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Úvod 
 
Západočeské muzeum v Plzni předkládá výroční zprávu o své činnosti za rok 2005 v souladu se 
zákonem 122/2000 Sb. v platném znění. Posuzujeme-li činnost muzea v uplynulém roce lze 
konstatovat, že vytčené úkoly byly v zásadě splněny. Jediným nesplněným úkolem se stalo odložení 
stěhování depozitářů a pracovišť oddělení starších dějin, prehistorie a oddělení záchranných 
archeologických výzkumů, které bylo ovlivněno výší přidělených finančních prostředků na rekonstrukci 
objektu ve Zborovské ulici 40. Stálým problémem je dokončení rekonstrukce hlavní budovy muzea a 
vybudování nových expozic. Díky vstřícnému přístupu zřizovatele Plzeňského kraje, byly však 
přiděleny prostředky na postup dalších prací. Byla zahájena rekonstrukce 1.nadzemního podlaží 
levého křídla muzejní budovy , budou expozice pravěku Plzeňského kraje. Tato etapa bude ukončena 
v 1.polovině roku 2006. Výše rozpočtu muzea však neumožňuje v této době zahájit budování uvedené 
expozice. Prostor bude dočasně využíván pro tématické výstavy.  
V roce 2005 přesáhla návštěvnost muzea na výstavy, expozice a kulturní akce hranici 100 tisíc 
návštěvníků. Je to prvně v historii muzea, kdy bylo dosaženo této hranice návštěvnosti. Na počtu 
návštěvníků se podílela řada komerčně úspěšných výstav, ale i vysoká návštěvnost přednáškových 
cyklů i jednotlivých přednášek. Bylo realizováno 273 kulturních akcí, mimo výstav a expozic. Muzeum 
se tak plnohodnotně zapojilo do kulturního a společenského života města Plzně a Plzeňského kraje. 
Odborná a muzejní veřejnost velmi kladně hodnotila produkční zajištění odborných konferencí a 
seminářů jichž bylo muzeum pořadatelem. 
Možnosti expoziční, výstavní a publikační činnosti byly limitovány finančními prostředky rozpočtu 
muzea. I přes navýšení rozpočtu zřizovatelem nebylo možno pokrýt všechny možné projekty muzea. 
Bylo to ovlivněno i tím, že muzeum se stalo v roce 2005 plátcem DPH a byly opět v průběhu roku 
zvýšeny ceny energií a služeb. V reálné výši příspěvku tak rozpočet muzea vykazuje stálý pokles 
oproti předcházejícím létům. 
Vlastní sbírkotvorná činnost muzea, vázaná na rozsáhlou vědeckovýzkumnou činnost, obohatila 
sbírky o množství artefaktů získaných sběry a terénními výzkumy pracovníků, především z oborů 
archeologie, paleontologie, botaniky a zoologie. Sbírky národopisného oddělení byly doplněny 
množstvím darů z řad veřejnosti. O stále se rozvíjející odborné a vědecké činnosti muzejních 
pracovišť svědčí skutečnost, že pracovníci řeší 10 grantových projektů. V roce 2005 byly nově získány 
4 výzkumné granty a v průběhu roku byly 3 granty dokončeny. Výstupy odborné práce byly 
prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a promítly se i do rozsáhlé publikační 
činnosti pracovníků muzea. V rámci ediční činnosti muzea byly vydány dva odborné katalogy, 3 
periodické časopisy s přírodovědnou tématikou a sborník Archeologie doby hradištní, který 
prezentoval výsledky odborné konference v roce 2004 v Západočeském muzeum. 
Pracovníci muzea působí v řadě poradních sborů ostatních  muzeí, edičních radách odborných 
časopisů, orgánech Asociace muzeí a galerií ČR, odborných komisích i komisích MK ČR. Pracovníci 
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muzea (7) vyučují ve svých specializacích na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultách filozofické a 
pedagogické. 
Evidence sbírek je v Západočeském muzeu zpracovávána v počítačových databázích, které jsou 
průběžně doplňovány fotodokumentací sbírkových předmětů. Mimo odborná pracoviště je evidence, 
především obrazová, vedena v centrálním registru muzea, kde je doplňována o mezinárodní 
identifikaci pro potřeby policie v případě zcizení v počítačových databázích je evidováno 165 924  
evidenčních položek (z toho v roce 2005 – 9 936 položek). V uplynulém roce byla provedena 
periodická inventarizace sbírek v objemu 26 915 položek. Evidence sbírek je v zákonných intervalech 
podle zákona 122/2000 Sb. předávána na MK ČR  do centrální evidence sbírek (CES). 
Hospodaření muzea prošlo řadou kontrol a vnějším auditem, jeho vyhodnocení  je přílohou této 
zprávy.  Standardy muzejní  činnosti stanovené zákonem byly splněny a mnohonásobně překročeny. 
Do roku 2006 vstupuje muzeum s mnoha úkoly především v prezentační činnosti. Bude realizována 
řada náročných dlouhodobých výstav ze sbírek muzea i výstav přejatých od ostatních muzejních 
institucí. Pracovníci muzea věří, že se jim podaří plánované úkoly splnit a pokračovat ve stále se 
rozvíjející všestranné činnosti muzea.  
 
PhDr. František Frýda, ředitel muzea 
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1. Sbírkotvorná činnost 
 
Oddělení prehistorie
 
- Plošný výzkum na rozšíření areálu f. Stavebniny-Škopek v Plzni-Křimicích, kde bylo prozkoumáno 

177 zahloubených objektů kultury s lineární a vypíchanou keramikou a doby halštatské. Zachyceny 
byly také 2 půdorysy neolitických domů. 

- Výzkum na skrývce pro přístupovou komunikaci k areálu fy. GHP Direct Mail v Plzni-Radčicích, kde 
byly prozkoumány sídlištní objekty z doby halštatské, mladší doby bronzové a 2 žárové hroby – 
jeden náležející kultuře s vypíchanou keramikou a druhý nejspíše pozdní době halštatské. 

- Plošný výzkum na stavbě Administrativní budovy se zkušebnou v Plzni-Černicích, kde bylo 
z předběžně označených 150 objektů v roce 2005 prozkoumáno a zdokumentováno 62 objektů 
z období neolitu a pozdní doby bronzové. 

- Sondáž na ploše 65x10 m před stavbou logistického centra v Plzni-Křimicích východně od České 
pošty, kde z celkového počtu asi 100 objektů bylo prozkoumáno a zdokumentováno 35 jam a 
kůlových jamek.  

- Z drobných akcí byl proveden archeologický dozor na 28 stavbách, zejména na liniových výkopech 
a při stavbách RD. Z pozitivních zjištění např. stavba RD v Bděněvsi, plynovod v Křimicích-
Plzeňské ulici, el. kabely v Křimicích na návsi, kanalizace v Kozolupech, elektrická přípojka 
v Hradci u Stoda, atd. 

- Průzkumy a sběry na vytipovaných lokalitách – sběr paleolitické štípané industrie v Horšovském 
Týně-sv. Anně, sídliště v Plzni-Černicích, hradiště v Plzni-Radčicích a hradiště u Milíkova, kde bylo 
provedeno i geodetické zaměření pozůstatků opevnění a vypracován geodetický plán.  

- Ve spolupráci s dobrovolnými spolupracovníky byly uskutečněny předstihové sběry před 
zamýšlenými stavbami Katalog-servisu ve Šťáhlavech a rozsáhlé průmyslové zóny mezi Úherci a 
Nýřanami. 

- Převzat byl materiál z Dýšiny a Přehýšova z odd. ZAV (M. Uherský), z Ústavu pro pravěk a ranou 
dobu dějinnou Univerzity Karlovy (výzkumy C. Streitové a L. Franze z r. 1933) a sběry od 
spolupracovníků M. Řezáče a R. Trnky. 

- Záchranný archeologický výzkum v Městě Touškově – Újezdské a Tiché ulici na Kostelním náměstí 
při pokládce el. kabelů a rekonstrukci ulice. Zachyceno bylo osídlení 13.-15. století včetně 
opevnění kostela, kostrové hroby a zasypaný klenutý sklep. Materiál byl předán na odd. starších 
dějin 

 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
a) Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech 
 
Plzeň (okres Plzeň – město) 
– Plzeň – Bolevec, čp. 17, přípojky sítí, dozor, novověké situace. 
– Plzeň – Bolevec, čp. 7, stavba opěrné, dozor, negativní. 
– Plzeň – Bručná, rekonstrukce plynovodu a přípojky, dozor, negativní.  
– Plzeň – Bručná, výstavba hotelu, dozor, negativní.  
– Plzeň – Božkov, stavba rodinného domku, dozor,  negativní.  
– Plzeň – Bory, přístupová cesta k lékárně Fontána, Klatovská 123, dozor, negativní. 
– Plzeň – Bory, stavba bytového domu v Majerově ulice, dozor, negativní.  
– Plzeň – Bory, rekonstrukce NTL plynovodu v ulice E. Beneše, dozor, negativní.  
– Plzeň – Bukovec, Zemědělské náměstí 22, stavba rodinného domu, dozor, negativní.  
– Plzeň – Černice, výstavba retenční nádrže, dozor, negativní. 
– Plzeň – Černice, výstavba dálnice D5, dozor, negativní.  
– Plzeň – Červený Hrádek, K Haltýři, stavba hostince, dozor, negativní. 
– Plzeň – Doubravka, Opavská ulice 21, Gymnázium obj. šatna a sprchy, dozor, negativní.  
– Plzeň – Doudlevce, odlehčovací stoka, dozor, negativní.  
– Plzeň – Doubravka, rekonstrukce Masarykovy ulice, dozor, negativní.  
– Plzeň – Doubravka, rekonstrukce plynovodu v Radiové ulice, dozor, negativní. 
– Plzeň – Košutka, výstavby skladové haly – A – Keramika, dozor, negativní.  
– Plzeň – Košutka, Barum Fast – Fit service, dozor, negativní.  
– Plzeň – Lobzy, ulice Nad Úslavou, ppč. 720, stavba RD, dozor, negativní. 
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– Plzeň – Lhota, vodovod, dozor, negativní.  
– Plzeň – Litice, výstavba rodinných domků na Dubové Hoře, fáze II, dozor, negativní.  
– Plzeň – město, Borská pole, výstavba areálu fy Fuji Koyo, dozor, negativní.  
– Plzeň – město, Borská pole, Folmavská ulice, výstavba autosalónu Volf, dozor, negativní.  
– Plzeň – město, Borská pole, výstavba areálu fy Astric spol. s r.o., dozor, negativní.  
– Plzeň – město, Kopeckého sady, zásyp městského opevnění a příkop, keramika 15. století.  
– Plzeň – město, Plzeňský Prazdroj, rekonstrukce sítí, dozor, negativní. 
– Plzeň – město, Smetanovy sady 5, odvodnění Staré synagogy, dozor, novověké situace. 
– Plzeň – město, ulice Doudlevecká, plynovod, negativní. 
– Plzeň – město, ulice Samaritská, garáž, úpravy terénu, negativní. 
– Plzeň – Radobyčice, výstavby kanalizačního sběrače, Dlážděná ulice – Sportovní ulice, dozor, 

negativní. 
– Plzeň – Radobyčice, kanalizace pro RD, dozor, negativní. 
– Plzeň – Slovany, novostavba polyfunkčního domu na rohu Jiráskova nám. a Farského ulice, dozor, 

negativní.  
– Plzeň – Slovany, zástavba nároží Koterovská – Táborská ulice, dozor,  negativní.  
– Plzeň – Slovany, ulice Jedlová, výstavba bytového domu, dozor, negativní. 
– Plzeň – Slovany,  rekonstrukce Částkovy ulice, dozor, negativní.  
– Plzeň – Sylván, stavba bytového domu, dozor, negativní. 
 
Domažlice (okres Domažlice) 
– stavba kanalizace v areálu Agropodniku, dozor, negativní. 
– stavba prodejny Plus na místě bývalého závodu Desta, dozor, recentní navážky. 
– náměstí Míru, čp. 47, vybírání klenebních zásypů, dozor, novověká suť. 
– výkop pro telefonní kabely v areálu tzv. Starých kasáren, dozor, negativní. 
– Hradská ulice, čp. 86, plynofikace objektu, dozor, negativní.  
– Waldhegerova ulice, parcela č. 2660/12, stavba garáže, dozor, recentní navážky. 
– třída Msgr. B. Staška, stavba bowlingové haly na parcele č. 479, objekt 14. – začátku 16. století a 

destrukce předchozí budovy z 19. – 20. století. 
– náměstí Míru, čp. 47, přípojka kanalizace, dozor, novověké navážky.  
– Břetislavova ulice, stavba požární zbrojnice, dozor, zásyp příkopu městského opevnění.  
– Komenského ulice, kanalizace a přeložky vodovodů, dozor, recentní navážky. 
– kaple sv. Barbory při kostele Nanebevzetí P. Marie, výkopu pro odvodnění, dozor, vrstva 

s keramikou 15. – 16. století. 
– Školní ulici, stavba domu čp. 110, dozor, část pozdněgotické zdi domu, zbytky kamenného sklepa, 

zbytek kulturní vrstvy s keramikou 13. až 14. století a navážky ze 17. až 20. století. 
– stavba malé vodní nádrže u rybníka Tři vrby, dozor, negativní.  
– Dukelská ulice, čp. 45, úpravy domu, dozor, negativní. 
– Srnova ulice, rekonstrukce vozovky, dozor, novověké navážky. 
– ulice B. Němcové, čp. 115, kanalizační přípojka, dozor, novověké souvrství. 
– stavba průmyslové zóny “Za kasárna”, etapa I/B a okružní křižovatka, dozor, negativním. 
– ulice Npor. O. Bartošky, rekonstrukce parcelní zdi, dozor, negativní. 
– Husova třída, stavba vjezdu do areálu prodejny Plus, dozor, novověké navážky. 
– stavba zimního stadionu, dozor, negativní. 
– stavba průmyslové zóny “Za kasárna”, etapa I/C, dozor, negativním. 
– Dvořákova, Janáčkova, Doubova, Smetanova, Hruškova a Zahradní ulice, stavba veřejného 

osvětlení, dozor, negativní. 
– ulice Kozinova a Kosmonautů, rekonstrukce veřejného osvětlení, dozor, negativní. 
 
Horšovský Týn (okres Domažlice)  
– historické jádro města, kanalizace a rekonstrukce vozovek – II. etapa, dozor, haťový brod, navážkové 

vrstvy z 16. století. 
– historické jádro města, plynofikace – II. etapa, dozor, městské opevnění z 16. století. 
– ulice Masarykova, stavební úpravy domu čp. 2, dozor, nález novověkého sklepa. 
– ulice Nádražní, stavba čerpací stanice LPG, dozor, negativní. 
– ulice Plzeňská, přípojky k novostavbě Lesní správy, dozor, negativní. 
– ulice Fibichova, stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
– ulice Vodní, stavba garáže, dozor, negativní. 
– ulice Dobrovského, přípojka plynovodu ke zdravotnímu středisku, dozor, negativní. 
– ulice Pivovarská, přístavba prodejny, dozor, negativní. 
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– ulice Puškinova, stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
– ulice Čechova, stavba tří rodinných domů, dozor, negativní. 
– sídliště, rekonstrukce kabelové sítě nízkého napětí, dozor, negativní. 
– ulice Plachého, přípojky k areálu bývalé Jednoty, dozor, negativní. 
– ulice Lobkovicova a Prokopa Holého, propojení vodovodu, dozor, negativní. 
– ulice Lobkovicova, prodloužení kanalizace, dozor, negativní. 
– ulice Pivovarská, propojení Pivovarské ulice se silnicí I/26, dozor, negativní. 
– ulice Jelení, rekonstrukce ulice, dozor, negativní. 
– ulice Masarykova, rekonstrukce rekreačního domu, dozor, negativní. 
– ulice Vrchlického, přípojka plynovodu k čp. 284, dozor, negativní. 
- ulice Luční, vodovod, dozor, negativní. 
 
Kralovice (okres Plzeň – sever) 
– stavba rodinného domu čp.143, výzkum, pozůstatky středověkého domu. 
– Markova ulice, rekonstrukce kanalizace, dozor, požárové destrukce, planýrky, odpadové vrstvy. 
– Masarykova 90, rekonstrukce domu, středověká parcela (narušení). 
– stavba rodinného domu, ppč. 5431/99, dozor, negativní. 
 
Plasy (okres Plzeň – sever) 
– stavba rodinného domu, ppč. 310/3, dozor, negativní. 
– stavba rodinného domu, ppč. 184/1, dozor, negativní. 
– stavba rodinného domu, ppč. 172/23, dozor, negativní. 
 
Rokycany (okres Rokycany) 
– ulice Dolní Příkopy, statická sonda východní obvodové zdi objektu sklenářství, sondáž, torzo městského 

opevnění z 16. století. 
– ulice Míru, přípojky inženýrských sítí k hospodářské budově, dozor, negativní. 
– ulice Luční, odlehčení kanalizace, dozor, negativní. 
– poloha Pod Čilinou, přípojka elektrického vedení, dozor, negativní. 
– Masarykovo nám., stavba garáže, dozor, negativní. 
 
Stříbro (okres Tachov) 
– ulice Dostojevská, čp. 189, úpravy sklepa a výkopy pro přístavbu při městské hradbě, jámy 17. – 19. 

století. 
– Masarykovo náměstí, čp. 13, dokumentace kanalizace a klenebních zásypů, nálezy 13. - 16. století. 
– Minoritský klášter, dohled nad dokončením terénních úprav, středověká keramika.  
 
Další obce 
– Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), Mlýnská ulice, vodovod, dozor, novověké souvrství. 
– Bezvěrov (okres Plzeň – sever), stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
– Blížejov (okres Domažlice), kanalizace, dozor, negativní, případně recentní navážky, při severním 

okraji nalezeny dva pravěké objekty. 
– Blížejov (okres Domažlice), ppč. 781/30, stavba RD, dozor, negativní. 
– Blížejov (okres Domažlice), vodovod (II. etapa), dozor, negativní, případně recentní navážky. 
– Bítov (okres Plzeň – sever), stavba stožáru Oskar mobil, dozor, negativní. 
– Borek u Rokycan (okres Rokycany), ulice Ke Střelnici, prodloužení vodovodu, dozor, negativní.  
– Břasy (okres Rokycany), stavba kanalizace pro likvidaci splaškových vod z areálu Primalex, dozor, 

negativní. 
– Březina (okres Rokycany), přípojka elektrického vedení ke stavební parcele, dozor, negativní.  
– Černotín (okres Plzeň – jih), areál Zemědělského družstva, dozor, splachové vrstvy z 12. – 13. 

století. 
– Čivice (okres Plzeň – sever), plynofikace, dozor a sběr, osídlení 12. století. 
– Dobřany (okres Plzeň – jih),  výrobní hala GP Trade, dozor, negativní. 
– Dobřív (okres Rokycany), přípojky inženýrských sítí k rodinnému domu čp. 474, dozor, negativní. 
– Dolní Lukavice (okres Plzeň – jih), výstavba účelové komunikace, dozor, negativní. 
– Draženov (okres Domažlice), stavba bytového domu, dozor, negativní. 
– Dýšina (okres Plzeň – sever), stavba rodinného domu, dozor, kulturní vrstva z neolitu. 
– Ejpovice (okres Rokycany), odstranění povodňových škod na Ejpovickém potoce, dozor, negativní. 
– Horní Bělá (okres Plzeň – sever), rekonstrukce vozovky, dozor, negativní. 
– Horšov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba hospodářského objektu, dozor, negativní. 
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– Horšov (okres Domažlice), areál domu čp. 8, dozor, osídlení z 13. – 17. století. 
– Hradec u Stoda (okres Plzeň – jih), demolice zdi, dozor a sběr, raný středověk. 
– Hromnice (okres Plzeň – sever), stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
– Chodská Lhota (okres Domažlice), stavba bytového domu, dozor, negativním. 
– Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce Nádražní ulice, dozor, novověké souvrství.  
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), vedení NN, dozor, recentní navážky.  
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), plynová přípojka do hotelu, dozor, negativní. 
– Křečov (okres Plzeň – sever), rekonstrukce potoka, dozor, novověk. 
– Lhota u Chříče (okres Plzeň – sever), výměna sloupů NN, dozor, negativní. 
– Meclov (okres Domažlice), stavba STL plynovodu a komunikace pro rodinné domy, dozor, negativní. 
– Milevsko (okres Písek), stavba sídliště RD „Na Cukavě“, dozor, negativní. 
– Milevsko (okres Písek), přístavba kulturního domu, dozor, novověké vrstvy. 
– Milevsko (okres Písek), stavba obchodního domu v areálu továrny Gama, dozor, negativní.  
– Milevsko (okres Písek), stavební dvůr firmy Polata, výkopy, dozor, negativní. 
– Mirošov (okres Rokycany), výstavba kanalizace – III. etapa, dozor, nález pozdně barokního 

kanalizačního systému zámku. 
– Mirošov (okres Rokycany), odstranění povodňových škod na Příkosickém a Skořickém potoce, 

dozor, negativní. 
– Mrákov (okres Domažlice), čp. 2, přípojky sítí, dozor, novověká navážka. 
– Nevid (okres Rokycany), výstavba plynovodu, dozor, negativní. 
– Nevolice (okres Domažlice), stavba autobusové zastávky, dozor, negativní. 
– Nýřany (okres Plzeň – sever), povrchový sběr, osídlení doby bronzové až halštatské. 
– Ohůčov (okres Domažlice), čp. 20, přípojky sítí, dozor, negativní. 
– Osek u Rokycan (okres Rokycany), úprava toku Oseckého potoka, dozor, negativní. 
– Plešnice (okres Plzeň – sever), přístřešek pro letadla, dozor, negativní. 
– Pocinovice (okres Domažlice), čp. 121, přístavba RD, dozor, novověká navážka.  
– Pozorka u Kladrub (okres Tachov), nedestruktivní výzkum a sondáž v areálu obléhacího tábora 

z roku 1421 proti kladrubskému klášteru. 
– Přehýšov (okres Plzeň – sever), poloha Na Sahaře, sondáž, výzkum časně laténské chaty. 
– Přeštice – Zastávka (okres Plzeň – jih), protipovodňová opatření na Suchanovském potoce, dozor, 

negativní. 
– Příchovice (okres Plzeň – jih), stavba trubní studny, dozor, negativní. 
– Puclice (okres Domažlice), rekonstrukce a napojení místní komunikace na silnici III/19352, dozor, 

negativní.  
– Radonice (okres Domažlice), čp. 24, příčka v kůlně, dozor, negativní. 
– Skelná Huť (okres Plzeň – sever), stavba rodinného domu, negativní. 
– Skomelno (okres Rokycany), odstranění povodňových škod na Skomelském potoce, dozor, 

negativní. 
– Smědčice (okres Rokycany), stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
– Spáňov (okres Domažlice), stavba autobusových zastávek, dozor, novověké navážky.  
– Svojšín (o. Tachov), kanalizace, dozor, negativní. 
– Svržno (okres Domažlice), stavba mostu a přeložky části silnice II/197, dozor, negativní. 
– Štěnovice (okres Plzeň – jih), výstavba bytového domu, dozor, negativní. 
– Úherce (okres Plzeň – sever), kanalizace pro rodinný dům, dozor, novověk. 
– Újezd nade Mží (okres Plzeň – sever), přípojka plynu, dozor, negativní. 
– Veselá (okres Rokycany), výstavba inženýrských sítí v obytné zóně, dozor, negativní. 
– Vladměřice (okres Plzeň – sever), rekonstrukce vozovky, dozor, negativní. 
– Všeruby (okres Domažlice), úpravy křižovatky a chodníku, dozor, recentní navážky.  
– Výrov (okres Plzeň – sever), zaniklá ves Sechutice, povrchový sběr, osídlení 12. století. 
– Zbůch (okres Plzeň – sever), protipovodňová opatření na Zálužském potoce, dozor, negativní. 
 
b) Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší liniové stavby 
 
plynovody a kanalizace 
– Luženičky a Luženice (okres Domažlice), plynofikace obcí, dozor, novověké souvrství, mezi obcemi 

v polích situace negativní.  
 
výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbou dálnice D 5 – dálniční obchvat Plzně 
– Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), kanalizační sběrač, záchranný výzkum sídliště z mladší 

doby kamenné, pokračování akce z r. 2004 
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– Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), tři koncentrace naoraných sídlištních objektů 
navazujících na sídliště kultury s lineární a s vypíchanou keramikou, zkoumané v trase 
kanalizačního sběrače, geodetické zaměření 

 
c) Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb 
 
– Branišov (okres Tachov), průzkum a dokumentace zříceniny kostela sv. Blažeje. 
– Kladruby (okres Tachov), klášter, dozor a záchranný výzkum při odvodnění severní strany baziliky 

Nanebevzetí Panny Marie. 
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, rekonstrukce hřbitovní zdi. 
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, výzkum novověkého pohřebiště. 
– Milevsko (okres Písek), bazilika premonstrátského kláštera, pod románským kostelem situovány 

hroby a nejméně 4 starší stavby, nálezy dokládají aktivity v místě od počátku 8. století. 
– Otín (okres Tachov), průzkum a dokumentace zříceniny kostela Jména Panny Marie.  
– Pomezí (okres Jindřichův Hradec), výzkum románského paláce a jižní části vícefázového opevnění 

v areálu hradu s románským kostelem sv. Jana Křtitele.  
– Radnice (okres Rokycany), průzkum a dokumentace zaniklého kostela sv. Barbory.  
– Svojšín (okres Tachov), kostel sv. Petra a Pavla, výzkum středověkého kostela a přilehlého 

pohřebiště. 
– Svojšín (okres Tachov), rekonstrukce zámku, barokní kanalizace. 
– Šitboř (okres Domažlice), předstihový a zjišťovací výzkum v areálu kostela sv. Mikuláše; kostrové 

pohřebiště z raného středověku až novověku, ohradní zeď hřbitova.  
– Všeruby (okres Plzeň – sever), kostel sv. Ducha, výzkum středověkého a novověkého pohřebiště. 
 
d) Letecká prospekce 
 
– Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), letecká fotodokumentace půdních příznaků neolitického 

sídliště (cca 90 objektů) 
– Plzeň – Litice (okres Plzeň – město) a Dobřany (okres Plzeň – jih), ověřování výsledků letecké 

archeologické prospekce (porostové příznaky sídlištních objektů) 
– Horní Metelsko (okres Domažlice), les Sněm, letecká fotodokumentace objektů typu henge, z nichž 

jeden byl narušen těžbou dřeva (pro památkový zákrok) 
 
Oddělení starších dějin 
 
a)  Drobné záchranné archeologické  akce v  Plzni i v  kraji, drobné ZAV, dozorování staveb v regionu 

na úseku středověké archeologie, vlastní sběry středověkého archeologického i numismatického 
materiálu aj. Sběry a dozory i ve spolupráci s dobrovolným aktivem ZČM a ostatními odbornými 
organizacemi ( Archaia, ZIP, Archeos, NPÚ, ArÚ ČAV, KAR FHS ZČU). 

 
Záchranné výzkumy středověké archeologie : 

 Plzeň (PM),  Truhlářská  - Lautensakovský dům ( květen a září)  
 Plzeň ( PM), Na prokopávce, stavba RD ( červen) 
 Plzeň ( PM), Malická ul. plynovod ( červenec) 
 Plzeň ( PM), most U Jána ( červenec-září) 
 Plzeň ( PM), Zahradní ul., horkovod ( září) 
 Plzeň ( PM), Klatovská 106, zemní práce ( září) 
 Plzeň ( PM), Škroupova ul., horkovod ( září-říjen) 
 Plzeň ( PM), Skladová ul. 24, zemní práce ( červenec) 
 Plzeň ( PM), Čermákova ul. zemní práce ( srpen-září) 
 Plzeň ( PM), Pramenní ul. horkovod ( listopad) 
 Plzeň ( PM), Brněnská ul. horkovod ( listopad-prosinec) 
 Plzeň ( PM), Sylván horkovod ( listopad - prosinec) 
 Plzeň ( PM), 18.ZŠ Plzeň, horkovod ( listopad - prosinec) 
 Klášter u Nepomuka ( PJ), č.p.55 ( červen-červenec) 
 Stříbro ( TC), Na příkopech, stavba RD ( květen) 
 Starý Plzenec (PJ) . zemní práce ( leden) 
 Tachov ( TC), nám.Republiky 12, kanalizace ( září) 
 Vochov ( PS), zemní práce, RD  ( listopad) 
 Zbiroh ( RO), zámek, zemní práce ( prosinec) 
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Záchranné výzkumy středověké archeologie provedené ve spolupráci s OZAV ZČM: 
 Rokycany ( RO), Hradební ul. zemní práce ( červen) 
 
b) Od jiných archeologických pracovišť byl převzat ke zpracování a uložení do sbírek  nálezový 

materiál z lokalit: 
převzato od OZAV: 
Dobřív ( RO), k.ú. Pavlovsko, Domažlice (DO), ul. msgre Staška, Domažlice (DO), S strana kostela 
nanebevzetí P.Marie, Domažlice (DO), areál býv.závodu DESTA, Horšovský Týn (DO)-plynofikace 
MPR, Horšovský Týn (DO), kanalizace MPR II.etapa, Rokycany (RO), Dolní příkopy-statika 
převzato od odd. prehistorie: 
Křimice (PM), Prvomájová ul., Hradiště n/ Berounkou (RO), Ždírec u Blovic (PJ), Pod Hřebenem, 
Rokycany (RO), ul. V brance 
převzato MÚ Horšovský Týn 
sběry z lokality Starý Herštejn (DO) 
převzato od soukromých badatelů – R. Trnka ( 5x) a M.Uherský (1x) 
Krasavce (PJ), Horažďovice (KT), Horní Bříza – Na honech (PS), Žilov – Na Červenkách (PS), 
Ždírec a Měchoplupy (PJ). Hrad Vimberk – medový Újezd (RO). 

  
c) Doplňování sbírkového fondu oddělení ve fondech N, M, F, Z, ZU a AC nákupem dle koncepce 

oddělení a vlastním sběrem, dary a převody ve všech fondech oddělení (maximální důraz na 
mimorozpočtové prostředky, tj. dary, převody, sběry aj.). Celkem koupeno 74 přír.čísel (= 90 ks) za 
celkem 112 839 Kč, z toho z fondů AN 48 čísel (48 ks = 61 139 Kč), z fondů AC 4 čísla (4 ks= 1000 
Kč) a z fondů AZ 22 čísel (38 ks = 50 700 Kč). Ostatní přírůstky, tj. 152 čísel (2553 ks) byly získány 
vlastním sběrem, převody v rámci ZČM (některý archeologický materiál, viz předchozí bod) a dary, 
rsp. převody od jiných organizací (ČsOL Plzeň a LHK Plzeň). Mimorozpočtovými prostředky bylo 
získáno 67,2% evidenčních čísel sbírek a dokonce 96,5% materiálu. Výlučně mimorozpočtovými 
prostředky byly získány přírůstky fondu HA a naprostá většina fondů AC, u fondů AZ a AN se 
podílely významně i nákupy. Některé z darů soukromníků byly velmi hodnotné (funkční palné 
zbraně od p. Balcara a Mertla, uniforma gen. Palečka). 

 
d)  Záchranný archeologický výzkum  v areálu historického jádra města Plzně: 

Archeologický dozor nám. Republiky 41 ( únor) 
Archeologický dozor dvůr SVK Plzeň ( březen,duben) 
Archeologický dozor Zbrojnická 7 ( květen) 
Archeologický dozor hotel Continental, dvůr ( červen) 
Archeologický dozor Dominikánská ul. horkovod ( červenec-srpen) 
Archeologický dozor Veleslavínova ul. ( listopad-prosinec) 
- vše Orna ( příp. Gabrielová)            

 
Oddělení novějších dějin 
 
a) Rozšiřování sbírkového fondu zvláště o předměty technické povahy /např. psací a počítací stroj, 

mechanika k fotoaparátům, fotoaparáty, kamera, promítací přístroj, rádia/ a předmětů běžného 
denního použití /např. kufříkový šicí stroj, vysavač, teplomet, apod./. 

b) Sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významným plzeňským osobnostem a událostem 
kulturního /např. soubor klubových razítek z poč. 20. stol., skautské uniformy/, politického /např. 
Slavnosti svobody, plakáty a letáky k volbám v roce 1946, budovatelské plakáty z 50. let/, 
průmyslového a sportovního života. 

 
V rámci sbírkotvorné koncepce bylo v roce 2005 zapsáno 110 přírůstkových čísel. 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
Sbírkotvorná činnost se řídila koncepcí UMPRUM odd. ZČM a rovněž množstvím přidělených 
finančních prostředků pro rok 2005. Ve sledovaném období jsme získali celkem 128 sbírkových 
předmětů, z toho nově zakoupených 24 ks. K nejvýznamnějším přírůstkům patří: 

1) soubor 20 ks fragmentů koptských textilií z Káhiry (4. až 9. století) 
2) šálek s podšálkem porcelánový, Vídeň, 3. čtvrtina 18. století 
3) dóza ve stylu „art déco“ porcelánová, Německo, Rosenthal,kolem 1925 
4) jubilejní talíř k 200. výročí založení porcelánky, Německo, Míšeň, 1910 
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Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na nákupy sbírek nemohly být  realizovány další 
plánované akvizice od soudobých umělců i získání finančně náročnějších starožitných předmětů. 
 
Oddělení národopisné 
 
Akviziční činnost vychází z dlouhodobé koncepce tohoto oddělení a je zaměřena na dokumentaci 
způsobu každodenního  způsobu života a práci, duchovní a kulturní vyžití všech sociálních vrstev a 
věkových kategorií obyvatel města Plzně i příměstských oblastí, které v minulosti tvořily vesnické 
lokality plzeňského dominia. 
V roce 2005 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce nově zapsáno 109 (tj. 180 ks) přírůstkových čísel, 
zapsaných do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2005 – ANAR 109/2005. Naprostá většina sbírek 
byla získána dary od soukromých osob. 
 
Oddělení paleontologie 
 
− Jaroslav Kraft provedl sběry na lokalitách klabavského souvrství. Sbírkové předměty byly zapsány 

v prvním stupni evidence pod číslem 1/05. 
− Josef Pšenička sesbíral vzorky fosilních rostlin karbonského stáří na typových lokalitách ve Velké 

Británii (Wales). Tyto sbírkové předměty jsou zapsány v první stupni evidence pod číslem 2/05. 
− Josef Pšenička,Jan Bureš a Jana Mlnaříková provedli sběry na lokalitě Ovčín u Radnic. Tyto 

sbírkové předměty jsou zapsány v prvním stupni evidence pod číslem 3/05. 
− Josef Pšenička a Jan Bureš sesbírali vzorky fosilních rostlin karbonského stáří na lokalitách 

v Polsku (Hornoslezská pánev). Tyto sbírkové předměty jsou zapsány v první stupni evidence pod 
číslem 4/05. 

− Josef Pšenička sesbíral vzorky fosilních rostlin karbonského stáří na lokalitách v Rumunsku. Tyto 
sbírkové předměty jsou zapsány v první stupni evidence pod číslem 5/05. 

 
Oddělení botanické 
 
– Sběry z výzkumných úkolů (Květena Chrástu, Květena Brd) (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
–  Příležitostné sběry ze služebních i soukromých cest – determinace, revize (J. Nesvadbová, J. 

Sofron). 
–  Roční přiřazení: 798 přírůstků za r. 2004 do depozitáře (J. Mourková). 
–  Zpracování zrevidovaných sběrů z výpůjček č. 7/2003 a 8/2003 (Mycophyta) – do DEMUS, lepení 

revizních štítků, zařazení sbírkových předmětů do depozitáře (J. Mourková, E. Honzíková). 
 
Oddělení zoologické 
 
Ke zpracování bylo přijato 48 kadaverů a vajec obratlovců. Dík vlastním sběrům na různých lokalitách 
v rámci řešených úkolů bylo získáno více než tisíc bezobratlých živočichů. Z větší části byl materiál, 
vytříděn, preparován a determinován.  
 
Knihovna Západočeského muzea  
 
a) Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 177 svazků. Z toho bylo 174 sv. získáno 

koupí a 3 sv. převedeny ze studijního fondu. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy k polovině 
roku 2004 celkem 6 147 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze KP-
Win. 

b) Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 9 svazků. Podle druhu akvizice byl jeden svazek získán 
koupí a 8 svazků převedeno ze studijního fondu. Všechny získané svazky byly zaevidovány. 
Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 2005 celkem 1 619 sv. Sbírkový fond ST nebyl prozatím 
ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty.  
Za rok 2004 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 186 svazků. Celkový stav sbírek 
knihovny je 7 766 svazků. 

c) Převod zbývajících knižních dokumentů u oddělení umprum se opět zastavil. Byly předány pouze 3 
folia, původně vyříznutá z pergamenového rukopisu. Zde je opět nutné požádat vedoucí odd. 
umprum, aby dosud nepřevedené položky buď dohledali nebo je označili jako ztrátu (to by se asi 
pak mělo řešit jiným způsobem). 
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d) Byly započaty práce na výběru, třídění a dalším zpracování školské knihovny, uložené 
v národopisném oddělení. Jelikož se ukázalo, že pracnost daného úkolu bude větší, než se 
předpokládalo, navrhujeme zařadit úkol i do plánu HU na rok 2006. 

 
 

2. Vědeckovýzkumná činnosti 
 
Oddělení prehistorie 
 
- Byla zpracována keramika (M. Metlička, M. Dobeš), broušená a štípaná kamenná industrie z časně 

eneolitických sídlištních objektů v Bdeněvsi „Za Školou“ a sestaveny tabulky materiálu 
podle jednotlivých objektů. Pro chystanou publikaci byla překreslena i dokumentace objektů (M. 
Metlička, P. Mudra).  

- Na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2004“ v Národním muzeu a na konferenci „Otázky neolitu a 
eneolitu 2005“ v Rosicích byl přednesen referát o nově objeveném rondelu ve Vochově, včetně 
geofyzikálního měření a sondáže (M. Metlička). 

- Zaevidován a zpracován byl materiál z výzkumu mladě bronzového sídliště v Přešticích „Na 
Dlouhém“ z roku 1996. Článek je určen pro Sborník ZČM, řada Historie (E. Čedíková).  

- Zpracován byl materiál z výzkumu milavečských a nynických sídlištních objektů v Přehýšově z roku 
2003. Soubory nálezů byly zaevidovány a je připraven článek pro Sborník ZČM (A. Štěrbová).  

- Vyhotoven byl celkový plán objektů z víceletého výzkumu (2000-2002) v Bdeněvsi „Za Školou“ 
včetně jednotlivě zkoumaných objektů v následujících letech mimo souvisle skrytou plochu (P. 
Mudra). 

- Ve spolupráci s J. Fridrichem a I. Sýkorovou z ARÚ Praha bylo provedeno zpracování štípané 
industrie z výzkumu mezolitického výrobního objektu v Senci u Plzně při výzkumu zaniklé 
středověké vesnice v roce 2003 (M. Metlička).  

- Pro publikaci byl zpracován a vyhodnocen výzkum v Chrástu „Horní Zábělé“, kde byl prozkoumán 
jeden mohylový útvar, který ukázal, že lokalita není mohylovým pohřebištěm, ale o zaniklou 
středověkou osadou (M. Metlička, M. Uherský).  

- Laboratorně byl zpracován keramický materiál z výzkumu časně laténské chaty v Přehýšově „Na 
Sahaře“ zkoumané M. Uherským v letošním roce. Vedle kreseb nálezů bylo provedeno statistické 
zhodnocení získaného souboru.  

- V keramické laboratoři byla zpracována výbava 10 žárových hrobů ze záchranného výzkumu 
v Líních „Na Drahách“. Sestaven byl celkový plán zkoumaných hrobů v trase dálnice včetně 
přilehlého mohylového pohřebiště (J. Metličková, P. Mudra, L. Koutná).  

- Pro úkoly památkové ochrany bylo provedeno geodetické zaměření a zaměření pomocí GPS 5 
mohylových pohřebišť (Plešnice „Švanka“; Kaliště „Stropečko“; Štítov „Štítovská hájovna“; 
Blovice„Močidla“ a  Kbel-Malinec). Byly zhotoveny plány mohylníků, tabulky s charakteristikami a 
rozměry mohyl, provedena byla také fotografická dokumentace současného stavu. 

 
Přehled hlášení o výzkumech, nálezové a investorské zprávy: 
 
1/2005  - Bdeněves (okres Plzeň-sever), výstavba RD, vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO 

(Metlička) 
2/2005 -  Červené Poříčí - Třebýcinka (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
3/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
4/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
5/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
6/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
7/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
8/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
9/2005 -  Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
10/2005 - Dobřany (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
11/2005 - Plzeň 1 (okres Plzeň-město), sběr, hlášení, BZO (Trnka - Metlička) 
12/2005 - Třebýcinka (Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Řezáč) 
13/2005 - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), výkop pro plyn a drenáž f. Stavebniny-Škopek, hlášení, 

BZO (Metlička) 
14/2005 - Horní Bříza – Žilov (okres Plzeň-sever), hlášení, sběr, BZO (Metlička - Trnka) 
16/2005 - Albrechtice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička) 
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17/2005 - Chotěšov (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Řezáč) 
18/2005 - Čemíny (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Čedíková) 
19/2005 - Ves Touškov (Plzeň-jih), výzkum narušeného objektu, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč 
 Čedíková) 
20/2005 - Hradec u Stoda (Plzeň-jih), elektrická přípojka, hlášení, BZO (Metlička) 
21/2005 - Ostřetice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Král – Metlička) 
23/2005 - Staňkov (okres Domažlice), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
24/2005 - Horažďovice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Trnka) 
25/2005 - Milíkov (okres Tachov), sondáž a zaměření lokality, hlášení, BZO (Metlička) 
26/2005 - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), terénní úpravy areálu f. Stavebniny-Škopek, hlášení,  
 BZO (Metlička – Štěrbová) 
27/2005 - Tasnovice (okres Domažlice), převzatý materiál z Horšovského Týna, hlášení, BZO  
 (Metlička) 
28/2005 - Kozolupy (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Trnka) 
29/2005 - Šťáhlavy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
30/2005 - Šťáhlavy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
31/2005 - Šťáhlavy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
32/2005 - Nebílovy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Hajšman – Trnka – Metlička) 
33/2005 - Přehýšov (okres Plzeň-sever), sondáž, hlášení, BZO (Uherský) 
34/2005 - Radčice u Plzně (Plzeň-město), stavba komunikace  - plošný odkryv, hlášení, BZO  
 (Metlička) 
35/2005 - Radčice u Plzně (Plzeň-město), vzorkování v porušených situacích, hlášení, BZO (Metlička) 
36/2005 - Nýřany – Úherce (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
37/2005 - Úherce u Nýřan (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
38/2005 - Úherce (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
39/2005 - Nýřany (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
40/2005 - Šťáhlavice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
41/2005 - Šťáhlavice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
42/2005 - Šťáhlavice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
43/2005 - Šťáhlavy (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
44/2005 - Šťáhlavy (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
45/2005 - Šťáhlavy (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
46/2005 - Šťáhlavy (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
47/2005 - Šťáhlavy (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
48/2005 - Šlovice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
49/2005 - Šlovice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
50/2005 - Chlumčany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
51/2005 - Chlumčany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
52/2005 - Dobřany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
53/2005 - Dobřany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
54/2005 - Chlumčany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
55/2005 - Chlumčany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
56/2005 - Chlumčany (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
57/2005 - Robčice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
58/2005 - Robčice (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč) 
59/2005 - Dýšina (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Čedíková) 
60/2005 - Dýšina (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Čedíková) 
61/2005 - Všeruby (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Trnka – Metlička – Štěrbová) 
62/2005 - Plzeň-Černice (Plzeň-město), sběr, hlášení BZO (Metlička) 
63/2005 - Krasavce (Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Trnka) 
64/2005 - Všeruby (Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Trnka) 
65/2005 - Chotiměř (Domažlice), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Trnka) 
66/2005 - Plzeň-Radčice (okres Plzeň-město), sběr, hlášení, BZO (Metlička) 
67/2005 - Štichov (okres Domažlice), náhodný nález při těžbě písku, hlášení, BZO (Metlička) 
68/2005 - Roudná u Horšovského Týna (okres Domažlice), sběr, hlášení, BZO (Metlička) 
69/2005 - Horní Metelsko (okres Domažlice), převzetí materiálu z porušených hrobů z Ústavu pro 
 pravěk a rannou dobu dějinnou UK v Praze, hlášení, BZO (Metlička) 
70/2005 - Plzeň-Černice (okres Plzeň-město), předán náhodný nález, hlášení, BZO (Metlička) 
71/2005 - Horažďovice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Trnka – Metlička) 
72/2005 - Kbel u Přeštic (okres Plzeň-jih), geodetické zaměření mohyl, hlášení, BZO (Metlička) 
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73/2005 - Nepomuk (okres Plzeň-jih), povrchový průzkum, hlášení, BZO (Trnka) 
74/2005 - Vranov u Mnichova (okres Domažlice), převzetí materiálu z Horšovského Týna, hlášení, 
 BZO (Metlička) 
75/2005 - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), pokládka el. kabelů – zpráva o dozoru (Metlička – 
 Metličková) 
   
Zprávy o archeologickém dozoru na stavbách: 
 
