostatných scénických 

vystoupení 
0236 3 256 

přednášek 0237 2 288 

ostatních 0238 2 200 

Počet počítačů ve výstavních prostorách muzea (galerie) 

připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku 
0239  

Počet sympozií, konferencí a seminářů  

(pořádaných muzeem, galerií) 
0240 5 

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 0241 432 

Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. 

č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0242 6 

z ř. 0242 náklad (počet výtisků v ks) 0243 3 030 

Počet titulů vydávaného periodického tisku  

dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0244 5 

z ř. 0244 náklad (počet výtisků v ks) 0245 1 300 

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl  

dle zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0246  

z ř. 0246 náklad (počet v ks) 0247  

Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných 

nosičích  
0248  

z ř. 0248 náklad (počet v ks) 0249  

Počet titulů elektronických dokumentů na internetu  0250 2 

Počet titulů z ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250, 

které jsou autorskými díly zaměstnanců muzea 
0251 13 

Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 0252 312 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252) 0259 188 982 

III. ZAMĚSTNANCI 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Celkový počet pracujících (fyzických) osob 2)  0301 142 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 0302 128,2 

z toho odborných pracovníků (přepočtený stav) 0303 77,9 

Počet dobrovolných (fyzických) pracovníků z ř. 0301 0304 142 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0305 213 503 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0305) 0359 213 993,1 

IV. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0401 4 712,0 

z 
to

h
o
 

vybrané vstupné  0402 2 700,0 

tržby z prodeje upomínkových předmětů, 

propagačních materiálů, programů apod. 
0403 404,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu 0404 161,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0405 74 354,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0406 398,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů 0407 85,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0408  

z toho z fondů EU 0409  

Dary a sponzorské příspěvky 0410 5,0 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0411 3 145,0 

Příjmy (výnosy) celkem  

(ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411) 
0412 82 860,0 

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0413 131,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0414 14 250,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0415  

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0416  

Dotace a granty na investice ze zahraničí 0417  

z toho z fondů EU 0418  

Dotace a granty na investice celkem 

(součet ř. 0413 až 0417) 
0419 14 381,0 

Vlastní vklady 3) 0420  

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420) 0459 197 586,0 

V. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0501 15 030,0 

z toho nájmy 0502 744,0 

Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507) 0503 54 111,0 

v 
to

m
 

mzdy 0504 38 367,0 

ostatní osobní náklady 0505 2 401,0 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0506 13 237,0 

ostatní sociální náklady 0507 106,0 

Náklady na nákup sbírkových předmětů  0508 354,0 

Náklady na restaurování, konzervování a preparování 

(dodavatelsky) 
0509 60,0 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0510 72,0 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0511 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0512 6 849,0 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0513 6 129,0 

Výdaje (náklady) celkem  

(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513) 
0514 82 605,0 

Nezbytné základní provozní výdaje (z ř. 0514) 0515 82 605,0 

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0516 15 352,0 

v 
to

m
 hmotný majetek 4) 0517 15 352,0 

nehmotný majetek 5) 0518  

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518) 0559 333 374,0 

  

                                                                                              

2) 
Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod. 

3)
 Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.). 

4) 
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP). 

5) 
Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP). 



 

VI. KNIHOVNY MUZEÍ A GALERIÍ 

Evidenční číslo knihovny evidované dle knihovního 

zákona č. 257/2001 Sb. 
4627/4145/2003 

 

 Č. ř.  Celkem 
a 1 2 

Počet knihoven 0601 2 

z toho přístupných veřejnosti 6) 0602 2 

Počet knihovních jednotek 0603 169 103 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 0604 1 895 

Počet registrovaných uživatelů 0605 1 051 

v 
to

m
 zaměstnanci muzea a galerie 0606 61 

ostatní veřejnost 0607 990 

Počet výpůjček celkem 0608 3 962 

z toho absenčních výpůjček 0609 17 

Výdaje na knižní fond v tis. Kč 0610 356,9 

Počet zaměstnanců knihovny (přepočtený stav) 0611 5,8 

z toho odborných knihovníků 0612 4,0 

Počet dobrovolných pracovníků 0613  

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0614  

Počet počítačů v muzejní studovně nebo knihovně 

připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku 
0615 10 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0615) 0659 177 459,7 
 

                                                                                              

6)
 Pro poskytování knihovnických služeb. 