Z 1/2005 - Plzeň-Radčice (okres Plzeň-město), stavba nové školky na kat. č. 399 a 400, zpráva o 

archeologickém dozoru (Metlička) 
Z 2/2005 -  Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), rekonstrukce mostů přes Mži a náhon v Plzni-

Křimicích, zpráva o archeologickém dozoru (Metlička) 
Z 3/2005 -  Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), zásobní vodovodní řad v Prvomájové ulici, zpráva o 

archeologickém dozoru (Metlička) 
Z 4/2005 -  Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), pokládka elektrických kabelů na Křimickém náměstí a 

v ulici Prvomájové, zpráva o archeologickém dozoru a záchranném výzkumu na stavbě 
(Metlička) 

Z 5/2005 -  Radčice u Plzně (okres Plzeň-město), stavba kanalizační přípojky a přístupové 
komunikace k areálu GHP Direct Mail s.r.o., záchranný archeologický výzkum 
polykulturního pohřebiště a sídliště (Metlička) 

Z 6/2005 -  Kyšice – dobývací prostor (okres Plzeň-sever), rozšíření stávající těžby v DP na 
katastrálním území Ejpovice, zpráva o archeologickém dozoru červenec – září 2005 
(Metlička) 

Z 7/2005 -  Vejprnice (okres Plzeň-sever), silnice III/2031 – průtah obcí, zpráva o archeologickém 
dozoru na stavbě únor-červen 2005 (Metlička) 

Z 8/2005 -  Kozolupy (okres Plzeň-sever), stavba nové kanalizace v obci – II. etapa, zpráva o 
archeologickém dozoru při stavbě (Metlička) 

Z 9/2005 - Plzeň-Černice (okres Plzeň-město) nová obytná zóna Plzeň-Černice – Nepomucká západ  
- etapa 1, zpráva o archeologickém dozoru na stavbě (Čedíková) 

Z 10/2005 -  Volduchy (okres Rokycany) stavba skladové haly f. Borgers CS, zpráva o archeologickém 
dozoru na stavbě (říjen-prosinec 2005) (Metlička) 

Z 11/2005 - Okrouhlé Hradiště (okres Tachov), zabezpečení a likvidace lomu na Hradišťském vrchu u 
Konstantinových lázní, zpráva o archeologickém dozoru  (Metlička) 

Z 12/2005 - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), středotlaký plynovod a přípojky v Plzeňské ulici, 
závěrečná zpráva o archeologickém dozoru (Metlička) 

 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
1. Grantové projekty vědy a výzkumu 
”Vita activa” benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu 
konventu benediktinů v Kladrubech (projekt GAČR, nositel K. Nováček, 2. rok řešení) 
 
2. Spoluřešitelství dalších grantů a programových projektů 
– Metody terénního výzkumu středověkých etážových pohřebišť – projekt Katedry sociální a kulturní 

antropologie ZČU v Plzni (M. Čechura). 
–  Příprava eurograntu „Milevsko – nejstarší duchovní a kulturní centrum jižních Čech“ spolu 

s Městským úřadem v Milevsku a Městským úřadem v Písku (P. Břicháček) 
–  Prubířská metalurgie stříbra v Jáchymově v 16. století – konfrontace s dílem J. Agricoly, příprava 

společného projektu s TU Bergbauakademie Freiberg a Krajským muzeem v Karlových Varech (K. 
Nováček) 

 
3. Zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů. 
 
a) Nálezové a investorské zprávy 
 
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů 
1/2005 Dolní Lukavice (okres Plzeň – jih), komunikace, investorská zpráva (Uherský) 
2/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Jedlová ulice, bytový dům, investorská zpráva (Uherský) 
3/2005  Břasy (okres Rokycany), likvidace splaškových vod, investorská zpráva (Uherský) 
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4/2005  Horní Kamenice (okres Domažlice), sběry, hlášení (Hereit) 
5/2005  Horní Kamenice – Holýšov (okres Domažlice), sejpy, hlášení (Hereit) 
7/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), plynovod, investorská zpráva (Uherský) 
8/2005  Lhota (okres Plzeň – jih), vodovod, investorská zpráva (Sochorová) 
9/2005  Domažlice (okres Domažlice), kanalizace pro AGP, investorská zpráva (Hereit) 
10/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Farského ulice, stavba domu, investorská zpráva 

(Sochorová) 
11/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), kanalizace a vozovka, investorská zpráva (Uherský) 
12/2005  Červený Hrádek (okres Plzeň – sever), stavba čp. 88, investorská zpráva (Uherský) 
14/2005  Kostelní Bříza (okres Sokolov), sběr na tvrzišti, hlášení (Hereit) 
15/2005  Horšovský Týn (Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
16/2005  Radonice (okres Domažlice), stavba čp. 24, zpráva o dozoru (Hereit) 
17/2005  Pocinovice (okres Domažlice), přístavba RD, zpráva o dozoru (Hereit) 
18/2005  Lhota u Chříče (okres Plzeň – sever), výměna sloupů NN, investorská zpráva (Čechura) 
19/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), kanalizace a vozovka, investorská zpráva (Uherský) 
20/2005  Nevid (okres Rokycany), plynofikace obce, investorská zpráva (Uherský) 
21/2005  Domažlice (okres Domažlice), kasárna, kabely, investorská zpráva (Hereit) 
22/2005  Plzeň – Lobzy (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit) 
23/2005  Domažlice (okres Domažlice), Hradská 86, úpravy domu, zpráva o dozoru (Hereit) 
24/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Astric, investorská zpráva (Sochorová) 
26/2005  Příchovice (okres Plzeň – jih), stavba studny, zpráva o dozoru (Uherský) 
27/2005  Plzeň – Koterov (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Sochorová) 
28/2005  Dýšina (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
29/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), Masarykova 2, úpravy domu, zpráva o dozoru 

(Uherský) 
30/2005  Osek u Rokycan (okres Rokycany), úprava potoka, investorská zpráva (Uherský) 
31/2005  Mirošov (okres Rokycany), kanalizace III. etapa, investorská zpráva (Uherský) 
32/2005  Domažlice (okres Domažlice), stavba garáže, zpráva o dozoru (Hereit) 
33/2005  Plzeň – Bukovec (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
34/2005  Domažlice (okres Domažlice, stavba bowlingové haly, investorská zpráva (Hereit) 
35/2005  Rokycany (okres Rokycany), přípojka NN, zpráva o dozoru (Uherský) 
36/2005  Domažlice (okres Domažlice), stavba prodejny Plus, investorská zpráva (Hereit) 
37/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Motýlí ulice, parkoviště, zpráva o dozoru (Sochorová) 
38/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba čerpací stanice, zpráva o dozoru (Uherský) 
39/2005  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kabely NN, zpráva o dozoru (Hereit) 
40/2005  Černotín (okres Plzeň – sever), vodovodní přípojka, zpráva o dozoru (Uherský) 
41/2005  Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce domu, nálezová zpráva (Uherský) 
42/2005  Horšov (okres Domažlice), úpravy čp. 8, nálezová zpráva (Uherský) 
43/2005  Plzeň – Černice (okres Plzeň – město), D 5, stavba 510, přeložka silnice II/180, 

investorská zpráva (Braun – Sochorová) 
45/2005  Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce čp. 47, zpráva o dozoru (Hereit) 
46/2005  Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), rekonstrukce ulice, investorská zpráva 

(Sochorová) 
47/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Fuji Koyo, fáze 2, investorská zpráva 

(Sochorová) 
48/2005  Přeštice (okres Plzeň – jih), úprava potoka, investorská zpráva (Uherský) 
49/2005  Medový Újezd (okres Rokycany), průzkum hradu Vimberk, hlášení (Uherský) 
50/2005  Skelná Huť (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Čechura) 
51/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba budovy LS, přípojky, zpráva o dozoru (Uherský) 
52/2005  Hromnice (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
53/2005  Ohůčov (okres Domažlice), přípojky k čp. 20, zpráva o dozoru (Hereit) 
54/2005  Domažlice (okres Domažlice), přístavba požární zbrojnice, zpráva o dozoru (Hereit) 
56/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, autosalón Volf, investorská zpráva (Sochorová) 
57/2005  Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), NTL plynovod, investorská zpráva (Sochorová) 
58/2005  Plzeň – Doudlevce (okres Plzeň – město), vodárna – odlehčovací stoka, investorská 

zpráva (Sochorová) 
59/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Sukova ulice, investorská zpráva (Sochorová) 
60/2005  Horšov (okres Domažlice), stavba hospod. objektu, zpráva o dozoru (Uherský) 
61/2005  Domažlice (okres Domažlice), kostel Nanebevzetí P. Marie, zpráva o dozoru (Hereit) 
62/2005  Přehýšov (okres Plzeň – sever), ZAV laténské polozemnice, nálezová zpráva (Uherský) 
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63/2005  Zbůch (okres Plzeň – sever), úpravy potoka, investorská zpráva (Uherský) 
64/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Klatovská 123, úprava vstupu, investorská zpráva 

(Sochorová) 
65/2005  Skomelno (okres Rokycany), odstranění povodňových škod, zpráva o dozoru (Uherský) 
66/2005  Ejpovice (okres Rokycany), odstranění povodňových škod, zpráva o dozoru (Uherský) 
67/2005  Mirošov (okres Rokycany), odstranění povodňových škod, zpráva o dozoru (Uherský) 
68/2005  Rokycany (okres Rokycany), stavba garáže, zpráva o dozoru (Uherský) 
69/2005  Domažlice (okres Domažlice), vodní nádrž, zpráva o dozoru (Hereit) 
70/2005  Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce odlehčení Komenského ulice, zpráva o 

dozoru (Hereit) 
71/2005  Bezvěrov (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
72/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
73/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba garáže, zpráva o dozoru (Uherský) 
74/2005  Rokycany (okres Rokycany), přípojka k budově, zpráva o dozoru (Uherský) 
75/2005  Rokycany (okres Rokycany), odlehčení kanalizace v Luční ulici, zpráva o dozoru 

(Uherský) 
76/2005  Spáňov (okres Domažlice), vybudování zastávky, investorská zpráva (Hereit) 
77/2005  Domažlice (okres Domažlice), Srnova ulice, zpráva o dozoru (Hereit) 
78/2005  Draženov (okres Domažlice), stavba bytového domu, zpráva o dozoru (Hereit) 
79/2005  Domažlice (okres Domažlice), přípojka k čp. 115, zpráva o dozoru (Hereit) 
80/2005  Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), dálnice D 5 – kanalizační sběrač, investorská 

zpráva (Braun) 
81/2005  Plzeň – Košutka (okres Plzeň – město), skladová hala, investorská zpráva (Sochorová) 
82/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Libušínská ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová) 
83/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), stavba bytového domu, investorská zpráva (Sochorová) 
84/2005  Blížejov (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit) 
85/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Masarykova 82, přípojka, zpráva o dozoru (Sochorová) 
86/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), přípojky ke zdravotnímu středisku, zpráva o dozoru 

(Uherský) 
87/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), přístavba prodejny, zpráva o dozoru (Uherský) 
88/2005  Chotěšov (okres Plzeň – jih), ZSV Bolemil, sběry, hlášení (Uherský) 
89/2005  Štěnovice (okres Plzeň – jih), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
90/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
91/2005  Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), vodovod, investorská zpráva (Hereit) 
92/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
93/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
95/2005  Domažlice (okres Domažlice), úpravy čp. 45, zpráva o dozoru (Hereit) 
96/2005  Mrákov (okres Domažlice), sítě pro čp. 2, zpráva o dozoru (Hereit) 
97/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), kabely NN na sídlišti, zpráva o dozoru (Uherský) 
98/2005  Luženice, Luženičky (okres Domažlice), plynofikace, investorská zpráva (Hereit) 
99/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Radiová ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová) 
100/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), rekonstrukce Masarykovy ulice, investorská zpráva 

(Sochorová) 
102/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), přípojka k budově, investorská zpráva (Uherský) 
103/2005  Všeruby (okres Domažlice), stavba chodníku, investorská zpráva (Hereit) 
104/2005  Domažlice (okres Domažlice), průmyslová zóna Za kasárna, etapa I/B, investorská zpráva 

(Hereit) 
105/2005  Březina (okres Rokycany), přípojka NN, zpráva o dozoru (Uherský) 
106/2005 Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce Nádražní ulice, zpráva o dozoru (Hereit) 
107/2005  Šitboř (okres Domažlice), ZAV kostela sv. Mikuláše, předběžná zpráva (Břicháček – 

Uherský) 
108/2005  Plzeň – Bolevec (okres Plzeň – město), opěrná zeď, zpráva o dozoru (Hereit) 
109/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), propojení vodovodu, investorská zpráva (Uherský) 
110/2005  Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce hradební zdi, zpráva o dozoru (Hereit) 
111/2005 Domažlice (okres Domažlice), prodejna Plus – napojení na silnici, zpráva o dozoru, 

(Hereit) 
112/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), ulice Heyrovského, E. Beneše a Arbesova, plynovody, 

investorská zpráva (Sochorová) 
113/2005  Dobřív (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský) 
114/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), plynofikace MPR, investorská zpráva (Uherský) 
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115/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), kanalizace v Lobkovicově ulici, zpráva o dozoru 
(Uherský) 

116/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), propojení Pivovarské ulice se silnicí I/26, zpráva o 
dozoru (Uherský) 

117/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce Jelení ulice, investorská zpráva 
(Uherský) 

118/2005  Puclice (okres Domažlice), rekonstrukce komunikace, investorská zpráva (Uherský) 
119/2005  Veselá (okres Rokycany), obytná zóna – inženýrské sítě, investorská zpráva (Uherský) 
120/2005  Blížejov (okres Domažlice), vodovod a kanalizace, investorská zpráva (Hereit) 
121/2005  Meclov (okres Domažlice), komunikace a plynovod, investorská zpráva (Hereit) 
122/2005  Křečov (okres Plzeň – sever), regulace potoka, investorská zpráva (Čechura) 
123/2005  Bítov (okres Plzeň – sever), stožár, nálezová zpráva (Čechura) 
124/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce domu E1, zpráva o dozoru (Uherský) 
125/2005  Svržno (okres Domažlice), přeložka silnice, investorská zpráva (Hereit) 
126/2005  Nevolice (okres Domažlice), autobusová zastávka, investorská zpráva (Hereit) 
127/2005  Plešnice (okres Plzeň – sever), přístřešek pro letadla, zpráva o dozoru (Čechura) 
128/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), přípojka k čp. 284, zpráva o dozoru (Uherský) 
129/2005  Domažlice (okres Domažlice), zimní stadion, investorská zpráva (Hereit) 
130/2005  Chodská Lhota (okres Domažlice), bytový dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
131/2005  Domažlice (okres Domažlice), Dvořákova ulice a d., veřejné osvětlení, zpráva o dozoru 

(Hereit) 
132/2005  Domažlice (okres Domažlice), Kozinova ulice a d., veřejné osvětlení, zpráva o dozoru 

(Hereit) 
133/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Opavská ulice, rekonstrukce gymnázia, investorská zpráva 

(Sochorová) 
134/2005  Borek u Rokycan (okres Rokycany), prodloužení vodovodu, zpráva o dozoru (Uherský) 
135/2005  Domažlice (okres Domažlice), průmyslová zóna Za kasárna, etapa I/C, předběžná 

investorská zpráva (Hereit) 
136/2005 Výrov (okres Plzeň – sever), ZSV Sechutice, sběr, hlášení (Čechura) 
137/2005  Úherce (okres Plzeň – sever), kanalizace pro RD, zpráva o dozoru (Čechura) 
138/2005  Nýřany (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení (Čechura) 
139/2005  Vladměřice (okres Plzeň – sever), rekonstrukce vozovky, investorská zpráva (Čechura) 
140/2005  Horní Bělá (okres Plzeň – sever), rekonstrukce vozovky, investorská zpráva (Čechura) 
141/2005  Svojšín (okres Tachov), kanalizace, investorská zpráva (Čechura) 
142/2005  Újezd nade Mží (okres Plzeň – sever), přípojka plynu, zpráva o dozoru (Čechura) 
143/2005  Hradec u Stoda (okres Plzeň – jih), demolice zdi, zpráva o dozoru (Čechura) 
144/2005  Čivice (okres Plzeň – sever), přípojka plynu, zpráva o dozoru (Čechura) 
145/2005  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), přípojka plynu, zpráva o dozoru (Čechura) 
146/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), areál Prazdroje, vodovod, investorská zpráva (Čechura) 
147/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Sylván, stavba byt. domu, investorská zpráva (Čechura) 
148/2005  Kralovice (okres Plzeň – sever), stavba RD čp. 143, zpráva o dozoru (Čechura) 
149/2005  Kralovice (okres Plzeň – sever), Masarykova ulice, rekonstrukce kanalizace, investorská 

zpráva (Čechura) 
150/2005  Kralovice (okres Plzeň – sever), Masarykova 90, narušení středověkého dvora, zpráva o 

dozoru (Čechura) 
151/2005  Kralovice (okres Plzeň – sever), stavba RD, ppč. 5431/99, zpráva o dozoru (Čechura) 
152/2005  Plasy (okres Plzeň – sever), stavba RD, ppč. 310/3, zpráva o dozoru (Čechura) 
153/2005  Plasy (okres Plzeň – sever), stavba RD, ppč. 184/1, zpráva o dozoru (Čechura) 
154/2005  Plasy (okres Plzeň – sever), stavba RD, ppč. 172/33, zpráva o dozoru (Čechura) 
155/2005  Svojšín (okres Tachov), rekonstrukce zámku, zpráva o dozoru (Čechura) 
156/2005  Svojšín (okres Tachov), kostel sv. Petra a Pavla, investorská zpráva (Čechura) 
157/2005  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, investorská zpráva 

(Čechura) 
158/2005  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, oprava hřbitovní zdi, 

investorská zpráva (Čechura) 
159/2005  Radnice (okres Rokycany), kostel sv. Barbory, průzkum, hlášení (Čechura) 
160/2005  Otín (okres Tachov), kostel Panny Marie, průzkum, hlášení (Čechura) 
161/2005  Branišov (okres Tachov), kostel sv. Blažeje, průzkum, hlášení (Čechura) 
162/2005  Plzeň – Košutka (okres Plzeň – město), Barum – servis, investorská zpráva (Sochorová) 
163/2005  Smědčice (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Sochorová) 
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164/2005  Dobřany (okres Plzeň – jih), výrobní hala GP Tade, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová) 

165/2005  Plzeň (okres Plzeň – město), Tábroská ulice, nová zástavba, předběžná investorská 
zpráva (Sochorová) 

166/2005  Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), stavba hotelu, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová) 

167/2005  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Dubová hora, stavba RD, předběžná investorská 
zpráva (Sochorová) 

168/2005 Plzeň (okres Plzeň – město), Částkova ulice, rekonstrukce, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová) 

169/2005 Plzeň – Košutka (okres Plzeň – město), Barum – servis, investorská zpráva (Sochorová) 
170/2005  Rokycany (okres Rokycany), přístavba muzea, nálezová zpráva (Uherský) 
171/2005  Domažlice (okres Domažlice), Školní 110, stavba domu, zpráva o dozoru (Hereit) 
172/2005  Šitboř (okres Domažlice), kostel sv. Mikuláše, nálezová zpráva (Uherský) 
173/2005  Horšovský Týn (okres Domažlice), Luční ulice, vodovod, zpráva o dozoru (Uherský) 
174/2005  Stříbro (okres Tachov), Dostojevského ulice čp. 189, investorská zpráva (Břicháček) 
175/2005  Stříbro (okres Tachov), Masarykovo náměstí čp.13, investorská zpráva (Břicháček) 
176/2005  Pomezí (okres Jindřichův Hradec), hrad a kostel, investorská zpráva (Břicháček) 
177/2005  Milevsko (okres Písek), Bazilika premonstrátského kláštera, investorská zpráva 

(Břicháček) 
178/2005  Milevsko (okres Písek), přístavba kulturního domu, investorská zpráva (Břicháček) 
 
b) Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost. 
 
- Útušice (okres Plzeň – jih) – soubor keramických nálezů z výzkumu na kanalizačním přivaděči 

v roce 2004,  popis a kresebná dokumentace souboru 
- Starý Plzenec (okres Plzeň – jih) – popis a kresebná dokumentace souboru nalezeného 

během výzkumu v trase dálnice D 5  
- Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město) – popis a kresebná dokumentace souboru z mladší doby 

kamenné nalezeného během výzkumu na kanalizačním sběrači  
- Zpracování souborů devocionálií z Jindřichův Hradce (okres Jindřichův Hradec). 
- Zpracování povrchových sběrů z oblasti severního Plzeňska. 
- Systematický výzkum církevní architektury v západních Čechách. 
- Systematický výzkum pravěkého a středověkého osídlení okresu Plzeň – sever. 
- Kladruby – klasifikace středověkých a raně novověkých keramických souborů z Kladrub (1995 – 

2001) – cca 14 000 položek v databázi, osteologické určení souborů zvířecích kostí, dokumentace 
architektonických článků, chemický a fázový rozbor vzorků středověké střešní krytiny, petrografické 
určení vzorků stavebního materiálu kláštera, digitální rekonstrukce architektonického vývoje kláštera 
Bolemil, zpracování keramického souboru ze zaniklé středověké vesnice. 

- Vimberk, povrchový průzkum, zpracování nalezené keramiky. 
- Systematický výzkum vývoje osídlení Rokycanska. 
- Výzkum zaniklých středověkých vesnic v Plzeňském kraji. 
 
4. Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči 
 
a) Vypracované posudky a vyjádření 
- 6/2005 Soupis archeologických lokalit na území Dolní a Horní Kamenice. Pro potřeby Obecního 

úřadu v Horní Kamenici (Hereit) 
- 13/2005 Blatnice (okres Plzeň – sever). Přehled osídlení v okolí zamýšlené stavby výrobního areálu 

(Čechura) 
- 44/2005 Horšovskotýnsko (okres Domažlice). Územní archeologická studie. Pro potřeby stavebního 

odboru Městského úřadu v Horšovském Týně (Hereit) 
- 55/2005 Poběžovicko (okres Domažlice). Územní archeologická studie, Pro potřeby stavebního 

odboru Městského úřadu v Poběžovicích (Hereit) 
- 94/2005 Soupis nálezů na území obcí Draženov, Luženice a Luženičky (okres Domažlice). Pro 

potřeby Obecního úřadu v Luženicích (Hereit) 
- 101/2005 Kornatice – sdělení odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu v Plzni (Uherský) 
- Jarov (okres Plzeň – sever), vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu čp. 36 
- Nýřany (okres Plzeň – sever). Přehled osídlení v okolí zamýšlené průmyslové zóny (Čechura) 
- Nýřany (okres Plzeň – sever). Servisní centrum (Čechura) 
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- Plzeň (okres Plzeň – město). Kotíkovská ulice – stavba viladomů (Čechura) 
- Plzeň (okres Plzeň – město). Výrobní areál Borská pole (Čechura) 
 
b) Zpracování SAS 
- Revize dosavadních záznamů z důvodu přechodu na novou verzi programu; převod záznamů 

z bývalého okresu Domažlice na novou verzi databáze SAS 2.0 a vytvoření nových záznamů; 
doplnění záznamů bývalého okresu Tachov; aktualizace za rok 2005; spolupráce na aktualizaci 
Mapy archeologických nalezišť na  území města Plzně (A. Kordíková). 

 
Oddělení starších dějin 
 
- Pokračování v odborném katalogu starých map a plánů Plzně.Víceletý ústavní program,  má za úkol 

zpracovat všechny staré mapy a plány ze sbírkových fondů jednotlivých oddělení muzea a doplnit jej 
o orientační soupis z jiných organizací – např. Archivu města Plzně, NPÚ-pracoviště Plzeň. 
Výstupem úkolu bude celkové zpracování historických plánů města Plzně do roku 1848 v podobě 
katalogu s dokumentací na CD-ROM. (Bernhardt). V roce 2005 bylo podrobně zhodnoceno 47 
podkladů ze sbírek ZČM. 

- Pokračování  ústavního blíže neupřesněného úkolu „Ječného sbírka – doklad českého mincování“. 
Pokračovací práce  (přehodnocení sbírky, determinace, metrologické práce jednotlivých předmětů). 
Výstupem v budoucnosti bude souhrnný odborný katalog s obrazovými imetrologickými údaji na 
úrovni současné světové numismatické práce. (M. Hus)  

- Ústavní úkol „Gotické a renezanční kachle ve sbírkách ZČM v Plzni“ – byl realizován vydáním 
souborné publikace ( autor: Jiří Orna). Publikace byla vydána za  podpory grantu  Magistrátu města 
Plzně. 

- Archivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s říšskoněmeckým občanstvím v 
Plzni během 2. sv. války - spolupráce s SObA, využití materiálů i ze ZČM, výstup bude publikace. 
Druhá etapa. 

- Během roku prostudováno 1499 domovních archů (cca celý fond), ověřovány údaje, sjednocování 
dat a místních jmen aj. (Bernhardt) 

 
Oddělení novějších dějin 
 
- Pokračování v odborném zpracování další části historického fotomateriálu (černobílé diapozitivy a 

negativy) v návaznosti na předešlé projekty vědy a výzkumu MK ČR (Krčmář). 
-  Zpracovávání tématu rekvírování zvonů za 1. světové války a historické fotodokumentace k tomu to 

tématu se sbírek oddělení (soupis, historie, digitalizace historické fotodokumentace) – 
předpokládaný publikační výstup a výstava (Krčmář). 

-  Spolupráce na publikaci mapující panská sídla Plzeňského kraje (soupis, historie, lokalizace a 
fotodokumentace) – bývalé okresy Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – sever, Domažlice a Tachov 
(Krčmář). 

-  Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých sakrálních památek – kostelů na území 
českobudějovické diecéze (soupis, historie, lokalizace, fotodokumentace) – předpokládaný 
publikační výstup (Krčmář). 

-  Další doplňování počítačové databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuského pro 
expozici v Městském muzeu v Nepomuku (Krčmář). 

-  Dokumentace současné náboženské scénu v Plzni a regionu – zvláště lokalizace a dokumentace 
drobných sakrálních památek (Krčmář). 

-  Text Průvodce Plzní a okolím ve spolupráci s grafickým studiem Žabka (Krčmář). 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
- Braunová  D. – „Míšeňský historický porcelán“(ve sbírkách ZČM v Plzni) – pokračování ústavního 

úkolu.                         
- Kotorová L. – „Vějíře ve sbírkách ZČM“ – pokračování ústavního úkolu.                         
- Mleziva J. – „Přední východ ve sbírkách ZČM v Plzni“ – pokračování ústavního úkolu. 
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Oddělení národopisné 
 
Výzkum 110 lokalit a dokumentace způsobu života, kultury a náboženství židovského etnika 
v Západočeském kraji - pod záštitou Claims Conference On Jewish Material Against Germany, INC - 
úkol neuzavřen, bude pokračovat i v následujícím roce. V současné době je před dokončením CD-
ROM s klatovskými lokalitami  a mimo to jsou i nadále zpracovávány materiály z okresů Tachov a 
Domažlice, v přípravě jsou rešerše okresů Karlovy Vary a Cheb. (Maderová) 
 
Práce na terminologickém slovníku zemědělského nářadí v projektu oborové komise AMG – část 
slovníku zaměřená na velká hospodářská zvířata. Vzhledem k rozsahu vytýčené oblasti a pracovní 
vytíženosti spolupracovníků, Mgr. M. Šimši, PhDr. P. Nováka a B. Obolecké, bude práce na 
terminologii zemědělského nářadí pokračovat i v roce 2006. (Bechný) 
 
Oddělení paleontologické 
 
- Pokračování revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea v Plzni a jejich 

srovnání s pekoteridy nalézané v ostatních pánví  Evropy (UK, Polsko, Německo, Francie, 
Rumunsko). Do tisku byla přijata práce, která mapuje a reviduje pekopteridní drun Acitheca 
(Zodrow, E.L., Šimůnek, Z., Cleal, C.J., Bek, J. Pšenička, J., (in press). Revision of compression 
Acitheca-like species from Canada-Czech Republic-France (Westphalian D-Stephanian). Review of 
Palaeobotany and Palynology). V Cardiffu byl na konferenci IGCP 469 přednesen referá, který 
popisuje nové metody výzkumu pekopteridních rostlin (Problem with identification of pecopterid 
species). V Rumunsku byl přednesen referát, který shrnuje výskyt pekopteridních typů kapradin 
v plzeňské uhelné pánvi (Ferns from the Pilsen Basin, Czech Republic (Bolsovian – Stephanian) 
(Josef Pšenička). 

- Graptoliti českého ordoviku. Zpracován materiál z NM a ČGS, částečně nafocen. Dílčí příspěvek 
publikován v Journal of the Czech Geological Society. Na česko-slovensko-polské paleontologické 
konferenci předenesen referát shrnující nové poznatky o graptolitech českého ordoviku (Jaroslav 
Kraft). 

- Biostratigrafické členění hraniční sekvence klabavského a šáreckého souvrství. Výsledky připraveny 
do tisku, textová část je hotová, chybí dvě grafické přílohy (Jaroslav Kraft). 

- Zpracování mikromorfologie schránek konulárií spodního paleozoika Barrandienu. Byla provedena 
dalších preparace a determinace sbírkových předmětů z paleontologického oddělení ZČM Plzeň. 
Začátkem roku byly provedeny pozorování na skenovacím elektronovém mikroskopu. (Zdeňka 
Vyhlasová) 

- Pokračuje projekt zabývající se patologickými změnamy na schránkách konulárií. Během roky byly 
provedeny pozorování na skenovacím elektronovém mikroskopu. (Zdeňka Vyhlasová). 

 
Granty 2003 
− A3013306 - Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi (lampertické 

vrstvy, langsett). Byly zpracovány všechny kapradinové druhy z této pánve a jsou připraveny 
k publikaci v odborném časopise (Josef Pšenička) 

− IGCP 469 - Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland 
and adjacent intramontane basins. V rámci tohoto projetu byly uskutečněny některé služební cesty 
na workshopy (Wales, Rumunsko). (Josef Pšenička). 

− GAČR 205/05/0105 - Rašeliništní ekosystémy radnických vrstev (Westphal) ve 
svrchnopeleozoických pánvích středních a západních Čech. V rámvi tohoto projektu byl uskutečněn 
paleontologický výkop na lokalitě Ovčín v katastru obce Přívětice. Nalezené rostlinné fosílie jsou 
uloženy v depozitáři paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni pod přírustkovým 
číslem 3/05. (J. Pšenička) 

− IAA300130503 – Karbonské fruktifikace a jejich spóry hornoslezské pánve (namur-westphál D) 
z České Republiky a Polska. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny služební cesty do Polska. 
Byly také zpracovány  vzorky v depozitáři Geologického ústavu v Sosnowieci (J. Pšenička) 

− GAČR 205/03/0170  - Mikromorfologická a makromorfologická analýza konulárií a sphenothalů 
z pražské pánve.  (Zdeňka Vyhlasová).  
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Oddělení botanické 
 
– Květena Malesic Dokončení a odevzdání k tisku Erica 13 – (J. Nesvadbová, J. Sofron). 
– Květena Chrástu – sběr dat – terénní výzkum, sběry; zpracovávání materiálu (J. Nesvadbová, J. 

Sofron). 
– Botanická bibliografie města Plzně za rok 2004 – výběr a zpracování článků z odborného a denního 

tisku (R. Bláhová, J. Nesvadbová, J. Sofron, odevzdáno k tisku Erica, Plzeň 13). 
– Dlouhodobý jarní a podzimní terénní průzkum biologie populace Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na 

lokalitě „NPP Pastviště u Fínů“ spolupráce s krajským muzeem v Chebu (J. Nesvadbová). 
– Květena Brd – sběr dat – terénní průzkum, determinace; revize sběrů specialisty a následné 

zpracování revidovaných sběrů do databáze DEMUS a FLDOK Brdy, revize databáze, komentáře k 
jednotlivým druhům, (J. Nesvadbová, J. Sofron). 

– Historie botanického výzkumu západních Čech – biografie botaniků a institucí působících v regionu 
západních Čech a Šumavy – excerpta nové literatury, kompletace bibliografie (J. Nesvadbová, J. 
Sofron). 

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

projekt (Vacík). V průběhu roku bylo pokračováno v dlouholetém výzkumu rozšíření, početnosti a 
biologie straky obecné (Pica pica) v Plzni a na Staňkovsku.  

- Sčítání netopýrů v západních Čechách (Vacík, Fenclová). Výsledky jsou součástí mezinárodního 
sčítání. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje ve spolupráci s NP Šumava, Českou společností 
pro ochranu netopýrů, CHKO Slavkovský les a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Ve dnech 
31.1.–8.2. 2005 byla zkontrolována všechna známá zimoviště (štoly, sklepy) na území západních 
Čech (Plzeňský a Karlovarský kraj). 

- Kvantitativní výzkum změn ornitocenózy břehových porostů Zubřiny v regulované a neregulované 
části toku pod vlivem sukcese (Vacík). V květnu a červnu byla dokončena druhá etapa terénních 
prací při sledování změn ornitocenózy – po 15 letech od provedení melioračních prací a po deseti 
letech od ukončení první etapy výzkumu. 

- Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků ve Slavkovském lese (Vacík). Spoluúčast na 
kvantitativní studii organizované RNDr. Pavlem Řepou ze Správy CHKO Slavkovský les v průběhu 
května a června. 

- Blechy (Siphonaptera) hnízd hraboše polního (Microtus arvalis) (Němec). Na studijní ploše v 
katastru obce Nečtiny byly po čtyřletém systematickém výzkumu provedeny kontrolní sběry hnízd 
Microtus arvalis (12 hnízd, Siphonaptera sedmi druhů, cca 650 jedinců). 

- Blechy (Siphonaptera) v hnízdech krtka obecného (Talpa europaea) (Němec). Proveden rozbor 
siphonapterofauny čtrnácti hnízd Talpa europaea z lokalit Plzeň (sv. Jiří), Nové Městečko a Nečtiny. 
Získaný materiál uveden do etanolu a následně determinován.  

- Blechy (Siphonaptera) ptačích hnízd (Němec). Získáno 17 hnízd ptáků, většinou z exponovaných 
budek. Materiál vytříděn, z větší části zachován v lihu, zbytek preparován do kanadského balzámu. 

- Arachnofauna CHKO Slavkovský les (Fenclová). Inventarizační průzkum – NPP Upolínová louka a 
PR Smraďoch. 

- Arachnofauna Kamence (Fenclová). Pokračování výzkumu zahájeného v roce 2004. 
 
Knihovna Západočeského muzea 
 
- Práce na „Soupisu tisků 16. století.“ . Celý rukopis dr. Hejnice byl převeden do elektronické podoby, 

chybějící svazky byly zpracovány a doplněny části popisů, které již dr. Hejnic nestačil dopsat. Byla 
zpracována obrazová dokumentace.  V současné době je soubor předán spolupracovnicím dr. 
Baďurové a dr. Beránkové, které doplní chybějící údaje (bibliografie, citace aj.) a zpracují tiskové 
zlomky.  

- Do souborného katalogu byla odeslána další dávku záznamů pro kontrolní posouzení. Po té již 
začne pravidelné zasílání. Naplno se rozběhla již spolupráce v oblasti seriálů. Jsou online 
doplňovány údaje o nových ročnících a aktualizovány v souborném katalogu CASLIN. 

- Zpracovaný grantový projekt na rekatalogizaci knihovny nebyl grantovou komisí schválen a 
k realizaci tudíž nemohlo dojít. 
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- Pro bibliografický soupis Sborníku – Příroda byly vybrány relevantní záznamy, chronologicky 
setříděny a stanoven postup zpracovávání rejstříků. 

- Byl zpracovány dva grantové projekty „Digitalizace středověkých rukopisů“, kterým byl grantovou 
komisí snížen rozpočet na 50%. Na základě odvolání byl zpracován nový grantový projekt, který byl 
schválen a realizován. Byl tedy digitalizován jeden rukopis Justinianus, imperator: Digestorum seu 
pandectarum libri I.-XXIV. Výsledný soubor je dostupný jednak ve studovně knihovny a jednak 
online na webu http://www.memoria.cz. 

- Webovské stránky knihovny a nabídky publikací, které má knihovna na starost, se stále nedaří 
pravidelně aktualizovat. Předem dohodnutý čtrnáctidenní interval aktualizace katalogu OPAC stále 
není dodržován, musíme neustále aktualizaci upomínat. Rovněž soupisy publikací a periodik nejsou 
aktualizovány dle našich požadavků. Vůbec již se nedaří zveřejňovat v oddíle „Aktuality“ skutečně 
aktuální informace, které posíláme do oddělení PR. Bylo by asi vhodné určit odpovědnost jak za 
obsahovou náplň webovské prezentace, tak i za jeho technickou údržbu. 

- Práce na dalším projektu „Soupis rukopisných zlomků“, který je zpracováván s dr. Petrem a dr. 
Brodským z Archivu ČAV, pokračovala dle plánu. Byl předán poslední soubor rukopisných zlomků 
ke zpracování. Jelikož je práce velmi náročná a zdlouhavá, je prozatím dokončení naplánováno na 
rok 2007.  

- Dalším grantovým projektem, schváleným v roce 2004, byl projekt „Zapojení knihovny Zpč. muzea 
do tvorby národních autorit“, který se průběžně zpracovává. Knihovna je napojena prostřednictvím 
protokolu Z39.50 na bázi národních autorit, může stahovat její záznamy a zároveň přispívat nově 
vytvořenými na jejím pracovišti. 

 
 

3. Evidence a inventarizace sbírek 
 
Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních činností muzea. Výrazně pokročila evidence 
sbírek elektronickou formou včetně obrazové dokumentace. Sbírky jsou průběžně evidovány 
v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury, v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném 
znění. 
 
Oddělení prehistorie 
 
evidence chronologická za rok 2005: 70 př. č. (14.025 ks sbírk. předmětů) 
evidence systematická za rok 2005: 5.713 inv. č. (38.410 ks. sbírk. předmětů) 
sbírkový fond k 31.12.2005: 64.896 inv. č. (405.296 ks sbírk. předmětů) 
z toho v počítačové databázi: 64.896 inv. č. (405.296 ks sbírk. předmětů) 
inventarizace: 7.098 inv. č. (47.567 ks sbírk. předmětů) 
 
- Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a 

nové lokační seznamy byly vytištěny a zařazeny (E. Čedíková, A. Štěrbová). 
-  Bylo vytištěno a do desek bylo svázáno 4.200 ks nových evidenčních karet systematické evidence 

za rok 2004 (M. Mašková).  
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Materiál je většinou po základním zpracování předán dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo 
místně příslušným muzeím. 
 
a) Registrace: Základní evidence nálezů z výzkumů hrazených z fondu ”Podpory záchranných 
archeologických výzkumů Ministerstva kultury ČR” a dalších – Milevsko, Pomezí a další – celkem 161 
registrovaných čísel. 
b) Chronologická evidence: oddělení neprovádí. 
c) Systematická evidence: oddělení neprovádí. 
d) Pomocná evidence v roce 2005: 
 
Soupis negativů a popis fotografií – 731 kusů. 
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Oddělení starších dějin 
 
evidence chronologická: 226 př. č. 
evidence systematická: 217 inv.č. 
v počítačové databázi: 14 970 inv.č. 
inventarizace: 6 418 inv.č. 
 
Oddělení novějších dějin  
 
evidence chronologická: 110 př.č. 
evidence systematická: 110 inv.č. 
v počítačové databázi celkem 1 443 inv.č. 
inventarizace: 2 797 inv.č. 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
evidence chronologická: 128 př.č. 
evidence systematická: 128 inv.č. 
v počítačové databázi: 12 917 inv.č. 
inventarizace: 2 245 inv.č. 
 
Oddělení národopisné 
 
evidence chronologická: 109 př. č. 
evidence systematická: 28 inv. č. 
v počítačové databázi: 21 352 inv. č. 
inventarizace: 1 858 inv. č. 
 
Oddělení paleontologické 
 
evidence chronologická: 5 př.č. 
evidence systematická:  481 inv. č.  
v počítačové databázi:  13 621 inv.č. 
inventarizace: 1 000 inv. č. 
 
Oddělení botanické 
 
evidence chronologická: 9 př. č. 
evidence systematická: 590 inv. č. 
v počítačové databázi: 1 334 inv.č. 
inventarizace: 2 614 inv. č. 
 
Oddělení zoologické 
 
evidence chronologická: 2 př.č. 
evidence systematická: 0 
v počítačové databázi: 15 907 inv.č. 
inventarizace: 2 721 inv.č. 
 
Knihovna Západočeského muzea 
 
sbírkový fond - staré tisky: 17 př.č. 
sbírkový fond - reg. lit.: 177 př.č. 
studijní fond: 1 021 sv. 
knihovna výměn: 526 sv. 
v počítačové databázi : 6 147 inv.č. 
inventarizace: 164 jedn. 
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Souhrn za celé muzeum: 
 
počet nových přírůstkových čísel:   1 007 
z toho počet přírůstků nakoupených:   287 
Celkové náklady na nákup:   421 960,-  
počet nových inv. čísel:   7 461 
počet inv. čísel celkem:   401 571 
počet inv. čísel v počítačové databázi celkem:  165 924 
počet inventarizovaných inv. č.   26 915  
 
 

4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování 
 
Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/ 
 
Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování informační a obrazové databáze pro 
potřeby vyhledávání a dohledání muzejních sbírek v případě mimořádné události. Vybudováním 
systému pilotních a regionálních pracovišť bylo pověřeno MK ČR. Západočeské muzeum působní jako 
regionální pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Do databáze jsou přednostně evidovány 
všechny vystavované a zapůjčované sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování a 
konzervaci. 
 
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek: 40 743 
Z toho za rok 2005: 4 162 
 
Preparování 
 
Počet preparovaných sbírkových předmětů:  2 196 
/běžná akvizice zoologického a botanického odd., zpracování vzorků preparátů paleontologického 
odd./ 
 
Konzervace a restaurování: 
Konzervace a restaurování  sbírkových předmětů muzea je zajišťováno několika způsoby. 
Konzervátorské a restaurátorské práce jsou jednak zajišťovány oddělením konzervace 
Západočeského muzea v Plzni, v možnostech kapacity a personálního obsazení tohoto pracoviště, 
které je z Vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb. pověřeno i výkony konzervačních prací pro ostatní muzea 
v Plzeňském kraji. Dále je konzervace a sbírek muzea zajišťována z programu ISO Ministerstva 
kultura ČR. 
 
Konzervační oddělení muzea 
 
Počet konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů: 146 
národopis -  45 ks 
novověk -    12 ks 
umprum -    89 ks 
 
Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování archeologických nálezů se provádí dále ve 
specializovaných laboratořích odd. pravěku, odd. starších dějin  a odd. záchranných archeologických 
výzkumů. Předměty určené k výstavám jsou průběžně před vystavením překonzerovány .  
Konzervační oddělení poskytovalo průběžnou metodickou pomoc v oboru konzervace sbírkových 
předmětů regionálním muzeím – Blovice, Cheb, Rokycany, Národní památkový ústav Plzeň, 
Jindřichův Hradec, Říčany u Prahy a restaurátorce Zdence Kuželové, Brno. 
Pro Biskupství plzeňské byl zpracován projekt konzervátorského pracoviště pro dřevo, kov a plastiky 
(včetně polychormovaných) pro připravované ateliéry v klášteře Teplá. Projekt byl konzultován 
s projektantem ateliérů. Současně byl zpracován návrh na pracoviště desinsekce plynováním (CO2, 
N2). 
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Oddělení prehistorie 
  
V závislosti na přidělených finančních prostředcích zajistit restaurování z Umyt, roztříděn a popsán byl 
veškerý materiál z nových přírůstků za rok 2005 a před dalším zpracováním byl uložen do krabic a 
beden v příručním depozitáři oddělení. 
- Průběžně byly laboratorně zpracovávány soubory nálezů určených k systematické evidenci. 

Slepeny byly přírůstky z let 1998-2001, kromě velkoplošných výzkumů v Plzni-Křimicích, stavba 
Trolli v r. 1998; v Hradci u Stoda z r. 1998; Vejprnicích – pískovně II, sezóny 1998-2001; v Bdeněvsi 
„Za Školou“, sezóny 2000-2001 a Malesicích „U Kyjovského lesa“ z r. 1999 (přírůstky z let 2000-
2001 byly zhodnoceny nad plán činnosti ZČM).  

- Podle starých dokladů o konzervaci, zejména prováděné v laboratořích Archeologického ústavu 
v Praze byla doplněna databáze konzervačních karet sbírkových předmětů (J. Metličková).  

- V rámci inventarizace sbírkového fondu byla provedena kontrola stavu keramických sbírkových 
předmětů v regálu X 07 v depozitáři v Částkově ulici.  

- V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 10 nádob a 13 torz nádob především z výzkumů v 
Bdeněvsi, Přehýšově, Plzni-Radčicích (hrob kultury s vypíchanou keramikou) a hroby v Líních „Na 
Drahách“. Pro Památkový ústav byly výstavu zrekonstruovány nádoby z kláštera v Plasích (J. 
Metličková, L. Koutná). 

- Z prostředků ISO a ZČM byla v Moravském zemském muzeu provedena konzervace a 
zrestaurování železných a bronzových předmětů ze starých výzkumů F.X. France ve Šťáhlavech 
„Beztehově“ z roku 1879 a ze Šťáhlav-„Hájku“, dále z Dolan a Kralovic. Takto bylo zkonzervováno a 
zrestaurováno 33 sbírkových předmětů. 