 

 

VII. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU 

 Č. ř. Celkem 

a 1 2 

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku, 

s nimiž vykazující organizace hospodaří  

k 31. 12. sledovaného roku 

0701 1 

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku, 

které vykazující organizace užívá na základě nájemní  

smlouvy k 31. 12. sledovaného roku 

0702  

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní 

památku, s nimiž vykazující organizace hospodaří  

k 31. 12. sledovaného roku 

0703 4 

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní 

památku, které vykazující organizace užívá na základě 

nájemní smlouvy k 31. 12. sledovaného roku 

0704 5 

Počet m2 plochy přístupné veřejnosti 0705 11 360 

z toho počet m2 výstavní plochy 0706 6 504 

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0706) 0759 17 874 

 

VIII. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MUZEA (GALERIE) 

IX. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 

 Č. ř.  Celkem 
a 1 2 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. sledovaného roku 0901 772 420 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12. 0902 618 399 

z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu 0903 171 894 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou on-line katalogu na internetové stránce muzea 0904 18 455 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok 0905 1 496 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za sledovaný rok 0906 1 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení 0907 1 660 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení 0908 313 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok 0909 150 061 

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0910 5 981 

z toho vlastní kapacitou 0911 5 885 

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0912 143 

z toho vlastní kapacitou 0913 138 

Počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0914 3 980 

z toho vlastní kapacitou 0915 3 980 

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok 0916 24 

Počet výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje 0917 23 

Počet zaměstnanců muzea podílejících se na plnění vědeckovýzkumných úkolů (z ř. 0916) za sledovaný rok (přepočtený stav) 0918 17,7 

Počet badatelských úkonů za sledovaný rok (návštěvy, dotazy, konzultace, žádosti o rešerše atd.) 0919 766 

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0919) 0959 1 755 636,7 

 

Případný komentář:  

 Č. ř. Celkem 

a 1 
2 

Ano Ne 

Možnost 

elektronické 

rezervace 

vstupenek 

prostřednictvím on-line formulářů 0801 Ne 

prostřednictvím elektronické pošty 0802 Ano 

Počet návštěv webových stránek muzea za sledovaný rok 0803 64 776 

Sbírka muzea (galerie) je zapsána v CES: Ano 

Odesláno dne: 

1.3.2017 12:18:10 

Razítko: 

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 

Výkaz vyplnil – jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 

Eva Marešová 

Telefon: 604105580 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: 

e – mail: emaresova@zcm.cz 



Metodické vysvětlivky k výkazu 

ODDÍL I. 
Řádek 0101 a 0102: uvádějí se samostatná muzea, památníky, galerie, nikoliv detašovaná pracoviště. 
Řádek 0103: za pobočku se považují ty detašované části muzea, galerie, které jsou mimo sídlo muzea, galerie a tvoří s vykazujícím muzeem, galerií organizační 

jednotku. 
Řádek 0107: za expozici se pokládá dlouhodobá, tj. více než dvouletá instalace sbírkových předmětů muzea nebo galerie umístěná v jednom objektu, přístupná 

veřejnosti, nebo část takové instalace tématicky jednoznačně pro návštěvníky odlišená od jiných částí (např. názvem, samostatným katalogem, informací 
v průvodci apod.). 

ODDÍL II. 
Řádek 0201: zahrnují se všechny výstavy, které muzeum nebo galerie uspořádaly, tzn. základní, vlastní putovní a dále výstavy převzaté od jiných organizací, tj. výstavy 

jinou organizací instalované a ve vykazujícím muzeu nebo galerii přechodně vystavené. Podrobnější členění se uvede v ř. 0202 – 0217. 
Řádek 0202: vlastní (základní) výstava – jedná se o výstavu autorsky připravenou vykazujícím muzeem a obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50%). 
Řádek 0203: putovní výstavou se rozumí výstava pořádaná muzeem, památníkem nebo galerií mimo vlastní výstavní prostory (ve školách, obcích, kulturních klubových 

zařízeních apod.). 
Řádek 0206: převzatá (zapůjčená) výstava – jedná se o výstavu, kterou si vykazující muzeum vypůjčilo jako celek od jiné instituce, případně si vypůjčilo podstatnou část 

takové výstavy, a vykazující muzeum není jejím hlavním tvůrcem. 
Řádek 0218: vykazuje se počet návštěvníků expozic a výstav podle počtu prodaných vstupenek, případně podle záznamu v knize návštěv. Je-li vstup volný, je třeba 

zajistit evidenci jiným způsobem, eventuálně je možno použít spolehlivého odhadu. U putovních výstav uvádí návštěvníky to zařízení, které je právě 
vystavuje. Návštěvníci se vykazují ve fyzických osobách za sledované období, nikoliv teprve po skončení výstavy. 

Řádek 0231: mezi kulturně výchovné akce lze zařadit také vernisáž výstavy (expozice), jestliže bylo její součástí kulturní vystoupení většího rozsahu. Počet návštěvníků 
vernisáže se vykáže v ř. 0232, ale již se nezapočítává do návštěvníků expozic a výstav v ř. 0218. 

Řádek 0233: uvedou se např. koncerty, literárně dramatická vystoupení, folklorní apod. 
Řádek 0235: v ostatních kulturně výchovných akcích se uvedou např. soutěže, přehlídky, poznávací výlety, Muzejní noc atd. 
Řádek 0251: z celkového počtu vydaných titulů (ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250) se uvede počet titulů, které jsou autorským dílem zaměstnanců muzea, nebo 

na jejichž obsahu se zaměstnanci muzea autorsky podíleli, případně počet titulů, které prezentují činnost muzea. Za takové tituly se (bez ohledu na autorský 
podíl zaměstnanců muzea) považují např. katalogy nebo průvodce expozic, výstav a sbírek muzea, sborníky z konferencí, jichž bylo muzeum pořadatelem 
apod. 

Řádek 0252: uvede se počet dnů v roce, po které muzeum zpřístupnilo výstavní prostory veřejnosti. Pokud muzeum provozuje několik samostatných objektů, uvede se 
nejdelší časový interval, kdy bylo muzeum v těchto objektech otevřeno. 

ODDÍL III. 
Řádek 0302: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený stav). Metodicky odpovídá ukazateli uvedenému na příslušném čtvrtletním výkazu o práci. 
Řádek 0303: jako odborní pracovníci se vykazují vědečtí pracovníci, kurátoři sbírek, kvalifikovaní konzervátoři, restaurátoři, lektoři a pracovníci manažmentu, přičemž 

jejich vzdělání není pro výkaz rozhodující. 
Řádek 0304: dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či 

společnosti. 

ODDÍL V. 
Řádek 0515: do výpočtu nezbytných základních provozních výdajů se zahrnou: údaje z ř. 0502 + 0503 + 0510 + 0512 a dále eventuelní výdaje v tis. Kč na povinné revize 

a servis přístrojů a zařízení (např. EZS, EPS, RHP atd.), náklady na energie a komunální poplatky (tj. např. elektrická energie, plyn, dálkové vytápění, vodné 
a stočné, likvidace komunálního a nebezpečného odpadu), pojistné na majetek a osoby, bankovní služby, odvod do FKSP, případně povinné náklady na 
preventivní zdravotní péči nebo na povinné školení zaměstnanců, povinné náklady na vedení elektronické pošty a s tím spojenou správu softwaru. 

ODDÍL VI. 
Za knihovnu se pro účely tohoto statistického výkazu považuje ta součást muzea, jejímž hlavním cílem je udržování uspořádané sbírky knih, časopisů a jiných 

dokumentů, které jsou řádně evidovány na základě platných právních předpisů v přírůstkovém seznamu, spravovány pověřeným pracovníkem a umožňují 
prostřednictvím knihovnických služeb využívání této sbírky. 

Řádek 0601:  uvede se počet výše definovaných organizačních útvarů muzea k 31. 12. sledovaného roku. 
Řádek 0602:  uvedou se ty knihovny, které kromě pracovníků muzea slouží i dalším zájemcům ze strany veřejnosti. 
Řádek 0603:  uvede se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. sledovaného roku v přírůstkových seznamech, zmenšený o počet 

knihovních jednotek zapsaných v seznamech úbytků. Za knihovní jednotku se považuje každý samostatný svazek knihy, vázaný nebo v deskách uložený 
komplet celého ročníku nebo alespoň několika čísel periodika, každý separát článku, ucelený soubor přímo čitelných kopií nebo mikrokopií ekvivalentní 
jednotce originálu tiskoviny, ucelený soubor fotokopií (obrazových informací) nebo jiných netištěných dokumentů (ucelených souborů obrazových 
a zvukových informací na filmech, diapozitivech, videokazetách, gramofonových deskách, magnetofonových páscích či kazetách a discích). Za samostatnou 
knihovní jednotku se nepovažuje jednotlivé číslo časopisu nebo novin. 

Řádek 0604: uvede se počet všech knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období evidovány v přírůstkovém seznamu. 
Řádek 0605:  uvede se počet uživatelů, kteří si ve vykazovaném roce na evidovanou výpůjčku vypůjčili alespoň jednu knihovní jednotku. Pokud knihovna není přístupna 

veřejnosti, uvede se počet zaměstnanců muzea. Za registrovaného uživatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná v knihovně, 
která je oprávněna půjčovat si dokumenty z jejích fondů a která během vykazovaného období byla nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena. 