- Na oddělení byly zkonzervovány následující bronzové a železné předměty: 
a) pro oddělení: Přehýšov - 3 ks, Vejprnice - 3 ks, Meclov - 2 ks, Holýšov - 2 ks, Velké Hydčice –  
3 ks, Albrechtice a Horšovský Týn - 6 ks 
b) pro NPÚ Plzeň: Vlkošov - 2 ks, Dolany - 2 ks  
c) pro odd. ZAV: 18 ks z výzkumu v Horšově.  

 
- Celkem bylo zkonzervováno 41 ks předmětů (J. Metličková).  
- Do ochranných folií bylo uloženo a zataveno 122 ks zkonzervovaných a zrestaurovaných 

bronzových a železných sbírkových předmětů (E. Čedíková). 
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Podle finančně a kapacitně omezených možností zpracovávány jak velké soubory získané dříve, tak i 
nové nálezy z výzkumů. Ze starších fondů pozornost věnována především kachlům z Landštejna, 
Milevska a keramice z Milevska, Robčic, Poběžovic, Pivoně, z výzkumů na trase dálnice D 5 a d. 
Protože chybí potřebné prostory k lepení, sádrování a broušení sádry je využíván také depozitář v 
Částkově ulici.  
Konzervováno a restaurováno bylo 93 keramických a kovových předmětů (M. Sochorová). 
 
Oddělení starších dějin 
 
- Průběžné ošetřování, čištění a údržba fondu N, zejména u všech nových přírůstků. Všechny nové 

přírůstky (90ks) prošly základním ošetřením, u ostatních předmětů pokračováno v ošetřování vždy 
v souvislosti s výstavami, přednáškami nebo ústavními úkoly. (Hus) 

- Průběžné ošetřování a překonzervace vystavených exponátů Městské zbrojnice, tak i zbraní ze 
základní sbírky ZČM (po přestěhování). Celková překonzervace a vyčištění exposice PMZ proběhlo 
v prvním týdnu v únoru 2005. Zbraně základní sbírky 2x ročně vyčištěny a základním způsobem 
překonzervovány. (Hejduk) 

-  Základní ošetření a čištění nových přírůstků fondu Z / ZU. Všechny uniformy po nabytí 
vykartáčovány a vyčištěny, zbraně nakonzervovány, u Z 1174 a Z 1175 odstraněna ztuhlá 
konzervační vazelina. (Hejduk) 

- Restaurování, lepení, doplňování, konstrukce a jiné laboratorní zpracování keramiky a kachlů i 
středověkého skla z fondu HA ( viz bod I. 1. - I. 3. a I. 5.). Zpracováván fond HA, nám.Republiky 41/ 
studna 1, nám. Republiky 5 a Dřevěná ulice. Z toho 29 nádob celkově zrekonstruováno  (slepeno, 
dosádrováno, nabarveno, nakonzervováno aj.), zbytek umyt a dle možnosti lepeno do dílčích celků. 
(Beránková, Gabrielová) 
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- Konzervace, ošetření, vyčištění aj. mincí a drobných kovových předmětů  (šperky, kování, 
svátostky...) z archeologických výzkumů i nálezů ( viz bod I. 1. - I. 3. a I. 5.) Zkonzervován bronzový 
špendlík - fond HA (Beránková) 

- Průběžné ošetření, opravy, doplnění ( knoflíky, odznaky, nášivky, hodnosti apod.) u nových 
přírůstků uniforem fondu ZU, ale i u některých předmětů staršího fondu ZU. Vyčištěn, vykartáčován, 
ošetřen aj. celý podfond čepic z fondu ZU ( 380 ks). U přírůstků doplněny knoflíky, odznaky aj. 
pokud chyběly, upraveno hodnostní označení aj. U staršího fondu opraveny aj. lesnická uniforma 
ZU 429, hasičské képi ZU 385, opasky a opasníky ZU 1386, ZU 763 a braneckých kufrů ZU 1445 a 
1446 ( včetně doplnění dobovými proprietami) - Hejduk 

- Restaurování a konzervace,  křesadlové pušky Z 785, zajištěno dodavatelsky, m.u.ř. M. Pertl. 
- Překonzervace a opravy všech kožených předmětů vč. bot atd. z fondu Militária AZ . 

Překonzervováno 73 párů bot, 58 opasků,9 pouzder na pistole, 16 sumek, 3 pouzdra na telefon,2 
lovecká pouzdra a kožená sedačka C 89 ( Hejduk) 

- Pokračováno v drobných opravách a údržbě fondu Z. Opraveny přilby Z 627,  885, 884, rukojeti 
šavlí aj. Z 700, 705, odstranění ztuhlého konzervačního vosku na puškách Lorenz/Bassler Z 120, 
574-576, 598, drobné opravy hledí aj. u revolveru Z 720, pušky Z 815, 652 a opravena rozeschlá 
kazeta pro pušku Z 775 (Hejduk) 

- Vyčištěna, ošetřena a překonzervována sbírka nábojů – 2001 ks + 83 pásků (Hejduk) 
 

Oddělení novějších dějin 
 
- Prováděno základní konzervační ošetření nově získaných sbírkových předmětů. 
- Restaurování textilu (skautské kroje) – odd. konzervace. 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 

 
Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola teploty a vlhkosti v depozitářích. 
Restaurování sbírkových předmětů dodavatelsky:                                         
 
- inv.č. 11801 (druhá etapa) - Nástěnný epitaf – na paměť utrakvistického faráře Matěje Weigla 
z Kralovic. Západní Čechy, Kralovice, 1610, Technika – olejomalba na dřevěné desce (v mohutném 
dřevěném rámu). Rozměry: 155 x 140 cm -  1 ks (do expozice). Dokončeno 
- inv.č. O/1 (druhá etapa) - Buddhistický skříňový oltář „zuši“. Japonsko, období Edo, 18.- 19. století 
Technika: řezané, lakované a zlacené dřevo. Rozměry: 180 x 100 cm. Dokončeno 
- inv.č. 1327 (první etapa) - Bůh otec – dřevěná, zlacená a polychromovaná plastika, Čechy, Plzeň, 
Karel Legát, 2. čtvrtina 18. století. Rozměry: v.- 130 cm 
- inv.č. 5098, 5099 (první etapa) - Zvěstování Panně Marii, dřevěné, zlacené a polychromované 
plastiky, Čechy, Plzeň, Lazar Widmann, kolem 1740. Rozměry: v.- 125 a 170 cm 
- inv.č. 7724 - Porcelánový model jezdeckého pomníku Friedricha Augusta II. Silného, Německo, 
Míšeň, J. J. Kaendler, 1736. Rozměry: v.- 70 cm. Dokončeno 
inv.č. 13 717 - Vějíř se slídovými destičkami, kostěná žebra s miniaturami, technika Vernis Martin, 
Německo či Holandsko, 1. čtvrtina 18. století. Rozměry: 27 x 44 cm. Dokončeno 
inv.č. 19 575 - Vějíř s hedvábným listem a kvašovou malbou, perleťová žebra rytá a zlacená, 
Rakousko, Vídeň, August Klein 1885 (a sign. etue). Rozměry: 34,5 x 65 cm. Dokončeno 
inv.č. 19 876, 19 877 - Obrazy – oleje na dřevěné desce, motivy: námořní bitva a severní přímořská 
krajina, Norbert Grund, Čechy, Praha, kolem 1760. Rozměry: 19 x 23,5 cm, 19 x 25,5 cm. Dokončeno 
 
Celkem restaurováno:   10 inv.č. – z toho 
                                                   7 inv.č. dokončeno 

3 inv.č. (ukončena první etapa) 
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Oddělení národopisu 
 
pravidelná desinfekce – splněno 
konzervace a restaurování zemědělského nářadí – s příspěvkem z programu ISO MK ČR – 
zrestaurováno dodavatelsky 7 kusů 
konzervace a restaurování provedené konzervačním oddělením ZČM – 48 kusů 
 
Oddělení paleontologické 
 
Preparování 
V průběhu roku bylo preparováno 312 sbírkových předmětů, které pocházejí ze sběrů na lokalitě 
Ovčín. 
 
Konzervace a restaurování 
V průběhu roku byly konzervovány 3 významné rostlinné fosílie z dřívějších nálezů pocházejících 
z lokality Ovčín.  
 
Oddělení botanické 
 
Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/ 
Zakoupení sušárny rostlinného materiálu Binder FED 720 
 
Preparování 
– Bylo zpreparováno 590 sbírkových předmětů (R. Bláhová, E. Honzíková) 
– Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním a průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři 

(J. Mourková). 
– Část sběrů vyplynována společně se sbírkami zoologickými (E. Honzíková, R.  
 Bláhová) 
 
Oddělení zoologické 
 
Bylo zpreparováno 1294 živočichů. 
Depozitáře byly vyplynovány dodavatelsky (DESINSEKTA) 
 
Knihovna Západočeského muzea 
 
V r. 2005 nebyl restaurován žádný starý tisk, ani nebyly provedeny žádné drobnější údržbové práce. 
Byly provedeny v rámci grantového projektu drobné úpravy na rukopisných zlomcích (vyjmutí 
z paspart, odlepení od podkladových lepenek). 
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném prostoru příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55% 
vlhkosti). 
 
 

5. Expozice a výstavy 
 
Výstavní oddělení 
 
Výstavní oddělení realizovalo všechny výstavní projekty Západočeského muzea v Plzni podle 
předložených scénářů odborných oddělení. . Oddělení  samostatně  realizovalo  výtvarné a technické 
řešení výstav a expozic. U převzatých výstav byla provedena nejen instalace, ale i výtvarně technické 
přizpůsobení podmínkám výstavních prostor muzea. Výstav z vlastních sbírek jsou  připravovány 
pracovníky oddělení samostatně, včetně propagačních materiálů. Výstavní a expoziční činnost muzea 
je řešena vlastními silami oddělení. 
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Expozice 
 
- Plzeňská městská zbrojnice /hl. budova/ - celoročně 
- Antika, Jubilejní sál /hl. budova/ 
- Porcelán ve znamení zkřížených mečů – míšeňský porcelán, Jubilejní sál /hl. budova/ 
- Život a dílo lidu Plzně a Plzeňska /Národopisné muzeum/ - celoročně 
- Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích Dobré Vodě: expozice života židovského obyvatelstva 

na Šumavě, památník Š. Adlera, expozice řemesel a historie Hartmanic – 3 části – celoročně 
 
Výstavy 
 
-  Kvetoucí vlákna – tapiserie /5.11. 2004  – 16.1. 2005/ 
- Umění orientu /28.5.2004 – 27.2. 2005/ 
- Klement Štícha – Současná tvorba /30.11. 2004 – 30.1. 2005/ 
- Zima je…, zima je… /2.12.2004 – 30.1. 2005/ 
- Tajemná Indonesie – Tamtamy času /31.1. 2005 – 5.6. 2005/ 
- Český rozhlas /11.3. – 10.4. 2005/ 
- Zlatý věk ukiyoe /16.3. – 17.4. 2005/ 
- Nebeští jezdci – fotografie /21.4. – 10.5. 2005/ 
- Když skončila válka /28.4. – 21.8. 2005/ 
- Tono Stano – fotografie /21.4. – 10.5. 2005/ 
- Čekání na zlato /8.4.  2005 – 1.1. 2006/ 
- Moje město Plzeň – obrazy Klement Štícha /17.6. – 28.8. 2005/ 
- Lidová tvorba západních Čech /9.9. 2005 – 8.1. 2006/ 
- Čarodějnice a ježibaby /15.9 – 6.11. 2005/ 
- Zpátky do Evropy – když se zhroutila železná opona /25.11. 2005 – 8.1. 2006/ 
- Plzeňské betlémy /1.12. 2005 – 8.1. 2006/ 
- Dřevěný čas – Jiří Špinka – kinetické dřevořezby /1.7. – 31.8. 2005 Muzeum Dr. Š. Adlera/ 
 
Výstavy mimo prostory muzea 
 
- Lovecké zbraně 16. – 19. století v prostorách ČSOB v Plzni 
- Regiontour Brno – prezentace Západočeského muzea v Plzni v rámci expozice AMG. 
-     instalace části expozice na zámku Zbiroh 
 
Oddělení prehistorie 
 
- Pro výstavu „Celti dall cuore dell‘ Europa all‘ Insubria“ v italské Varese bylo zapůjčeno 

z archeologické sbírky ZČM 5 předmětů. Pro velký úspěch bude výstava v roce 2006 převezena do 
Musée royal de Mariemont v Belgii.   

 
Oddělení starších dějin 
 
Ve výstavním sále Národopisného muzea ve spolupráci s NPÚ (trvání květen – září 2005) 
 
- Výstava Když skončila válka – armády, lidé a život na demarkační linii …uskutečněna, otevřena od 

konce dubna do srpna. Hlavní podíl Hus, spolupráce Hejduk, za NPÚ mgr. Foud 
- Podíl na realizaci „Pattonova muzea 1945“ ve spolupráci s MmP  (otevření plánováno na květen 

2005 v rámci Oslav osvobození). Za ZČM v realizačním týmu dr. Hus jako muzeologický a 
metodický poradce. Exponáty pro Pattonovo muzeum získány mimo ZČM, provoz memoriálu zatím 
hrazen magistrátem. Slavnostně otevřeno v květnu. 

- Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy jiných organizací (NPÚ Plzeň, jiná muzea) podle potřeby 
a časového plánu ostatních subjektů. 

- Na výstavy mimo ZČM zapůjčeno 953 inv.čísel sbírek, celkem 9 těchto hospodářských smluv o 
zápůjčcce ( muzea Mariánská Týnice, Milevsko, Vysoké Mýto, 2x Karlovy Vary, Tábor, jiné 
organizace - Celní ředitelství Plzeň a 2 x Gastro Praha-Žofín). Všichni pracovníci. 

- Metodická, odborná i zápůjčková pomoc ( spoluautorství) při výstavbě nově budované nadregionální 
expozice „Středověká mincovna v Jáchymově“ ve spolupráci s místním Karlovarským muzeem. Úkol 
trvá od r. 2002 (!), kdy nebyla exposice hlavně z finančních důvodů realizována.  Numismatická 
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exposice v královské mincovně Jáchymov realizována, podíl autorsky, metodicky i zápůjčkou části 
exponátů (dočasně), slavnostně otevřeno v květnu 2005. (Hus) 

- uskutečněna výstava (spolupráce s HC Lassersberger Plzeň) „Čekání na zlato“. Podíl autorsky, 
metodicky i zápůjčkou části exponátů. Trvání v ZČM od dubna 2005 do ledna 2006 (Orna). 

- Pokračování výstavy „Lovecké zbraně 16. – 19. století“ v prostorách ČSOB z roku 2004 až do 
května 2005 ( Hus, Hejduk) 

- Ukončení dlouhodobé exposice „Antické umění ze sbírek ZČM“ v Jubilejním sále a zpětné uložení 
numismatických exponátů po přísl.ošetření a překonzervaci – říjen (Hus) 

- Spolupráce na výstavě Espritu Plzeň ve Vodárenské věži v březnu 2005 poskytnutím kopií, také 
metodicky i fyzicky (Beránková, Orna, Gabrielová) 

 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
- Výstava „Umění Orientu“ (ze sbírek ZČM v Plzni), výstavní sál hlavní budovy ZČM v Plzni. 
- Byla realizována putovní výstava„Zlatý věk ukiyoe“ (výběr japonských dřevořezů ze sbírek ZČM 

v Plzni) ve spolupráci s Dr. Honcoopovou – NG, sbírka asijských kultur Zbraslav, která byla 
vystavena 1) na zámku Zbraslav -2004, 2) Galerie výtvarného umění v Chebu – 2004/5, 3) 
Západočeské muzeum v Plzni – 2005. 

-  Ve sledovaném období bylo spolupracováno na výstavách s mnoha dalšími institucemi – výběr a 
zápůjčky sbírkových předmětů: 285 položek 

 
Oddělení národopisné 
 
Instalace stále expozice v Chotěšově – Život lidu na Chotěšovsku – (únor2005) Scénář: M. Maderová 
 
Oddělení paleontologické 
 
Čekání na zlato – vývoj hokeje v Plzni /duben – prosinec/ 
 
Oddělení botanické 
 
Přípravné práce k výstavě Barevný svět hub.  
– Revize determinace zobrazených hub (dodavatelsky S. Holec) 
– Zpracování přehledu celé sbírky do tabulky Excelu jako podklad pro popisky na výstavu a současně 

jako podklad k převedení do Demusu (zasláno MZM v Brně) (R. Bláhová, E. Honzíková, J. 
Nesvadbová) 

– Úprava rukopisu revize sbírky s ohledem na vystavitelnost jednotlivých olejomaleb a konzultace s dr. 
Kotlabou a dalšími mykology-specialisty (J. Nesvadbová) 

– Studium a výběr archivních materiálů oddělení botaniky (pozůstalost F. Tyttla), oddělení národopisu, 
novověku a středověku (historické fotografie), archivů v Blovicích a Příbrami (Pamětní školy a školní 
vysvědčení) a převedení vybraných dokumentů do elektronické podoby (naskenování) (J. 
Nesvadbová, E. Honzíková) 

– Ve Spolupráci s Mykologickou společností Pra a mykologickým kroužkem Plzeň výběr a xerokopii 
článků z Časopisu českých houbařů, kde F. Tyttl publikoval své kresby a články 

– Dofotografování celé sbírky olejomaleb F. Tyttla 357 obrazů, vyběr obrazů a zpětné dozařazení do 
jednotlivých svazků sbírky (I. Michnerová, R. Bláhová, E. Honzíková) 

– Projednání zapůjčení sbírky staré školy z muzea v Blovicích, sepsání vypůjčovaných sbírkových 
předmětů (J. Nesvadbová, R. Bláhová, E. Honzíková) 

– Napsání scénáře a točení filmu Barevný svět hub s AVS ZČU Plzeň a Odborem životního prostředí 
Plzeňského kraje pro ekologickou výchovu, který bude rovněž promítán v průběhu výstavy (J. 
Nesvadbová) 

 
Knihovna Západočeského muzea 
 
Knihovna se podílela přípravou, výběrem a zápůjčkou na 2 výstavách. První, „Slovanství…“, pořádala 
SVKPL v rámci Smetanovských dnů a druhou, „80 let SZVU“ Unie výtvarných umělců plzeňské 
oblasti. 

 
 

29



V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 14 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 319 návštěvníků. Knihovna se podílela na 1 komerční akci uspořádáním výstavky a 
otevřením celé knihovny pro návštěvníky komerční akce. Při této akci knihovnu navštívilo ca 100 
návštěvníků. 
 
Muzeum Dr. Š. Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě 
 
28.5. – 26.6.2005, Jindřich H. Persan, „Keramické objekty, obrazy“ 
1.7. – 31.8.2005, Jiří Špinka, „Dřevěný  čas“, kinetické dřevořezby 
  
Spolupráce na výstavách s jinými organizacemi: 
 
Oddělení novějších dějin 
 
- Zničené kostely, Krajské muzeum Sokolov, od 9.12. 2004. 
- Zničené kostely, Krajské muzeum Karlovy Vary, 2.3. – 22.5. 2005. 
- Vernichtete Kirchen im Bistum Pilsen 1945-1989, Museum St. Ulrich, Řezno (SRN), 2.6. – 7.8. 2005 
- Projektová dokumentace plzeňských škol – přelom 19. a 20. století, Galerie Sgrafito N 15, 22.6. - 

3.8. 2005. 
- Zničené kostely. Muzeum Českého lesa v Tachově, 15.8. – 11.9. 2005. 
- Zničené kostely. Muzeum Nejdek, 15.9. – 20.11. 2005. 
- Humor v církvi, Diecézní muzeum v Plzni, 23.6. – 30.9. 2005 
- Lochotínský park, Beseda Plzeň, od října 2005. 
 
Návštěvnost výstav a expozic muzea 
 
Návštěvnost výstav a expozic Západočeského muzea celkem: 88 792 osob 
z toho: Muzeum Š. Adlera:     12 297 osob 
 
Návštěvnost kulturně výchovných akcí:    13 806 osob 
Návštěvnost knihovny muzea :     1 108 osob 
Celkem muzeum při různých příležitostech navštívilo:  103 706 osob 
(do tohoto počtu nejsou započítány příležitostné návštěvy jednotlivců a skupin – např. mimořádné 
exkurze účastníků  projektů Města Plzně a Plzeňského kraje) 
 
 

6. Opravy a udržování budov muzea 
 
Hlavní budova muzea 
 
-  Zahájeny práce na rekonstrukci 2.N.P. – levého křídla (budoucí expozice archeologie): rekonstrukce 

elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), podpodlahové elektrické kanály s rozvodem pro vitriny. 
Provedeny nové sádrové omítky a štuková výzdoba. Provedeny opravy dveří, nárožníků a opravy 
oken. 

-  Realizována 2.etapa dláždění a osvětlení vnitřního dvora, včetně osazení a zprovoznění 
kamerového sledovacího systému a motorového ovládání vjezdových vrat. 

-  pro expozici užitého umění byla repasována další část vitrin typu Navrátil, včetně studeného 
osvětlení vitrin optickými kabely. 

 
Ostatní objekty muzea 
 
Bolevecká náves 17 
 
- výstavba regálové stěny pro uložení sbírek Národopisného odd. v budově C 
- dokončení stavebních oprav v objektu A 
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- dokončení EPS v celém objektu Bolevecká náves 
- oprava a úprava elektroinstalace v objektu A 
- údržba a oprava vybavení Technického oddělení 
- údržba venkovních prostor  

Tylova ulice 22 
 
- stavební úpravy místnosti pro konzervaci sbírkových předmětů 
- výstavba regálových stěn pro uložení sbírek paleontologie  
- zprovoznění systému EPS 
- zřízení kabelové přípojky a instalace nového sušícího zařízení pro odd. Botaniky 
- opravy a údržby vybavení jednotlivých oddělení (voda, plyn, elektro instalace, topná tělesa  …) 
- přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 
 
Národopisné odd., nám Republiky 13 
 
- komplexní oprava EPS 
- oprava (úprava) vstupu do vrátnice včetně úpravy vodovodní šachty a přívodu vody do vrátnice 
- rekonstrukce WC pro veřejnost 
- přeprava sbírkových předmětů do gamakomory  
- přeprava sbírkových předmětů do Centrálního depozitáře v Nepomuku 
- instalace výstav 
- opravy a údržba vybavení a zařízení 
 
Centrální depozitář Nepomuk 
 
- výstavba regálových řad pro uložení sbírkových předmětů 
- třídění a ukládání sbírkových předmětů 
- dokončení EZS 
- opravy a údržba vybavení a zařízení 
 
Koterovská 162 
 
- opravy a údržba vybavení a zařízení jednotlivých oddělení 
- přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení 
 
Zborovská 40 
 
- výroba a montáž mříží pro zabezpečení telefonní ústředny 
- pomocné práce při rekonstrukci objektu zajišťované dodavatelsky firmou OPS 
- dořešení náhrad škod vzniklých dodavatelskou firmou v předchozím období formou mimosoudního 
 vyrovnání 
- dopracování stávajícího projektu využití objektu 
- na základě výběrového řízení zahájení rekonstrukčních prací s vybranou firmou 
- realizace stavebních úprav objektu pro potřeby muzea v podkroví a 2.N.P. 
- dokončení signalizačních systémů. 
 