Řádek 0608:  uvede se součet všech zaregistrovaných výpůjček knihovních jednotek fyzickým i právnickým osobám, prezenčně či absenčně, všech vyžádaných 
a zaregistrovaných prodloužení výpůjční lhůty a všech kladně vyřízených požadavků na meziknihovní (i mezinárodní) výpůjční službu jiným knihovnám i od 
jiných knihoven. 

Řádek 0609: absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka mimo budovu knihovny. 
Řádek 0610: uvede se úhrn veškerých výdajů za všechny dokumenty zakoupené knihovnou během vykazovaného období pro její knihovní fond. 
Řádek 0611:  uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců knihovny přepočtený na plně zaměstnané za sledovaný rok s přesností na jedno desetinné místo, jedná 

se o počet zaměstnanců knihovny z celkového počtu zaměstnanců muzea (tj. z ř. 0301).  
Řádek 0612:  uvede se součet všech pracovních úvazků zaměstnanců knihovny s kvalifikací v knihovnictví nebo informačních vědách počínaje úrovní ukončeného 

středoškolského studia. 

ODDÍL VII. 
Řádek 0705: uvede se počet m

2
 plochy přístupné veřejnosti včetně depozitářů sbírek, knihovny a archivu; tj. např. expoziční a výstavní sály, koncertní a přednáškové sály 

a salonky, badatelny a zmíněné depozitáře, knihovny a archivy muzeí a galerií. 

ODDÍL IX. 
Řádek 0901: vykazují se ty sbírkové předměty, které byly v předchozích letech evidovány v chronologické evidenci a předměty evidované v systematické evidenci, pokud 

nejsou zahrnuty v chronologické evidenci. 
Řádek 0903: převedení dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení 

takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu a jejich archivace. 
Řádek 0905: vykazuje se počet přírůstkových čísel získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0906: vykazuje se počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených fyzicky od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0909: vykazuje se počet sbírkových předmětů, které byly od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku revidovány (porovnání evidence se skutečným stavem 

sbírek). 
Řádek 0910: počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0912: počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0914: počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0917: za výstupy plnění úkolů výzkumu a vývoje se považují monografie (jejich kapitoly) s přiděleným ISBN, články s poznámkovým aparátem ve sbornících 

a časopisech, ohlášené referáty na konferencích, učebnice (jejich kapitoly), katalogy sbírek, výstav nebo expozic, případně edice dokumentů, které mají 
kritický aparát, libreto nebo scénář autorské výstavy nebo expozice, rukopisy výzkumných a restaurátorských zpráv mající povahu autorského díla, přijaté 
projekty nebo návrhy na nové technologie. 

 



 

 

Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem  

Podivuhodný svět pravěku  

15. ledna - 28. února 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava představí současnou vědecko-uměleckou rekonstrukci v paleontologii, která úspěšně navazuje na 

světoznámé dílo Zdeňka Buriana. Na vystavených obrazech a modelech ožívají zkameněliny známých i méně 

známých živočichů, kteří obývali naši planetu před mnoha miliony lety, ale i nedlouho před příchodem člověka 

na Rokycansko a do jeho vzdálenějšího okolí. Na výstavě budou prezentována díla pětice výtvarníků sdružených 

pod hlavičkou projektu PAS (Paleoart – Art and Science, tedy Paleoart – Umění a věda); konkrétně se jedná 

o dílo Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna. Na výstavu 

„Podivuhodný svět pravěku“ později naváže výstava s názvem „Nelítostný pravěk“ v prostorách Západočeského 

muzea v Plzni. Výstava se uskuteční ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity v Brně, 

nositelem projektu PAS. 

Zkamenělý svět u Nýřan 

22. ledna - 17. dubna 2016 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Výstava představuje živočichy a rostliny, kteří žili u Nýřan v období karbonu před 300 000 000 lety. Jejich 

pozůstatky se zachovaly do současnosti v podobě zkamenělin. Zkamenělé krytolebce, žraloky, členovce, 

stromové plavuně, kapradiny a přesličky doprovázejí mikrofotografie jejich buněčných struktur. Nálezy  

Lidové Rokycansko v miniatuře 

22. ledna - 27. března 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava Lidové Rokycansko v miniatuře představí proměnu českého venkova v průběhu 20. století 

prostřednictvím modelů lidových staveb vyrobených K. L. Hájkem ve 30. letech 20. století. Kromě modelů bude 

na výstavě prezentován soubor fotografií J. Bílého a J. Skuhrovce, kteří ve 40. letech 20. století prováděli 

fotodokumentaci vesnic na Rokycansku a zachytili mnohé dnes již zmizelé objekty. Chybět nebudou ani 

fotografie současného stavu objektů. Návštěvník na výstavě nalezne informace o tom, jaká lidová architektura 

byla pro Rokycansko typická a informace o jednotlivých lokalitách.  