 

7. Ostatní činnost muzea 
 
Přednášková činnost odborných oddělení: 
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
- Záchranné výzkumy na kanalizačním sběrači Radobyčice. Zjišťování rozsahu nalezišť pomocí 

letecké prospekce, pro Aeroklub Plzeň – Letkov (motorový odbor), 28. ledna (P. Braun) 
-  Útušice a Radobyčice. Dvě nová sídliště mladší doby kamenné v prostoru výstavby dálničního 

obchvatu Plzně, pro klub Vodnář, 4. února (P. Braun) 
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-  Říční toky a letecká prospekce, pro Aeroklub Plzeň – Letkov, 27. září (P. Braun) 
-  Přednáška o archeologii a pravěku Dolnobělska, pro ZŠ Dolní Bělá, 28. 4. 2005 (M. Čechura) 
-  Odraz pozdní doby kamenné na Rokycansku, pro Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, 24. 11. 

2005 (M. Uherský) 
-  Milevsko – výsledky archeologického výzkumu, 21. 5. a 31. 10. 2005 (P. Břicháček) 
-  Besedy u kulatého stolu: 1. Vztahy Čech a Uherska v raném středověku, Praha 26. 10. 2005; 2. 

Podunají v raném středověku, Raabs 10. 9. 2005 (P. Břicháček) 
 
Oddělení prehistorie 
 
- Přednáška pro studenty archeologie  FF ZČU o pravěkém skle ve sbírkách prehistorického oddělení 

ZČM v Plzni (M. Metlička).  
- Přednáška o metodice archeologických výzkumů s exkurzí na terénní výzkum v Křimicích pro 

studenty gymnázia v Plzni - Mikulášském náměstí (M. Metlička).   
 
Oddělení starších dějin 
 
- Výuka na FF ZČU, katedra archeologie (Úvod do numismatiky) ( Hus) 
 Celkem prosloveno 10 přednášek, které vyslechlo cca 380 posluchačů. Jmenovitě: 
- Sočská fronta 1915-18, Horšovský Týn MKS  24. 10. (Hus) 
- Rakousko-uherská vyznamenání, M Mariánská Týnice 6. 9. (Hus) 
- Rakousko-uherská vyznamenání, M Rokycany 12. 5. (Hus) 
- Stavební historie Plzně, Katastr.úřad Plzeň 22.3. (Hus) 
- ZAV pozůstatků fortifikací Plzeň,   ČAS Praha  6. 4.  (Orna) 
- Muzeum a archeologie, M Domažlice 28. 4. (Orna) 
- Hmotná kultura středověkého města, M Rokycany 23. 6. (Orna) 
- Průběžné konsultace seminárních, diplomových i ročníkových prací studentů 
  ZČU, prací  i soutěží SVOČ (Orna, Bernhardt, Hus)  
- Rok 1968 a normalizace, farnost Severní předměstí Plzeň 13. 11. (Bernhardt) 
- Osmdesátá léta a r. 1989, Gymnasium Stříbro 18. 11. (Bernhartdt) 
- Osmdesátá léta a r. 1989, Obchod. akademie Stříbro 17. 11. (Bernhardt) 
- Dále spolupráce při společensko-vědním semináři pro studenty středních škol Scholé ve stodole na 

faře ve Holostřevech v XI 2006 (Bernhardt) 
 
Oddělení národopisné 
 
-  Lidová strava na Plzeňsku;  Trocha historie piva; Drby paní Módy přednášky pro LPPN (M. 

Maderová) 
-  Velikonočních zvyky pro ZŠ Bolevec (D. Bechný) 
-  Sbírkové fondy práce ze železa a litiny pro Společenstvo kovářů (D. Bechný) 
-  Vánoce, vánoční zvyky a vývoj vánočních ozdob pro Pivovarské muzeum v Plzni       (D. Bechný) 
- Činnosti Národopisného muzea Plzeňska - přednáška o pro Mateřské centrum při ECM na Bolevci 

(M. Oliberiusová) 
-  Praktická muzeologie pro studenty ZČU, katedra KSA (M. Maderová) 
-  Praktická ukázka aplikací Demus 01 a CES pro studenty KSA ZČU (D. Bechný) 
 
Oddělení paleontologie 
 
- Přednáška „Argentina křížem krážem“ v rámci přednáškového cyklu Výpravy za poznáním 2005; 

Západočeské muzeum v Plzni (27.1. 2005, Josef Pšenička). 
- Přednáška o paleontologických výkopech na lokalitě Ovčín u Radnic, základní škola v Radnicích 

(červen 2005, Josef Pšenička). 
- Problem with identification of pecopterid species - IGCP 469 Cardiff (UK) (duben 2005, Josef 

Pšenička). 
- Preparace otisku karbonské plavuně – Konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň (září 2005, 

Josef Pšenička) 
- Ferns from the Pilsen Basin, Czech Republic (Bolsovian – Stephanian) -  IGCP 469, University of 

Bucharest, Rumunsko (říjen 2005, Josef Pšenička). 
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- The ferns through the geological time - University of Bucharest, Rumunsko (prosinec 2005, Josef 
Pšenička). 

- Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash 
of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in Central and Western Bohemia, Czech Republic - The 16th 
International Plant Taphonomy Meeting, Plzeň (září 2005, Pšenička).          

 
Oddělení botanické 
 
Předneseno 6 přednášek (J. Sofron) 
 
Oddělení zoologie 
 
- Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – Fylogeneze a systém strunatců 

(Vacík), Fauna ČR (Vacík, Němec) 
-  Vedení 1 entomologické (Němec) a 1 ornitologické diplomové práce (Vacík) na Katedře biologie 

Pedagogické fakulty ZČU Plzeň 
-  Účast ve zkušební komisi při Státních závěrečných zkouškách na Katedře biologie Pedagogické 

fakulty ZČU Plzeň (Vacík). 
-  Oponentní posudky a účast na obhajobách 5 diplomových prací pro Katedru biologie ZČU Plzeň 

(Němec, Vacík) 
- Účast v komisích, příprava materiálu a organizační činnost při krajských kolech Středoškolské 

odborné činnosti [SOČ] a Biologické olympiády [BiO] (Němec). 
-  Determinace blech pro Katedru lesnické biologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 

v Brně [prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.] (Němec) 
 
Ředitelství 
 
- přednášková činnost na FF ZČU , katedra archeologie, přednášky : dějiny sklářské výroby /zimní 

semestr/; muzeologie a ochrana  památek /letní semestr/(Frýda) 
- akreditovaný člen státní komise pro bakalářské a magisterské zkoušky (Frýda) 
- lektor muzejní školy a předseda zkušební komise Školy muzejní propedeutiky AMG. (Frýda) 
 
Přednášková  a kulturní činnost v objektech muzea: 
 
Hlavní budova muzea 
 
- Přednáškový cyklus Výpravy za poznáním (13 přednášek) 
  Josef Pšenička – Argentina křížem krážem 
  Martin Loew – Zakarpatská Ukrajina 
  Lubomír Smetana – Čína 
  Jan Krabec – Cho oyu 
  Břetislav Tureček – Afganistán – Váchán 
  Radim Hanuš – Venezuela 
  Hana Waisserová – Tibetem na kole 
  Miloš Podpěra – Chile a Velikonoční ostrov 
  Martin Loew – Švýcarsko 
  Jiří Wolf – Tajemství bonsají – japonské okénko 
  Jiří Šlégl – Hory Ekvádoru a Kolumbie 
  Objektivem amatérských cestovatelů 
  Miroslav Nožina a Jan Hošek – Bulungan 
 
ostatní přednášky a kulturní programy uvedeny v příloze Program přednáškového sálu 
Západočeského muzea v Plzni. 
 
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě 
 
- Slavnostní vzpomínkový večer k příležitosti ročního výročí úmrtí p. M. Adlera spojený s promítáním 

filmu „Zmizelí sousedé“, 11.2.2005. 
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- Koncert v rámci cyklu koncertů „Hudba v synagogách Plzeňského regionu“ /houslista René Kubelík 
a kytarista M. Klaus/, 8.9.2005. 

-  Konference na téma  „Vintíř – patron Šumavy“ /pořadatel: město Hartmanice a obec Rinchnach/. 
12.-14.10.2005 

 
Vědecké a odborné konference: 
 
- Referát na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2004“  s názvem Nově objevený rondel u Vochova, okr. 

Plzeň-sever (M. Metlička). 
- Na 15. pracovním setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen“ 

v Altdorfu  u Landshutu byl přednesen referát „Höhensiedlungen der Chamer Kultur in Westböhmen 
und natürliche Umwelt“ (M. Metlička).  

-  Účast na 1. protohistorické konferenci: „Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení“ 
konané v Kounicích u Českého Brodu (M. Metlička). 

- Na konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2005“ v Rosicích u Brna přednesen referát o 
sondáži a geofyzikálním měření na nově objeveném rondelu u Vochova (M. Metlička). 

- Dějiny staveb, 8. – 10. dubna 2005, Nečtiny. (M. Čechura – referát: Zříceniny kostelů – předmět 
poznání a ochrany; K. Nováček – referát: Románská bazilika v Kladrubech). 

- Archeologické výzkumy v Čechách 2004, informační kolokvium, 12. – 13. dubna 2005, Národní 
muzeum Praha (M. Sochorová; M. Čechura – referáty: Výzkum zaniklého kostela Všech Svatých 
v Hněvnici a Výsledky první sezóny výzkumu kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně; M. Uherský – 
referát: Záchranný archeologický výzkum při výstavbě nových inženýrských sítí v Horšovském Týně 
– sezóna 2004 a Záchranný předstihový výzkum na domnělém mohylovém pohřebišti v předpolí 
hradiště v Plzni – Bukovci (spoluautor M. Metlička) 

- Konference "Slavníkovci", 21. dubna 2005, Kutná Hora (M. Čechura, M. Uherský) 
- Seminář “Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny”, Mariánská Týnice 11. – 

13. května 2005 (P. Hereit; K. Nováček – přednáška Středověký a raně novověký vývoj 
benediktinského kláštera v Kladrubech – bilance výzkumného projektu) 

- Pracovní seminář v rámci grantu GA ČR 404/05/2671 ve Vřesníku u Humpolce, 23. – 24. května 
2005 (K. Nováček – referát o stavu revize dosavadních výzkumů v areálech předhradí Staré Plzně) 

- IV. antropologické symposium, 1. – 2. července 2005, Plzeň (Průchová, E. – Sládek, V. – Galeta, P. 
- Čechura, M.: Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech.) 
- Konference restaurátorů a konzervátorů, 6. – 8. září 2005, Plzeň (M. Sochorová) 
- Světci a jejich kult ve středověku. Mezinárodní konference v klášteře Teplá, 8. – 10. září 2005 (P. 

Hereit). 
- Letní škola medievistických studií, 16. – 18. září 2005, Klášter Sázava (M. Čechura) 
- 37. mezinárodní konference archeologie středověku, 19. – 22. září 2004, Chrudim (M. Čechura – 

referát: Příkopy kolem kostelů v západních Čechách) 
- Semináři o přípravě muzejních dobrovolníků, 17. – 19. října, Cheb (M. Sochorová). 
- 71st Annual Meeting of Society of American Archaeology, 26. – 30. dubna 2006, San Juan, Puerto 

Rico (přijatý referát: Sládek, V. – Galeta, P. – Sosna, D. – Čechura, M. – Friedl, L.: Pathology as a 
factor influencing taphonomy of human burials: Covered space versus delineated empty space 
assesment). 

- Seminář muzejních archeologů. Třebíč 8. - 9. 6. 2005. Referát: Problematika vlastnictví 
archeologických nálezů z pohledu nových legislativních úprav ( Frýda). 

 
Konference pořádané  nebo spolupořádané Západočeským muzeem v Plzni: 
 
4. mezinárodní konference k dějinám sklářské a bižuterní výroby „Od korálku k pohárku“ / „Von der 
Perle zum Becher“ 18.-20.10.2005, Jablonec n.N. (muzeum spolupořadatel). 
 
Konference byla pojata jako interdisciplinární, kde se na jejím pořádání sešli Česká sklářská 
společnost, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n.Nisou, Západočeské muzeum v Plzni, Česká 
archeologická společnost AV ČR– odborná skupina pro dějiny skla. Konference byla pořádána pod 
záštitou hejtmana Libereckého kraje a předsedy Asociace českého keramického a sklářského 
průmyslu.   Konference se účastnilo 84 aktivních badatelů z České republiky, Slovenska, Polska, 
Dánska, Švédska, Rakouska, Německa a USA. Konference se účastnili i  studenti 
uměleckoprůmyslových sklářských škol z Kamenického Šenova, Nového Boru , Železného Brodu a 
Jablonce n.Nisou. Bylo předneseno celkem 29 referátů a představeno 8 posterů. Jednací řečí byly 
český a německý jazyk. 2 referáty byly předneseny v anglickém jazyce. Simultánní překlad byl zajištěn 
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pro první a třetí jednací den. Konference zmapovala a účastníkům zprostředkovala nejnovější 
archeologické, technologické a historické poznatky z oboru skla a bižuterie.  
 
Celostátní konference konzervátorů a restaurátorů muzeí a galérií ČR, Plzeň 6.-8.9.2005 (muzeum 
spolupořadatel). 
Konference oborové komise konzervátorů a konzervátorů AMG seznámila pracovníky muzejních 
konzervátorských a restaurátorských pracovišť s nejnovějšími pohledy  konzervátorské práce. 
Jednotlivé referáty předvedly pestrou škálu konzervace a restaurování předmětů z muzejních sbírek. 
Konference se účastnilo 250 pracovníků muzeí, památkové péče i soukromých restaurátorů. 
Vzhledem k počtu účastníků konferenční jednání proběhlo v prostorách Západočeské univerzity 
v Plzni. V rámci konference byl pro účastníky zajištěn i bohatý doplňkový program ( prohlídka 
muzejních expozic, prohlídka Plzeňského pivovaru). 
 
Mezinárodní konference „The 16th International Plant Taphonomy Meeting”. 
 
Konferenci pořádalo muzeum společně s Přírodovědeckou fakultou UK Praha. Jedná se o významnou 
mezinárodní akci, které se zůčastnilo 20 předních světových paleobotaniků z Česka, Německa, 
Kanady, Holandska, Rakouska, Anglie, Walesu. Pro účastníky byla také připravena exkurze na 
paleontlogické výkopy, které v rámci konference probíhaly na lokalitě Ovčín v katastru obce Přívětice. 
Jedná se o jednu z nejvýznamějších mezinárodních konferncí, která se uskutečnila na půdě 
Západočeského muzea v Plzni.   
 
Práce pracovníků muzea v poradních sborech jiných muzeí: 
 
Poradní orgány a komise 
- člen exekutivy Asociace muzeí a galérií České republiky (AMG)  (Frýda) 
- člen poradního sboru pro akviziční činnost OM Louny (Frýda) 
- člen hodnotitelské komise MK ČR pro udělování ceny  Gloria musealis (Frýda) 
- člen komise MK ČR pro přidělování prostředků ISO /ochrana movitého kulturního dědictví/ (Frýda) 
- člen ediční rady časopisu Muzejní a vlastivědná práce (Frýda) 
- tajemník Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS AV ČR (Frýda) 
- člen ediční rady sborníku Historické sklo (Frýda) 
- člen správní rady Diecézního muzea v Plzni ( Frýda, Krčmář) 
- Západočeská regionální archeologická komise (Metlička-předseda, členové-Orna, Břicháček) 
- Archeologická oborová komise při AMG ( Frýda, Metlička, Orna, Hereit) 
- Komise pro archeologický dozor a výzkumy při stavbě dálnice D47 při Archeologickém centru 
 Olomouc (Metlička) 
- Komise pro archeologické výzkumy při výstavbě dálnice D11 zřízené Archeologickým ústavem AV 
 ČR ( Metlička) 
- členství v ediční radě Jindřichohradckého sborníku historického (Břicháček) 
- člen ediční rady sborníku Památky archeologické (Nováček) 
- členství v Historické oborové komisi AMG (Krčmář). 
- Česká archeologická společnost při AV ČR, pobočka Plzeň – vedoucí (Nováček) 
- Odborná pracovní skupina pro výzkum středověké a novověké keramiky (Nováček ,tajemník). 
- Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (Břicháček). 
- Muzejní rada a společnost Muzea Milevsko (Břicháček). 
- Členství v Poradním sboru ZČG v Plzni – (Maderová) 
- Členství v Poradním sboru Okresního muzea a galerie severního Plzeňska (Maderová) 
- Členství v Poradním sboru Muzea Chodska v Domažlicích – (Maderová) 
- Členství v Poradním sboru Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech – (Maderová) 
- Členství v Poradním sboru Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (Němec) 
 
Práce muzejních pracovníků v edičních radách odborných a muzeologických 
publikacích: 
 
- Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 18 (M. Čechura – redaktor) 
- Jindřichohradecký sborník historický (P. Břicháček).  
- Památky archeologické (K. Nováček). 
- Věstník České geologické služby (J. Pšenička) 
- Muzejní a vlastivědná práce ( Frýda) 
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- Sborník Historické sklo ( Frýda) 
- Památky archeologické (Nováček) 
 
Badatelská činnost: 
 
Počet odborných badatelských návštěv:  413 
- z toho zahraničních:      32 
 
Knihovna Západočeského muzea:  
 
Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2005 celkem 4. 687 kusů publikací. Do skladu bylo přijato 
celkem 4. 053 kusů publikací od 12 titulů publikací (Erica 12, Sborník Příroda 104, Folia Botanica 42, 
Folia Botanica 43, Folia Geologica Spec. papers 1, Sborník Historie 17, Umění Orientu, Archeologie 
doby hradištní, Porcelán skládanka; cizí publikace Příroda Plzeňského kraje, Památky Plzeňského 
kraje, Lidová architektura západních Čech). Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 2. 954 kusů 
publikací v celkové hodnotě 231 021,- Kč. Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro účely 
propagace bylo rozesláno 7.559 kusů publikací. 
Ke konci roku je v evidenci 980 čtenářů, z toho 47 zaměstnanců. Knihovnu navštívilo celkem 789 
čtenářů a 319 účastníků exkurzí, celkem tedy 1 108 návštěvníků. Jako průměrný počet návštěv lze 
uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je otevřeno). Odhad jejich výpůjček je určen na 2.800 kusů. 
Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo 180. Za čtenářské průkazy čtenářů a kopie bylo 
vybráno v r. 2005 celkem 13.822,50 Kč. Kopií za úhradu bylo zhotoveno celkem 4 714 kusů. 
Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webových stránek knihovny, přesněji 
online katalogu OPAC. Těch bylo celkem 19.289 (průběh návštěvnosti je možné sledovat na 
http://ww.zcm.cz/opac/ . 
Ve sledovaném roce lze pozorovat mírný pokles rozsahu poskytovaných služeb. Pro budoucí období 
bude rozvržení služeb knihovny upraveno tak, aby pracovnici knihovny pracovali ve zvláštním 
pracovním režimu. 
 
Počty sbírek zapůjčených pro výstavní, expoziční a badatelské účely jiným 
organizacím: 
 
Počet zapůjčených sbírkových předmětů v roce 2005 celkem: 2 633 
z toho na výstavy v tuzemsku:     1 159 
           na výstavy v zahraničí:                    5 
           badatelům v tuzemsku:               253 
           restaurování, konzervace:             44 
           odborné zpracování:                 1 172 
 
Studijní zahraniční cesty a stáže: 
 
Účast pracovníků muzea se prolíná  s kapitolou vědeckovýzkumné činnosti muzea a účastí na 
konferencích. Náklady na zahraniční cesty a stáže jsou součástí ekonomické části Výroční zprávy. 
Lze však konstatovat, že všechny zahraniční cesty byly přínosem pro sbírkotvornou činnost muzea, 
jeho odbornou prestiž v rámci evropských a světových muzeí, kam Západočeské muzeum v Plzni 
svými sbírkami i rozsahem vědecké činnosti neodmyslitelně patří. Podstatná část stáží a zahraničních 
cest byla finančně kryta grantovými projekty a nebyla realizována na úkor provozního příspěvku 
muzea z rozpočtu veřejných prostředků Plzeňského kraje – jako zřizovatele muzea. Zde je nutno 
připomenout, že naprostá většina výzkumných úkolů, pořádání konferencí a seminářů je kryta z jiných 
prostředků, než přiděleného rozpočtu zřizovatele. 
 
Práce v odborných komisích a profesních sdruženích: 
 
- Západočeská regionální archeologická komise (Metlička - předseda, Orna, Břicháček – členové). 
- Archeologická oborová komise při AMG (Frýda, Metlička, Orna, Hereit). 
- Komise pro archeologický dozor a výzkumy při výstavbě dálnice D 47 při Archeologickém centru 

v Olomouci (M. Metlička). 
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- Komise pro archeologické výzkumy při výstavbě dálnice D11 zřízené Archeologickým ústavem 
v Praze (M. Metlička) 

- předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  muzea v Klatovech (Orna) 
- Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň – vedoucí K. Nováček, Odborná pracovní skupina 

pro výzkum středověké a novověké keramiky – K. Nováček (tajemník). 
- Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček). 
-  Muzejní rada a společnost Muzea Milevsko (P. Břicháček). 
-  Kulturní komise Nadace 700 let města Plzně ( Hus) 
-  památková komise MO Plzeň-2 (Hus) 
-  Historická  komise; kontrolní komise Čs. obce legionářské (Hus) 
-  Historická oborová komise AMG (Krčmář) 
- Komise etnografů AMG (D. Bechný – člen výboru komise; M. Maderová – členka) 
- Západočeské pobočka České botanické společnosti při AV ČR – výbor, redakční rada (J. 

Nesvadbová, J. Sofron) 
- Botanická oborová komise AMG (E. Honzíková, J. Nesvadbová, J. Sofron – členové)  
 
Spolupráce s jinými organizacemi: 
 
- Západočeská univerzity Plzeň, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru (K. Nováček). 
- Západočeská univerzita Plzeň, Filozofická fakulta, katedra filozofie a katedra antropologie, vedení 

bakalářských a diplomových prací (M. Čechura). 
- Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, katedra archeologie, příprava výuky 

oboru, výuka od podzimního semestru 2006 (P. Břicháček) 
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana a 

evidence archeologického kulturního dědictví. 
- Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek v areálu MPR a v předměstské zóně.  
- Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební úřady Plzeňského kraje – ochrana 

archeologických památek. 
- Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv, na výzkumné činnosti 

(grant) a při specializované konzervaci nálezů. 
- Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických památek. 
- Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, přednášková a publikační činnost. 
- Muzeum Chodska v Domažlicích, realizace záchranných výzkumů, povrchový průzkum regionu. 
 
Oddělení prehistorie 
 
s Archeologickým ústavem v Praze: 
 - s oddělením konzervace (M. Šilhovou aj. Hoškem) při konzervaci sbírkového fondu a 

rentgenovém průzkumu raně středověkých železných nožů. 
 - s M. Chytráčkem na zpracovávání halštatského osídlení na Domažlicku, zpracování výzkumů 

ve Štítarech-Hostěticích a v Horšovském Týně – u sv. Anny.  
 - s I. Pavlů na přípravě publikace o výzkumu neolitického a halštatského sídliště a neolitického 

rondelu ve Vochově.  
 - s paleolitiky I. Sýkorovou a J. Fridrichem na zpracování výzkumu paleolitického výrobního 

objektu v Senci-Bílé Hoře. 
 - s M. Dobešem na zpracování časně eneolitického materiálu z Bdeněvsi-„Za školou“. 
 - s N. Profantovou na zpracování raně středověkého osídlení v západních Čechách. 
s Národním muzeem:  
 - s oddělením antropologie (M. Dobisíkovou a V. Kuželkou) na určování antropologických 

nálezů – v r. 2005 nálezy neúplných kostrových hrobů z Rokycan-Malého náměstí. 
 -  s oddělením archeologie (M. Ličkou, B. Kreibichová) – spolupráce při přípravě výstavy o 

Keltech v Evropě pro muzeum ve Varese v Itálii a problematika muzejní archeologické 
evidence. 

 - s P. Sankotem na zpracování halštatských a laténských spon ze sbírek ZČM.  
s Národním památkovým ústavem - územním odborným pracovištěm v Plzni a centrálním pracovištěm 
v Praze: 
 -  spolupráce na památkové ochraně v regionu, koordinace archeologické památkové péče   
 - spolupráce při výzkumu v Mariánské Týnici, okr. Plzeň-sever (E. Kamenická) - konzultace a 

pomoc při terénním výzkumu, zhotovení celkového plánu a zpracování materiálu. 
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s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech:  
  - s D. Stolzem na zpracovávání časně eneolitické štípané a broušené industrie ze sídliště 

v Bdeněvsi - „Za Školou“.  
se společností ZIP v Plzni 
 - na určování uhlíků a paleobotanických makrozbytků (P. Kočár) z nových výzkumů a při 

rozplavování materiálu (Hradec u Stoda, Nýřany). 
 - při určování zvířecích kostí a kostěných nástrojů (Z. Sůvová) z výzkumu v Plzni-Roudné, 

stavbě Kauflandu.  
s Moravským zemským muzeem v Brně  
 - při konzervaci železných a bronzových sbírkových předmětů ze starých výzkumů (p. 

Polášková). 
s Muzeem v Blovicích 
 - s J. Boudou na zpracování zdejšího sbírkového archeologického fondu a při terénních 

výzkumech.  
se Západočeskou univerzitou v Plzni  
 - s katedrou archeologie – poskytování materiálu a konzultací pro studenty při seminárních, 

bakalářských a magisterských pracích.  
s Univerzitou Karlovou v Praze  
 - Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou - konzultace pro studenty archeologie o 

západočeském archeologickém materiálu a také při magisterských pracích. 
 - s L. Krušinovou (Masarykova univerzita Brno) na zpracování výzkumů ze zámku 

v Horšovském Týně, rozplavování vzorků výplní objektů, vrstev a zpracování materiálu. 
 
Oddělení starších dějin 
 
- Průběžné konsultace seminárních, diplomových i ročníkových prací studentů ZČU, prací  i soutěží 

SVOČ ( Orna, Bernhardt, Hus), probíhala výuka na KAR FF ZČU včetně zkoušení – kurz Úvod do 
numismatiky  (Hus) 

 
Oddělení novějších dějin 
 
- s Krajským úřadem Plzeňského kraje – Odborem cestovního ruchu a Odboru informatiky – tvorba 

Turistického portálu Plzeňského kraje, jeho aktualizace, tvorba propagačních tiskovin (Krčmář) 
-  s Památkovým ústavem v Plzni – historická fotodokumentace (Krčmář) 
-  s Diecézním muzeem v Plzni – výstavy, dokumentace (Krčmář) 
-  s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně – členství v  porotě veřejné soutěže na zpracování 

pomníku generála Pattona a řešení prostoru vymezeného pro jeho umístnění v Sadech 
Pětatřicátníků v Plzni (Krčmář) 

- s Českým rozhlasem Plzeň – historická dokumentace. 
-  s ZČE Plzeň – historická dokumentace. 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
- průběžná spolupráce s Českým rozhlasem, televizí a denním tiskem a s muzei a galeriemi v ČR při 

realizaci výstav zapůjčováním sbírkových předmětů 
 
Oddělení paleontologie 
 
- Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha – spolupráce na grantových projektech. (J. Pšenička, 

J. Kraft, Z. Vyhlasová) 
- Paleontologické oddělení; Národní muzeum, Praha –splupráce na grantových projektech. (J. 

Pšenička)  
- Česká geologická služba, Praha  - splupráce na grantových projektech. (J. Pšenička)  
- Geologický ústav Akademie věd ČR - splupráce na grantových projektech. (J. Pšenička) 
- University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Canada – spolupráce na studiu permo-

karbonské fosilní flóry (především z čeledi Marattiaceae). (J. Pšenička) 
- Department of Biodiversity and Systematic Biology, National Museum and Galleries of 

Wales,Cardiff,  UK - spolupráce na studiu permo-karbonské fosilní flóry se zaměřením na taxonomii. 
Spolupráce na projektu IGCP 469. (J. Pšenička) 
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- University of Bucharest, Rumunsko – spolupráce při zpracování karbonské flóry z Rumunských 
uhelných pánví; pomoc při výuce paleobotaniky na Universitě. (J. Pšenička) 

- Recenze pro časopis „International Journal of Plant Sciences“ – The University of Chicago Press. (J. 
Pšenička) 

- Recenze pro časopis „Palaeoworld“ – Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chines 
Academy of Sciences. (J. Pšenička) 

- School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham – spolupráce 
s Dr. J.M.Hilton na revizích pekopteridních kapradin z Číny 

 
Oddělení botaniky 
 
Spolupráce s vysokými školami 
- Konzultace a determinace rostlin studentům Pedagogické fakulty ZČU Plzeň, Přírodovědecké 

fakulty MU Brno a Pedagogické fakulty UK Praha (J. Nesvadbová, J. Sofron). 
Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni 
- Informační centrum AVS – natočení filmu Barevný svět hub pro odbor životního prostředí 

Plzeňského kraje (J. Nesvadbová) 
- Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulta ZČU – příprava doprovodných akcí během výstavy 

Barevný svět hub, pracovní dílny studentů Pedfak (J. Nesvadbová) 
- Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU – spolupráce na scénáři k filmu Barevny svět hub (F. 

Holec) 
Spolupráce s Krajským centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň 
- Doprovodné akce výstavy Barevný svět hub soutěže dětí k tématu výstavy (J. Nesvadbová) 
Spolupráce s botanickým ústavem AV ČR 
- Ve spolupráci se členy Západočeské pobočky České botanické společnosti zpracovány doplňky 

k Fytokartografickým syntézám IV – lokality k 28 druhům- celkem 74 kvadrantů ve fytokartogramu 
České republiky (J. Nesvadbová) 

Spolupráce s Českou botanickou společnosti AV ČR 
- Vedení exkurzí pro Západočeskou pobočku (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
- Příprava exkurzí na rok 2006 (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
- Jednání hlavního výboru Společnosti (J. Sofron). 
Spolupráce s Mykologickým kroužkem Plzeň 
- Příprava doprovodných akcí – přednášek k výstavě Barevný svět hub (J. Nesvadbová 
Spolupráce s AOPK Plzeň 
- Připomínky k materiálům Natura 2000 a k návrhům MCHÚ (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
- Konzultace k plánům péče CHÚ (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
- Determinace materiálu (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
Spolupráce s Gymnáziem J. Š. Baara  
- Poskytnutí sbírky modelů hub k natočení filmu Barevný svět hub (J. Nesvadbová 
Spolupráce s ekologickým sdružením Ametyst 
- Determinace rostlin, konzultace průzkumných prací, výběr literatury (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
Spolupráce s NP Šumava 
- Ediční rada Silva Gabreta (J. Sofron) 
Spolupráce s okresní radou Junáka (J. Sofron) 
Spolupráce s Krajským muzeem Chebu  
- Recenze přírodovědných článků pro Sborník Chebského muzea Cheb. (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
Spolupráce s GA ČR 
- Zpracování posudků na projekty (J. Sofron) 
- Rešerše literatury v knihovně České botanické společnosti AV ČR a v knihovně katedry botaniky Př. 
F. UK Praha (J. Nesvadbová, J. Sofron) 
 
Metodická pomoc muzeím: 
 
Metodická pomoc jiným muzeím, organizacím i oddělením ZČM - určování předmětů konsultace, 
konservace, ochrana sbírek, databáze aj. oskytována metodická a konsultační činnost řadě muzeí 
z různých oborů zaštítěných oddělením telefonicky i osobně ( např. M Vysoké Mýto, Karlovy vary, 
Cheb, Louny, Sokolov, Mariánská Týnice, Blovice, Rokycany, Rakovník, Milevsko – všichni 
pracovníci). Další činnost jmenovitě: 
- tajemník Vlastivědné společnosti Regio, vedení dbf. CESík pro celé ZČM 
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- Bernhardt - softwarová pomoc pro oddělení pravěku i OZAV, digifotografie, spolupráce se SVSmP –
lesní správou (mapy aj) 

- Hejduk – pomoc odd. národopisu při opravě a konzervaci sbírk.předmětů, spolupráce s balistickou a 
pyrotechnickou laboratoří Krajské správy PČR Plzeň, spolupráce s krejčovnou DJKT Plzeň –
poskytování vzorů aj. 

- Zajacová – konzervace střv.skla z nálezu Landštejn pro OZAV 
- Beránková – praktická i metodická pomoc při revitalizaci exposice Plzeňského historického podzemí 

pro Esprit Plzeň 
- Hus - konsultace z pomocných věd /např. heraldika, sfragistika, numismatika j./ pro oddělení 

UMPRUM, novověk, OZAV aj., totéž pro NPÚ Plzeň . Pro NPÚ Plzeň provedeno vyčištění, 
konzervace a určení mincí, medaiíl, knižního kování a drobných artefaktů ze ZAV Plasy a Velhartice 
( celkem 15 ks). Pro Krajské muzeum K.Vary provedeno vyčištění, konzervace, a určení mincí a 
drobných artefaktů ze ZAV Andělská Hora, Třídomí, Krudum aj. (celkem 14 ks). Pro dobrovolný 
aktiv ČAS (ing. Řezáč) provedeno určení a konzervace 3 ks mincí. 

- Odborná pomoc pro OM Rokycany při zpracování numismatické sbírky (Hus). 
- V roce 2005 provedeno odborné určení 158 ks mincí včetně popisu aj. – od antiky po současnost 

(Hus) 
 
Fotograf: 
 
Dokumentace sbírek ISO, foto pro potřeby tisku do publikací, katalogů, na plakáty, pro reklamu, 
propagaci. Foto sbírek před prováděním nebo po dokončení konzervace.   
 
Knihovna staré tisky ISO – 501ks. 
                   knihy 16. stol. tisk -     85ks. 
                   zlomky před konzervací – 6ks. 
                   knihy umístěné na web – 22ks 
 
Botanika kreslené houby od p. Tyttla ISO – 357ks. 
                  thuje napadená houbou - 12 obr. 
                  regionální mapy - 8 obr. 
 
Restaurátoři sbírkové předměty před a po konzervaci – 214 obr. 
 
Umprum sb. předm. na ISO- koptské tkaniny- 20ks. 
                    gobelín ISO - 2 obr. 
  kovy depo. Nepomuk ISO - 1690ks. 
                      míšeňský porcelán( tisk a ISO) – 131ks. 
                      sádrové návrhy ISO - 813ks. 
                      sb. předm. před restaurováním- 134 obr. 
                     podrobné nafocení orientálního oltáře- 55 obr. 
                     sb. předm. orient ISO - 10ks.  
                     hodiny ISO - 7ks. 
                     nábytek ISO - 7ks. 
 
Středověk  mince na výstavě (hromadné foto) – 3obr. 
 
Národopis  expozice (propagační účely) - 19 obr. 
                       míšeňský porcelán (tisk a ISO) – 15 ks 
                       keramika ISO – 498 ks 
                       betlém (tisk) – 3 obr. 
 
Investor  dokumentace prací v budově a mimo budovu  
                  elektroinstalace – 43 obr. 
                  fasáda hl. budovy a chodník – 38 obr. 
 
Novověk  brož ISO – 2 obr. 
                     čištění negativů napadených plísní – 59ks. 
 
Digitální foto na ISO celkem 4053 obr. 
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do tisku, k propagaci, na web, před restaurováním a dokumentační foto 639 obr. 
Celkem digitálně nafoceno 4692 obr. 
 
Klasické foto – dokumentace výstav: při instal. výst. Indonésie, Zima je zima, Orient, Japonské 
dřevořezy, Český rozhlas, Když skončila válka, při instalaci Čekání na zlato - 6ks filmu 
Vernisáže – Indonésie, Čekání na zlato, Český rozhlas, Když skončila válka, Tono Stano, Obrazy p. 
Štíchy, Lidová tvorba, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, - 10ks filmu 
 
Dokumentační foto - výzdoba vánoční Plzně, výzdoba Plzně při úmrtí papeže, depozitáře v  Křimicích, 
oslavy 60. výročí od konce války, bourání výstaviště, celostátní seminář konzervátorů, rekonstrukce 
mostu U JÁNA, - 21 ks. filmu 
           
Foto sbírkových předmětů pro konzervátory – 2ks filmu. Celkem nafoceno 39 filmů. 
 
Pro novověk zhotovení 22ks. foto 13 x 18 
 
Přenos dat do počítače, úprava snímků v počítači před vypálením na CD, nákup materiálu, odnesení 
filmů ke zpracování, foto pro vědeckou knihovnu staré tisky. 
 
 

8. Ediční a publikační činnost 
 
Oddělení prehistorie 
 
- Vydán byl sborník „Archeologie doby hradištní v Čechách“, který obsahuje referáty z konference 

pořádané ZČM v r. 2004 a další příspěvky s raně středověkou tématikou.( red. Metlička) 
 
Vyšlé články a články odevzdané do tisku: 
- M. Metlička: Schussenriedské sídliště v Bdeněvsi, okr. Plzeň-sever. Sborník „Otázky neolitu a 

eneolitu našich krajín 2004“. Nitra 2005. 
- M. Metlička: Nově objevený rondel u Vochova, okr. Plzeň-sever. Archeologické výzkumy v Čechách 

2004, Zprávy ČAS. Praha 2005. 
- M. Metlička: Staro- až mladohradištní sídliště v Plzni-Karlovarské ulici. Sborník „Archeologie doby 

hradištní v Čechách“, 134-162. Plzeň 2005.   
- M. Metlička: Höhensiedlungen der Chamer Kultur in Westböhmen und natürliche Umwelt. 

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 15. Treffen. Altdorf bei 
Landshut.  

- A. Štěrbová: Sídlištní objekty z mladší až pozdní doby bronzové v Přehýšově. Sborník 
Západočeského muzea v Plzni, řada Historie.  

- M. Metlička – M. Uherský: Záchranný výzkum na domnělém mohylovém pohřebišti v Chrástu-Horní 
Zábělé. Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie. 

- E. Čedíková: Milavečské sídliště v Přešticích. Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie.  
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé: 
- Břicháček, P.: Áttelepítés – Érdekes fejezet Csehország és Magyaroszág közepkori kapcsolataiból. 

Bohemia XIII, č. 1-2. Budapest 2005, s. 38-39. 
- Břicháček, P. – Řezáč, M.: Zaniklá středověká osada Tuřany (k. ú. Soběkury, okr. Plzeň – jih). 

Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň 2005, s. 29 – 43.  
- Čechura, M.: Poznámky k článku Jana Sommera Vlastnický kostel na návrší? [online]. Dostupné na 

<http://sweb.cz/ceskaplacka> 
- Čechura, M.: Přednáška PhDr. P. Baxy o výzkumu velkomoravského kostela sv. Margity 

v Kopčanoch [online]. [cit. 21. 1. 2005]. Dostupné na 
<http://www.npu.cz/pp/akce/minuleakce/akce05/akce050121>   

- Čechura, M.: Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách. In: Archaeologia historica 30. 
Brno 2005, s. 359 – 375. 
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- Čechura, M.: Raně středověké osídlení v Plzni – Radčicích. In: Metlička, M. (ed.): Archeologie doby 
hradištní v Čechách. Plzeň 2005, s. 74 – 87.  

- Čechura, M.: Výsledky první sezóny výzkumu kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. In: 
Archeologické výzkum v Čechách 2004. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy ČAS 
Supplément 60. Praha 2005, 30 – 31. 

- Čechura, M.: recenze pro časopis České památky 16, 2005. 
- Čechura, M.: Příkopy kolem kostelů. In: Archaeologia historica 31. Brno 2006 (v tisku). 
- Průchová, E. – Sládek, V. – Galeta, P. – Čechura, M.: Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u 

kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Antropologické symposium IV, Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, Pelhřimov (v tisku) 

- Sommer, Jan – Čechura, Martin 2005: Seznam opevněných kostelů v Čechách. [online]. [cit. 14. 
února 2005]. Dostupné na <http://sweb.cz/evk/evkclanky/evkclanky2005/refukat 0502.htm>    

- Nováček, K.: Prostorový vývoj a architektura kláštera v Kladrubech do počátku 18. století. Studie o 
benediktinské architektuře v Čechách. Disertační práce, ČVUT Praha. 159 str., 139 obr. [online]. [cit. 
11. listopadu 2005]. Dostupné na <http://www.kar.zcu.cz/texty/ novacekdis/>    

- Nováček, K.: Šedesát let od úmrtí Dr. Karla Lanzendörfera. Minulostí Západočeského kraje 40, 2005 
(v tisku). 

- Nováček, K.: recenze na Boháčová a kol.: Stará Boleslav – Přemyslovský hrad v raném středověku. 
Mediaevalia archaeologica 3. Praha 2003. Archeologické rozhledy 2005, č. 4 (v tisku). 

- Orna, J. – Uherský, M.: Nádobkový kachel ze zaniklé středověké vesnice Roudná. Muzejní a 
vlastivědná práce 34 – Časopis SPS 113, 2005, č. 1, s. 37 – 41.  

- Uherský, M.: Záchranný archeologický výzkum městského hřbitova při děkanském kostele P. Marie 
Sněžné v Rokycanech. Předběžné výsledky 1. etapy výzkumu v roce 2004. Sborník Muzea Dr. B. 
Horáka v Rokycanech 17, 2005, s. 3 – 10. 

- Uherský, M.: Záchranný výzkum při výstavbě inženýrských sítí v Horšovském Týně – sezóna 2004. 
In: Archeologické výzkum v Čechách 2004. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy ČAS 
Supplément 60. Praha 2005, 31. 

- Metlička, M. – Uherský, M.: Záchranný předstihový výzkum na domnělém mohylovém pohřebišti v 
předpolí hradiště v Plzni – Bukovci. In: Archeologické výzkum v Čechách 2004. Sborník referátů 
z informačního kolokvia. Zprávy ČAS Supplément 60. Praha 2005, 31 – 32. 

 
Oddělení starších dějin 
 
- Drobné články do regionálního a vlastivědného tisku, autorizované rozhovory do masmédií atd. 

Počet předem nelze specifikovat (všichni pracovníci).  
- Pokytnuty rozhovory k výstavám „Čekání na zlato“ (Orna) a „Když skončila válka“ (Hus), 1 drobný 
článek do Plzeňského deníku o III.odboji (Hus) 

- Články a studie v odborném ústředním tisku (dtto). 
- „Fenikový denár z Dolan u Stříbra..“ NL v tisku (Hus) 
- „Nádobkový kachel ze ZSO Roudná“,ČSPSČ 1/2005, s.37n (Orna) 
- pro Numismatický sborník zpracovány a odevzdány studie o nálezech mincí z Kopidla, Horšovského 

Týna, Hradiště a Valče, název a termín vydání dosud nejasné,v tisku, bude specifikováno (Hus) 
- Katalog „Gotické a renezanční kachle ve sbírkách ZČM v Plzni“ vyšel na sklonku roku ve 

vázané knižní podobě ( 192 stran) nákladem ZČM s podporou grantu / tisk Příbramská tiskárna s.r.o   
- (Orna) 

- „Národní výbor v Plzni 1918 – 1919..“, MZK XL, 2005, s. 321n (Berhradt) 
  
Oddělení novějších dějin 
 
- Krčmář, L.: Plzeňský kraj. Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Pilsen Region. List of cultural, sporting and sodial events. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Der Region Pilsen. Verzeichnis der lulturellen, sportlichen und gesellschftlichen 

Veranstaltungen. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Nepomuk. Mikroregion Nepomucko. Rodiště Sv. Jana Nepomuckého. Město Nepomuk a 

Mikroregion Nepomucko. Nepomuk 2004, text Atributy svatého Jana Nepomuckého ve skládačce 
Svatý Jan Nepomucký 

- Krčmář, L.: The Plzeň region. Views from high up. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Pilsner Region. Blick von den Höhen. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Pilsen Region. Baudenkmäler. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: The Plzeň Region. Major Historic and Cultural Sights. Plzeňský kraj. 
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- Krčmář, L.: Pegione di Pilsen. Monumenti. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Plzeňský kraj. Podzemí. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: The Plzeň Region. Underground Adventures. Plzeňský kraj. 
- Krčmář, L.: Pilsen Region. Untergrund. Plzeňský kraj. 
 
Odborné příspěvky: 
- Krčmář, L.: Situace fotbalového klubu SK Slavia Plzeň za první světové války. In Odraz první 

světové války v umění a vědě, Jihočeské  muzeum v Českých Budějovicích, 2005, s. 144-147. 
- Krčmář, L., Knoll, V.: Povrchový průzkum domnělého tvrziště Krajt. Hláska, roč. 16, č. 3, 2005, s. 

37-40. 
- Knoll, V., Krčmář, L.: K novému objevu u Černého rybníka. Hláska, roč. 16, č. 4, 2005, s. 57-58. 
- Krčmář, L., Keller, V.: Terénní situace v předpolí hradu Sychrova. Hláska, roč. 16, č. 4, 2005, s. 59-

60. 
 