Plzeň pohromami stíhaná 

12. února - 22. května 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Požáry, povodně, krachy, přírodní i lidské katastrofy, které postihovaly Plzeň a její obyvatele během 19. století, 

jsou námětem výstavy, jíž Západočeské muzeum reaguje na téma každoročně vypsané Plzeňským 

uměnovědným sympoziem. Součástí výstavy je například „slavný“ požár chrámu sv. Bartoloměje v únoru roku 

1835. Návštěvníci se ovšem mohou těšit na řadu dalších exponátů ze sbírek muzea, které nebyly dosud nikde 

vystaveny. 

Nelítostný pravěk 

26. února - 19. června 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Myslíte si, že o prvohorách už víte všechno? VýstavaNelítostný pravěk Vás přesvědčí o opaku. Kromě 

nejnovějších paleontologických poznatků oblasti plzeňské a radnické pánve, ale zároveň i Barrandienu, Vás čeká 



 

 

úžasná podívaná v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů. 

Nechybí ani přehlídka těch nejbizarnějších dravců nebo interaktivní koutek pro nejmenší návštěvníky.  

Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě 

4. března - 10. dubna 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Lidé, jejichž příběhy výstava přibližuje, našli výjimečnou sílu k odporu proti komunistickému bezpráví. Někteří 

z nich byli členy ozbrojených protistátních skupin, jiní pracovali pro tajné služby demokratických zemí nebo 

vyráběli a distribuovali letáky či na protest proti stavu společnosti zvolili nejkrajnější možnost a spáchali 

protestní sebevraždu. Výstava nezapomíná ani na ty, kdo vzdorovali na poli kulturním: vydávali samizdaty, 

působili v občanských iniciativách, pořádali manifestace, organizovali petice. Za svůj postoj a aktivity byli všichni 

odsouzeni a uvězněni, mnozí za ně dokonce zaplatili životem. Výstavu zapůjčilo o.p.s. Člověk v tísni 

Praha v rámci programu Jeden svět na školách. 

Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika 

30. března - 30. října 2016 / Muzeum církevního umění, letní refektář 

Výstava, kterou připravili členové UVU plzeňské oblasti a jejich hosté, představuje soudobé sakrální výtvarné 

umění regionu. Vystaveno je široké spektrum výtvarné tvorby, zejména obrazy, kresby, plastiky současných 

výtvarných umělců Plzeňska. Některá díla vznikla u příležitosti Letnic umělců. 

Kinetický dvorek 2016 

1. dubna - 31. prosince 2016 / Muzeum loutek 

Od roku 2013 dotvářejí nevšední prostor atria Muzea loutek dřevěné pohyblivé objekty, které se tu poprvé 

objevily jako výsledek sochařského sympozia. Od loňského roku je v atriu umístěna hra Vladimíra 

Sosny„O laskavém andělovi“. Každý návštěvník má možnost zapojit se do hry pro celou rodinu a svou šikovností 

a vynalézavostí pomoci andělovi na dvorku zpět nad oblaka. Nutno podotknout, že Vladimír Sosna při výrobě 

současného Kinetického dvorku postupoval citlivě s ohledem na dětskou logiku, takže úkoly jsou sice 

jednoduššího charakteru, ale o to více přitahují pozornost nejmladších návštěvníků. Tuto koncepční hru ještě 

doplňuje loutka „Kašpar Pink“ v životní velikosti od Jiřího Špinky, která umožňuje  

VEDEM – cesta terezínských kluků stále pokračuje v Plzni 

1. dubna - 15. května 2016 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Před sedmdesáti lety, v těžkých podmínkách terezínského ghetta, se skupina hochů rozhodla vzít osud do svých 

rukou. Na chlapeckém Domově 1 ustavili vlastní samosprávu a začali vydávat časopis, který pravidelně vycházel 

téměř dva roky. Do něj ti, kteří čekali na transport do pekla koncentračních táborů, vtělili nejen své vzpomínky, 

obavy a radosti, ale i poselství pro ty, kteří se dožijí šťastnějších časů. Výstava Vám představí, v jakých 

podmínkách chlapci žili a tvořili, i co si společně z časopisu každý pátek četli. Chceme však také ukázat, jak jejich 

cesta pokračuje dodnes a inspiruje další a další mladé lidi. Snad povzbudí i Vás, abyste do jejich příběhu 

vstoupili také. Výstava je doplněna o tematické práce studentů prvního ročníku plzeňského gymnázia 

na Mikulášském náměstí.  

 

 

https://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=TEST+-+%C4%8CLOV%C4%9AK+V+T%C3%8DSNI&utm_content=%C4%8Clov%C4%9Bk+v+t%C3%ADsni&utm_term=%C4%8Dlov%C4%9Bk%20v%20t%C3%ADsni%20praha
https://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=TEST+-+%C4%8CLOV%C4%9AK+V+T%C3%8DSNI&utm_content=%C4%8Clov%C4%9Bk+v+t%C3%ADsni&utm_term=%C4%8Dlov%C4%9Bk%20v%20t%C3%ADsni%20praha


 

 

55 let rozvoje astronomie v Rokycanech 

8. dubna - 12. Června / Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava představí návštěvníkům postupný vývoj a proměnu rokycanské hvězdárny prostřednictvím dobových 

fotografií, které budou doplněny také dalekohledy, glóbusy a dalšími trojrozměrnými předměty. 

Vita Caroli 

15. dubna - 29. května 2016 / Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Letošní výstava prací studentů Gymnázia Rokycany je tematicky zaměřena na 700. výročí narození Karla IV., 

Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské. Žáky inspiroval nejen životní osud tohoto významného 

evropského panovníka, ale i celá epocha vrcholného středověku. Propojili tak své znalosti z historie a literatury 

s výtvarnými dovednostmi. Návštěvník se zde seznámí s různými výtvarnými technikami, jako je kresba, malba, 

koláž, asambláž, kombinované techniky a chybět nebudou ani prostorové práce, grafika, keramika. 

Co se skrývá pod drnem? 

5. května - 18. září 2016 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Výstava představí výsledky výzkumu pracovnic oddělení Záchranných archeologických výzkumů, realizovaného 

v předcházejících letech v těsné blízkosti historického jádra Přeštic. Kromě jiného se tu dozvíte, co vše může 

ukrývat půda na ploše jedné jediné stavební parcely v centru města. Prostřednictvím vystavených exponátů 

budete mít příležitost nejen „putovat proti proudu času“, ale rovněž se seznámíte s hmotnou kulturou 

a regionální historií i prehistorií užšího Přešticka. V přilehlých prostorách muzea bude pro Vás připraven také 

interaktivní doprovodný program. 

Jadran Šetlík: Fotografické obrazy 

9. června - 21. srpna 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Výstava v Západočeském muzeu představí díla ze Šetlíkovy současné i retrospektivní tvorby. Od dětského 

a rodinného portrétu až po ilustrativní fotografie z cyklu volné tvorby. Součástí výstavy budou také ukázky 

z připravovaného galerijního souboru "Významné osobnosti města Plzně", jako je například Miroslav Zikmund, 

Miroslav Horníček, Karel Gott, biskup František Radkovský a další. Tento cyklus portrétů je stále otevřený, to 

znamená, že bude postupně rozšiřován o nové a další osobnosti. 

120 let Klubu českých turistů v Rokycanech 

11. června - 28. srpna 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Klub českých turistů (KČT), největší český turistický spolek, byl založen v Praze v roce 1888 skupinou vlastenců 

okolo cestovatele Vojty Náprstka. O osm let později, 8. 7. 1896, se v Rokycanech konala valná hromada nově 

vzniklého regionálního odboru KČT. Kam došli turisté za 120 let? Jaké výlety podnikli a kolik turistických tras 

označili? A jak se žije rokycanským turistům dnes? Výstava návštěvníky seznamuje s historickými dokumenty 

afotografiemi z počátků organizované turistiky a také vybavení a pomůcky tehdejších turistů v kontrastu 

s dnešní moderní výbavou. Nebude opomenuta ani turisticky atraktivní lokalita Brd a její opětovné zpřístupnění 

veřejnosti.  

  



 

 

Helena Samohelová: Keramické plastiky 

24. června – 9. října 2016 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Letní keramický dvoreček v Národopisném muzeu Plzeňska představuje další z předních osobností české 

moderní keramiky. Helena Samohelová, absolventka pražské Uměleckoprůmyslové školy, přivezla do Plzně 

výběr nejzajímavějších prací ze své současné tvorby. Geometrické plastiky a objekty vytvářené přesně 

modelovanými tvary z plynulých oblouků a ostrých zlomů nás nutí ke složitému hledání a objevování někdy až 

překvapivě jednoduchých spojení. 

Kouzelný svět panenek 

24. června - 4. září 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech prezentuje část rozsáhlé sbírky soukromé sběratelky z Rokycanska 

– paní Věry Malíkové. Výstava představuje nejrůznější druhy panenek, oblečků, kočárků, postýlek 

a miniaturních pokojíčků. Je určena nejen dětem a milovníkům hraček, ale také zájemcům o historii bytového 

desingu. Miniatury pokojíčků a kuchyněk jsou totiž kouzelným výletem do světa dětských her, ale také 

poutavou exkurzí mapující proměny bytových interiérů. K výstavě jsou připraveny i doprovodné programy pro 

děti v podobě výtvarných hrátek, čtení pohádek nebo výroba panenky či panáčka. 

Příběh kola aneb od draisiny k favoritu 

1. červenec - 28. září 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Výstava seznámí návštěvníky s historickým vývojem kola od konce 18. století do poloviny 20. století. Zmapuje 

počátky cyklistiky v Čechách, ustavení cyklistických spolků, klubů a vyznavačů vysokých kol. Návštěvníci si 

prohlédnou jak exponáty z muzejních sbírek Západočeského muzea v Plzni (draisinu, vysoké kolo, tematické 

secesní plakáty, prapor, fotodokumentaci, dobové oděvy), tak i exponáty z jiných muzeí a rovněž ze sbírek 

soukromých např. plzeňského rodáka, velkého milovníka a nadšence cyklistiky Stanislava Cinka, který je dosud 

aktivním členem Klubu českých velocipedistů v Praze a Františka Babického, který působil jako mechanik při 

Závodu míru. Budou vystaveny jedinečné originální dresy, medaile a kola s osobitou historií. 

Brdskou divočinou 

9. září - 23. října 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Mladý regionální fotograf Martin Spal představuje své fotografie brdské krajiny. Ač amatérský fotograf, jeho 

práce nezůstaly bez povšimnutí. V roce 2013 se například kvalifikoval do největší světové fotografické 

soutěžeTrierenberg Super Circuit. Proč tak rád fotografuje právě Brdy? Protože jsou krásné. Přijďte se o tom 

sami přesvědčit.  

Když jsem šel z hub 

16. září – 30. října 2016  / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Houbaření je český národní sport, je to fenomén, který ve světě nemá obdoby. Rokycanské muzeum vlastní 

unikátní fotografickou dokumentaci hub v jejich přírodním prostředí od známého mykologa Oldřicha 

Jindřicha z Oseka u Hořovic. Tyto fotografie, společně s fotografiemi biotopů, tvoří základ naší výstavy.  

  



 

 

XV. Trienále umělecké knižní vazby 

17. září - 20. listopadu 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Počátky moderní knižní vazby v Čechách spadají do konce 19. století, kdy šlo o to dát knize odpovídající úroveň.  

Přes různé periody lze za moderní počátek této soutěžní přehlídky považovat rok 1973, kdy byla v Třebíči 

uspořádána výstava tehdejších mistrů knihařů. Aktivita několika jedinců nakonec vyústila v bohatou kulturní 

činnost Společenstva českých knihařů a každé 3 roky se opakující Trienále. Vystavené práce se vyznačují 

mistrovským zpracováním, invenčním přístupem a objevováním nových materiálů. Představena jsou rovněž díla 

z oblasti zvláštních knižních forem a autorských knih s výrazným výtvarným potenciálem. 

8. Rokycanské bienále grafiky 

23. září - 31. října 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Ve velké výstavní síni si návštěvníci mohou prohlédnout všechna díla 8. ročníku bienále. V malé výstavní síni 

jsou naopak k vidění některé vítězné práce z předchozích let.  

JAN a KÁJA SAUDEK 

7. října - 27. listopadu 2016 / Západočeské muzeum v Plzni 

Výstava fotografií a kreseb dvou bratrů, dvojčat a geniálních umělců své doby. Tvorba Jana Saudka je na výstavě 

zastoupena černobílou fotografickou tvorbou. Dává tak návštěvníkům nahlédnout na poetičnost jeho fotografií. 

Ikonicky známé, ale i téměř neznáme fotografie, které byly k vidění na několika málo výstavách. Expozice 

obsahuje také fotografie pořízené při cestě po USA. Tato mimořádná kolekce fotografií byla pořízena do sbírek 

galerie GOAP v loňském roce přímo z ateliéru Jana Saudka. Kresby, ilustrace a grafika, to je tvorba Káji Saudka, 

kterou se prezentuje na plzeňské výstavě. Dechberoucí a velice vzácné fragmenty komiksů z padesátých let, 

filmové plakáty k filmům, které dnes patří do zlatého fondu české kinematografie. Expozici originálních kreseb 

doplňují limitované tisky na plátně ze sedmdesátých a osmdesátých let. Výstava obsahuje také kresby se 

scénickými náměty k tvorbě fotografií Jana. A to je jasný důkaz toho, jak byli oba bratři propojení nejen 

mentálně, ale i umělecky. Možná více, než by si návštěvníci výstavy dokázali představit. 

Aleš Sedláček: Kouzelné Tichomoří a jiné práce 

4. listopadu - 31. prosince 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Malíř Aleš Sedláček, rodák z Rokycan, žije a pracuje většinu roku v exotickém Tichomoří. Výstava představuje 

obrazy z tichomořské oblasti, zejména z Filipín, Jihočínského moře, dále Thajska či Peru, ale také z Čech. 

K vidění jsou obrazy s marine tematikou, vytvořené různými technikami – např. pastely, akvarely či litografickou 

tužkou. Mistr výstavu doplňuje i o některé své předměty, které mají vazbu k jeho umělecké tvorbě a které 

z Tichomoří přímo pochází.  

Vánoce paní Jiřiny Hánové 

11. listopadu - 31. prosince 2016 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Jiřina Hánová je přední osobností českého betlemářství a zároveň také zakládající členkou a dlouholetou 

předsedkyní spolku Betlemáři Plzeňska. Betlémy, ale i další předměty s tématikou Vánoc začala sbírat v roce 

1990. Od té doby se její kolekce útěšně rozrůstá nejen vlastními sběry a nákupy, ale i dary nebo výměnou 

sostatními sběrateli. V současné době celý soubor čítá několik tisíc položek. Výstava umožní příjemně prožít 

adventní čas a navodit poklidnou atmosféru plnou vánoční pohody a rozjímání. 



 

 

Draci a pivoňky / Čínský textil ve sbírce  
Západočeského muzea v Plzni 

9. prosince 2016 – 12. února 2017 / Západočeské muzeum v Plzni 

Výstava představuje unikátní sbírku čínského textilu z pozdního období vlády dynastie Čching (1644 – 1911) 

ze sbírky uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni. Návštěvník se zde může seznámit 

s dračím rouchem čínského úředníka-učence a tradičními dámskými oděvy. Nechybí ani nádherné hedvábné 

výšivky s jejich složitou symbolikou. Vystaveny jsou rovněž dobové výrobky určené pro domácí trh a pro vývoz. 

Muzeum získalo sbírku krátce po svém založení na přelomu 19. a 20. století od zahraničních firem nebo 

osobností českého společenského života, jakým byl například malíř Vojtěch Hynais nebo cestovatel Enrique 

Stanko Vráz. Sbírka nebyla veřejnosti v tomto rozsahu dosud představena. Výstavu doprovází publikace 

s úplným katalogem sbírky. 

Fenomén MERKUR 

16. prosince 2016 - 26. února 2017 / Západočeské muzeum v Plzni 

Kdo z dříve narozených by neznal stavebnici Merkur. Nyní máte jedinečnou příležitost seznámit s touto 

legendou i své děti a vnoučata. Originální česká stavebnice se vyrábí již více než sto let. Návštěvníci výstavy se 

však neseznámí pouze s její historií, samozřejmostí bude i celá řada pečlivě vybraných exponátů (auty, traktory, 

lokomotivami počínaje a obřími jeřáby a železničním mostem konče). Součástí výstavy bude i herna, ve které 

budou mít případní zájemci možnost postavit si svůj vlastní model. Výstavu zapůjčil soukromý sběratel pan Jiří 

Mládek.   



Vědecko-výzkumná činnost v roce 2016 

Oddělení botaniky 

 

Botanický a lichenologický průzkum lokalit v Plzeňském kraji 

 



Centrum paleodiverzity 

 

Výkopy na lokalite Wuda, Čína 

 

 



Oddělení zachraných archeologických výzkumů 

 

Středověký hrob a základy románského kostela, Sušice 

 

 



Oddělení prehistorie 

 

Celkový pohled na odkrytou mohylu na závěr výzkumu 

 



Oddělení starších dějin 

 

Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla, Litice 

 

 



Ukázky práce oddělení konzervace  

  

  

Dřevěná záruběň před a po zásahu konzervátora 

 

 

 

 



Výstavy a doprovodné akce v roce 2016 
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