Internet: 
- Krčmář, L.: www.turisturaj.cz Vítejte v Plzeňském kraji. Turistický portál Plzeňského kraje. Odbor 

cestovního ruchu a propagace a odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje. Zpracovány 
kapitoly: 

Kultura – text úvodníku, Pohledy z výšek – text úvodníku, text Rozhledny – jednotlivé lokality, 
Historické památky – text úvodníku Pohled do historie, text úvodníku Hrady a zámky, text 
Města a městečka, text úvodníku Technické památky, text úvodníku Církevní památky, text 
úvodníku Lidová architektura, text Významné památky PK – jednotlivé lokality, Tipy na výlety – 
text Pojďte se bát, Příroda – text úvodníku, text Šumava, text Lesy, text ZOO a botanická 
zahrada, text Přírodní parky, rezervace,chráněná území, Sport a relaxace – text úvodníku, text 
Pěší turistika, text Vodní turistiky a koupání, text Lázeňství a regenerace, text Cykloturistika, 
text Zimní radovánky, text Další možnosti 

 
Recenze: 
- Krčmář, L.: Průvodce po Plzeňsku. Plzeňský deník 6.12. 2005. 
- drobné články do regionálního tisku (Krčmář) 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
-  Braunová, D., Mleziva, J.: Umění orientu. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, 2005. 
-  Honcoopová, H., Braunová, D.: Zlatý věk ukiyoe, japonský dřevořez ze Západočeského muzea 

v Plzni, Národní galerie v Praze, 2004 (prodej 2005). 
-  Mleziva, J.: Two pieces of Islamic metalwork from B. Forman´s collection of The Náprstek Museum. 

In: Annals of The Náprstek Museum, No. 26, Prague, 2005, str. 87 – 94. 
-  Mleziva, J.: Islámská figurální plastika In: NOVÝ  ORIENT, vědeckopopulární čtvrtletník Orientálního 

ústavu AV ČR, ročník 60, 2005/3, str. 44 – 46. 
-  Braunová, D.: Porcelán ve znamení zkřížených mečů, míšeňský historický porcelán ze sbírek 

Západočeského muzea v Plzni (leporelo), Plzeň 2005. 
 
Oddělení národopisné 
- Bechný – Vánoce na Plzeňsku od adventu ke Třem králům. Obecníček Žilova a Stýskal, Obec Žilov 

2006 
- Maderová – Západočeské lidové kroje. Folklór, časopis folklorního sdružení 
 
Oddělení paleontologické 
 
- Pšenička, J. 2005. Taxonomy of Pennsylvanian –Permian ferns from coal Basins in the Czech 

Republic and Canada. Ph.D. thesis, Carles University, Prague, Faculty of Science, 185pp., 98 
plates. 

- Pšenička, J., Zodrow, E.L., Mastalerz, M., Bek, J. 2005. Functional-carbon groups (FTIR spectra) of  
pecopterids: comparisons sphenopterids, pecopterids,  and  medullosaleans,  Pennsylvanian,  
chemotaxonomic implications. International Journal of Coal Geology, 61, 259-280. impaktovaný 
časopis 
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- Pšenička, J., Bek, J., Rößler, R. 2005. Two new compressed species of Sonapteris gen. nov. 
(Botryopteridaceae) from the Upper Carboniferous (Bolsovian-Westphalian D) of the Pilsen Basin, 
Bohemian Massif. Review of Palaeobotany and Palynology, 136, 111-142. impaktovaný časopis  

- Zodrow, E.L., Šimůnek, Z., Cleal, C.J., Bek, J. Pšenička, J., (in press). Revision of compression 
Acitheca-like species from Canada-Czech Republic-France (Westphalian D-Stephanian). Review of 
Palaeobotany and Palynology. impaktovaný časopis (po recenzích) 

- Zodrow, E.L., Pšenička, J., Bek, J.  2005. A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii  
(Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada). Palaeontographica B: 
Palaeophytologie,272: 51-65. 

- Pšenička, J. 2005. Problem with identification of pecopterid species - IGCP 469  - Late Variscian 
terrestrial bimas and palaeoenviroments, Cardiff Meeting, 28-29. 

- Pšenička, J., Bureš, J. 2005. Preparace otisku karbonské plavuně Lepidodendron lycopodioides 
Sternberg. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň. Brno, 9-11. 

- Pšenička, J., Opluštil, S. 2005.Zelené Pompeje. National Geographic, Česko, květen 2005, Praha. 
- Pšenička, J. 2005. Ferns from the Pilsen Basin, Czech Republic (Bolsovian – Stephanian). IGCP 

469, University of Bucharest, Rumunsko, 15. 
- Pšenička, J. 2005. Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc 

from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in Central and Western Bohemia, Czech 
Republic. The 16th International Plant Taphonomy Meeting, Plzeň, 15. 

- Opluštil, S., Pšenička,J., Libertín, M., Bek, J. 2005. Taphonomy and Characteristics of peal-forming 
plant assemblages preserved in volcanic ash of the Whetstone Horozon (Bolsovian) in central and 
western Bohemia, Czech Republic. The 16th International Plant Taphonomy Meeting, Plzeň, 14.  

- Kraft, P., Kraft, J. 2005. New dendroid graptolites from the Klabava Formation of the Bohemian 
Lower Ordovician.- Journal of the Czech Geological Society, 49/3-4, 119 – 123. 

- Budil, P., Kraft, P., Kraft, J. 2005. Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní 
ordovik, beroun) v sv. části Prahy (Černý Most).- Zprávy o geologických výzkumech v roce 204, 21 – 
26. 

 
Oddělení  botaniky 
 
Edice 
- Calluna, Plzeň – redakční i autorské práce, číslo 1/2005, 24 stran, 19 článků (redakční i autorské 

práce J. Nesvadbová, J. Sofron). 
 
K tisku odevzdáno: 
- Bláhová R. Nesvadbová J., Sofron J.: Pátý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, 

Plzeň 
- Kupcová M.:Přírůstek rukopisů za roky 2001–2005 v knihovně oddělení botaniky Západočeského 

muzea v Plzni. – Erica, Plzeň 
- Nesvadbová J. et Sofron J.: Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město. – 

Erica, Plzeň 
 
Publikace pracovníků oddělení 
- Honzíková E. (2005): Ostružiník dřípený (Rubus laciniatus WILLD.) nalezen v Kamenci u Radnic. – 

Calluna, Plzeň, 10: 15 
- Honzíková E. (2005): Sbírka jiřin (Dahlia CAV.) v Červeném Hrádku (Plzeň). – Calluna, Plzeň, 10: 

18–19. 
- Nesvadbová J. (2004): Chráněná území ČR na příkladu chráněných území okresu Cheb. – Sborn. 

Chebského Muzea 2004, Cheb: 247–249. 
- Nesvadbová J. (2005): Barevný svět hub. – Audio video studio ZČU v Plzni (scénář k filmu). 
- Nesvadbová J. et Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty 

v Královském hvozdu. Calluna, Plzeň 10: 2–3. 
- Nesvadbová J. et Pecháčková S. (2005): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin v oddělení 

botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Materiály 20: 153–
159. 

- Nesvadbová J. et Sofron J. (2005): Přehled botanických prací uveřejněných ve Sborníku 
Západočeského muzea Plzeň, příroda. – Calluna, Plzeň 10: 21–22 

- Neuhäuslová Z. et Sofron J.: Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-
Fagetum) im Böhmerwald. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohemiae Occid., Plzeň, Bot., 42: 1–18. 

- Pecháčková S. et Chocholoušková Z. (2005): Zpráva o činnosti západočeské pobočky České 
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botanické společnosti při AV ČR za rok 2004. – Calluna, Plzeň, 10: 1.  
- Plzenští botanikové (2005): Hold panu Václavu Chánovi. – Calluna, Plzen, 10: 23. 
- Redakce (časopisu Calluna): Nová regionální literatura. – Calluna, Plzeň, 10: 22–23. 
- Sofron J. (2005): Hrst květů na hrob Ing. Františka Procházky. – Calluna, Plzeň, 10/1: 23–24. 
- Sofron J. (2005):Stručný nástin vegetačních poměrů katastru obce Žilova. – 12 p., ms. [Depon. in: 

Knih. odděl. bot. Západočes. muz. Plzeň et Obecní úřad Žilov]. 
- Sofron J. (2005):Romantik s duší chlapce i ukázněný autor vědecké malby. – Posel, Plzeň, 12/1: 7. 

Zdeněk Burian a jeho výstava v Jízdárně Pražského hradu. 
- Sofron J. (2005):Josef Pešek (1905-1968). – Podbrdské Noviny, Hořovice, 13/21: 2. 
- Sofron J. (2005):Vědec věrný Podbrdsku. – Podbrdské Noviny, Hořovice, 13/22: 7. [Karel Cejp] 
- Sofron J. (2005):Několik zajímavějších druhů cévnatých rostlin katastru obce Žilova. – Obecníček, 

Žilov, no. 14: 17–19. 
- Sofron J. (2005):Zkáza Koukolíčkových sokolů v Dýšině-Nové Huti. – Vlastivěd. Sborn., Mariánská 

Týnice, 15/4: 6–7. 
- Sofron J. (2005): Několik údajů o potravě stehlíka obecného (Carduelis carduelis) a hýla obecného 

(Pyrrhula pyrrhula). – Sluka, Holýšov, 2: xx-xx. 
 
Oddělení zoologické 
 
Publikační činnost: 
- Fenclová I.: Pavouci. – In: Český les – historie, příroda, současnost – Praha, Baset, 800 pp. 

(kolektiv autorů). 
- Fenclová I.: Arachnologický inventarizační průzkum NPP Upolínová louka a PR Smraďoch – 

seznam zjištěných druhů a komentář k výsledkům. – Ms., depon. in Správa CHKO Slavkovský les, 
Mariánské Lázně. 

- Němec F.: Blechy. – In: Český les – historie, příroda, současnost – Praha, Baset, 800 pp. (kolektiv 
autorů). 

 
Ediční činnost: 
- Redakčně a DTP sazbou byla připravena dvě čísla Sborníku ZČM – Příroda (105, 106), která vyjdou 

tiskem v roce 2006.  
 
Knihovna Západočeského muzea 
 
Bylo obnoveno vydávání Seznamu přírůstků knihovny. Nejprve byly vydány chybějící soupisy za 
minulá období a letošní rok byl již publikován v měsíčních intervalech. Soupisy jsou vydávány jak 
v papírové formě tak i v elektronické. Jsou zasílány na všechny odborná oddělení a současně 
předávány institucím, které mají zájem. 
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2005 byla přidělena celkem 2 čísel ISBN. 
Jde o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) : 

80-7247-044-2 – Archeologie doby hradištní v Čechách 
80-7247-045-0 – Gotické a renesanční kachle ve sbírkách ZČM 

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona. 
Do této oblasti také zařazuji problém shromažďování publikovaných prací zaměstnanců muzea v 
knihovně (publikace, články separáty) a následná tvorba článkové databáze. Stále nedochází k 
plynulé spolupráci autorů (až na vzácné výjimky - dr. Pšenička) a nikdo nejen že nic nepředal, ale ani 
neoznámí, že cosi bylo publikováno. Rovněž publikace, získané na služebních cestách apod., většina 
do knihovny nepředává (pravidelně jsou předávány ředitelem muzea), přestože jde o věci získané v 
rámci pracovních povinností a za vydatného financování muzea. 
 
Oddělení vnějších vztahů 
 
Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke 
všem výstavám a všem kulturním akcím a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským 
muzeem v Plzni. Zajišťuje tiskové konference muzea. Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea 
pro TV redakce a redakce rozhlasu. Mimo jednání se sponzory muzea zajišťuje veškeré výstupy 
muzea na veřejnost. 
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea pro 
kulturní a společenské akce, včetně organizace a pořádání svatebních obřadů v muzejních 
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prostorách. Oddělení zajišťuje a realizuje i oficiální jednání muzea se zahraničními partnery, včetně 
organizace zahraničních návštěv v muzeu. Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění 
v muzejních prostorách. 
V roce 2005 se podařilo zorganizovat dvě  návštěvnicky velmi úspěšné výstavy – „Tajemná Indonesie 
– Tamtamy času“ a „Čarodějnice a ježibaby“. 
 
Ředitelství 
 
- Historie sklářské výroby v Českých zemích, (kolektiv) I.díl, Academia, Praha 2005, kapitola 

Sklářství vrcholného středověku  (Frýda) 
- Recenze: Jitka Lněníčková, Sklárny v Novohradských horách. In.: Sklář a keramik                  

6/2005. (Frýda) 
- Historie sklářské výroby v Českých zemích I.-III.díl, Praha. In: Muzejní a vlastivědná práce 4/2005 

(Frýda) 
 
Oddělení výstavnictví 
 
Výstavní oddělení zajišťuje realizaci všech výstav, jejich instalaci a deinstalaci zajišťuje reinstalaci i 
tvorbu expozic muzea nejen po technické, ale i po stránce výtvarného řešení. Ve spolupráci oddělení 
vnějších vztahů zpracovává výtvarné pojetí propagačních letáků a plakátů. Jeho bezchybná činnost 
s kultivovaným pojetím muzejních výstav a expozic je pro muzeum mimořádným přínosem. 
 
 

9. Ekonomika 
 
Příjmy:  
Příspěvek od zřizovatele:                              37 330 000,00 Kč 
Příspěvek po změnách (účelové prostředky na rekonstrukci hl.budovy)               40 022 390,00 Kč  
Příspěvek MK ČR (programy):                  549 000,00 Kč  
Příspěvky a dotace - granty                             706 000,00 Kč  
  
Náklady celkem:                                                                                   45 379 969.-  Kč 
z toho:  
energie:              2 790 194,67 Kč  
opravy a udržování:                                    2 907 405,69 Kč  
nájemné:                  881 306,00 Kč  
rekonstrukce objektů inv. povahy:  

- hl. budova, Kopeckého sady 2:         4 116 116,30 Kč  
- Zborovská 40:             5 000 000,00 Kč  

opravy hl. budovy muzea neinv. povahy:           2 728 589,10 Kč  
restaurování a konzervace sbírek:                                                      795 407.-   Kč 
nákup sbírek:                                                                                445 551,70 Kč 
mzdové náklady:           18 173 797,00 Kč  
zák. soc. pojištění:           6 258 907,00 Kč  
ost.soc.pojištění:                  50 882,00 Kč  
zák.soc.náklady:                784 756,98 Kč  
ost.daně a poplatky:                   10 823,40 Kč  
 
Výnosy:                                                                             45 650 160,- Kč 
 
Přepočtený stav pracovníků:          93 
fyzický stav pracovníků:                    103 
průměrná mzda:        14 342 Kč 
 
Daň z příjmů:                                                                                             145 340.- Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění:                   + 124 850,71 Kč 
 
Hospodaření muzea lze považovat za vyrovnané.  
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Ostatní ekonomické údaje obsažené v účetní závěrce hospodaření muzea za rok 2005 jsou na 
vyžádání k nahlédnutí na ekonomickém úseku Západočeského muzea v Plzni a u zřizovatele 
Plzeňského kraje – Úřadu Plzeňského kraje a lze je  žadateli předložit v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR č.323/2005 Sb. 

 

Komentář k účetní závěrce sestavené k datu 31.12.2005: 
 
1. Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 
sb. o účetnictví. Uzávěrkovým dnem byl 31.12.2005. 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, t.zn. že v průběhu roku 2005 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, 
t.j. pořizovacími cenami. 
 
Oceňování zásob :  a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma  

b) pořizovací cenou 
 
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.  
 
3. Odpisování majetku bylo prováděno na základě sestaveného odpisového plánu.  Byla použita 
metoda  lineárního odepisování účetními odpisy následující měsíc po zařazení. Veškerý majetek je ve 
vlastnictví Plzeňského kraje a do správy Západočeského muzea byl svěřen zřizovací listinou. 
 
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 422 tis. Kč) se postupovalo v souladu se 
zákonem 122/2000 Sb., t.zn. byly zařazeny do nařízené evidence a  podléhají dalším postupům dle 
zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.  Účtováno je pouze při jejich nákupu a to přímo do nákladů. 
 
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 výše pohledávek po lhůtě splatnosti vykázaných k  3l.12.2005 činí  53254,12 Kč, z toho 
pohledávky splatné do 30 dnů  jsou vykázány částkou 20554,32 Kč,  starší 30 dnů do 60 dnů činí 0,- 
Kč. Starší pohledávky nežli 60 dnů činí 32699,80 Kč.  Pohledávky do 30 dnů byly zaplaceny v lednu 
2006. Pohledávka přes 60 dnů je faktura za archeologický výzkum Hracholusky z roku 2004. Tuto 
pohledávku v současné době řeší soud 
 
9. Úhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti vykázaných k 3l.12.2005 činí  31803,- Kč.   Z toho závazky 
po splatnosti do 30 dnů činí 31803,- Kč. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2006. 
 
10. Doplňující údaje:  
Na účtu 538 Ostatní daně a poplatky – ve výši 202 495,60 Kč – vrácena daň z převodu nemovitostí, 
kterou neoprávněně vyměřil Finanční úřad Plzeň – město. 
Účet 042 – Kolaudace budou provedeny v roce 2006. 
Účet 548 – ve výši 22 822,80 Kč – zůstatková hodnota ukradeného projektoru z muzea Dr. Šimona 
Adlera. 
Účet 316 – Smlouva  o vzájemném vyrovnání mezi ZČM a firmami Vladimír Král a Petr Hrach. Splátky 
budou placeny dle dohodnutých splátkových kalendářů. 
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10. Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2005 
 
Ředitelství Západočeského muzea: 
ředitel muzea: 
PhDr. František Frýda 
 
ekonom muzea- zástupce ředitele: 
Ing. Karel Beneš 
 
Sekretariát ředitele: 
Eva Marešová 
 
Jana Radová 
/agenda ISO, OBP, PO/ 
 
Tomáš Hejduk  
systémový inženýr 
 
Ing. Václav Pošta 
vnitřní audit 
 
Fotodokumentace: 
Ivana Michnerová 
 
Oddělení vnějších vztahů: 
Romana Němečková 
Petr Ladman 
Zuzana Baslová 
 
Ekonomické oddělení: 
Věra Pecháčková, vedoucí odd. 
/mzdy, účetnictví/ 
 
Pavla Lohrová 
/pokladna, komisní prodej, výplaty a evidence CVS/ 
 
Magda Bartůňková 
správa majetku muzea, fakturace 
 
Investiční technik: 
Josef Blahout 
/stavební dozor investora při opravě hlavní budovy muzea, správa a technické zajištění provozu hl. 
budovy muzea, zajištění EZS a EPS pro objekty ZČM/ 
 
Průvodci: 
l. výstavní sál a expozice Nám. Republiky 13: 
Marie Škardová 
Jiřina Kuželová 
Marcela Kadlecová 
Svatava Dušková 
2. Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: 
Ludmila Němcová 
Jan Hrad 
3. Výstavní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: 
Brigitta Šimandlová 
Věra Andrlová 
4. Jubilejní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: 
Lenka Hradová 
Milada Kestlerová 
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Odborná pracoviště: 
 
Oddělení pravěku: 
Adresa: Koterovská 162 
Ved.: Bc. Milan Metlička 
Pracovníci: 
Jarmila Metličková 
Marcela Mašková 
Milan Strnad /část. úvazek/ 
Mgr. Eva Čedíková 
Mgr. Andrea Štěrbová 
Petr Mudra /část. úvazek/ 
Iveta Šmolíková /část. úvazek/ 
Lucie Koutná 
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů: 
Adresa: Plzeň Koterovská 162 
Ved.: PhDr. Pavel Břicháček 
Pracovníci: 
PhDr. Petr Braun 
Mgr. Karel Nováček /část. úvazek/ 
Mgr. Martin Čechura 
Mgr. Petr Hereit 
Markéta Sochorová 
Mgr. Marek Uherský 
 
Oddělení starších dějin: 
Adresa: Plzeň Koterovská 162 
Ved.:  PhDr. Miroslav Hus 
Pracovníci: 
Mgr. Tomáš Bernhardt 
Miloslav Hejduk /zbrojíř ZČM/ 
Bc. Jiří Orna 
Marie Beránková /část. úvazek/ 
Eva Gabrielová /část. úvazek/ 
Anna Zajacová /část. úvazek/ 
 
Oddělení novějších dějin: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Luděk Krčmář 
Pracovníci: 
Dagmar Morgensternová /část. úvazek/ 
Iva Palová 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové: 
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17 
Ved.:  PhDr. Dagmar Braunová 
Pracovníci: 
Ludmila Kotorová 
Mgr. Antonín Steinhausel 
PhDr. Jindřich Mleziva 
 
Oddělení národopisné: 
Adresa: Plzeň Nám. Republiky 13 
Ved.: Mgr. Daniel Bechný 
Pracovníci: 
PhDr. Marie Maderová 
Tamara Hájková 
Jana Krejcarová 
Michaela Oliberiusová 
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Oddělení botaniky: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová 
Pracovníci:  
RNDr. Jaromír Sofron /část. úvazek/ 
Jana Mourková /část. úvazek/ 
Eva Honzíková  
Renata Bláhová 
Alena Hájková  
 
Oddělení zoologie: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: RNDr. Roman Vacík 
Pracovníci: 
RNDr. František Němec /část. úvazek/ 
Ivana Fenclová 
Ervín Gust /část. úvazek/ 
Eva Kašparová /část. úvazek/ 
 
Oddělení paleontologické: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 
Pracovníci: 
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, Csc. 
Ing. Jana Mlnaříková 
Jan Bureš /část. úvazek/ 
Eva Kmochová  
 
Knihovna Západočeského muzea: 
Adresa: Plzeň Kopeckého sady 2 
Ved.: PhDr. Ila Šedo 
Pracovníci: 
Jitka Burdová 
Sandra Hodanová  
Lenka Šimicová  /část. úvazek/ 
 
Oddělení konzervace: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: Jiří Špinka, m. um. řemesel 
Pracovníci: 
Eva Podzemná 
Gabriela Šmolíková 
Ing. Ivana Čechová 
 
Výstavnictví: 
Ved.: Ludmila Kristová 
Bc. Miroslav Tříska 
David Lang 
Ing. Miroslav Hakr 
 
Oddělení technické a údržby budov: 
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17 
Ved.: Otakar Quadrát 
Pracovníci: 
Zdeněk Suchý 
Vlastimil Kudra 
Jiří Rod 
Jiří Landštof 
Václav Vondrovský 
Dan Berka 
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Uklízečky: /všechny na část. úvazek/ 
a/ odd. národopisné 
Olga Eberlová 
b/ Kopeckého sady 2 
Drahomíra Čonková 
Ivana Hammerová 
Anna Richterová 
c/ Tylova 22 
Alena Tokárová    
 
Nepomuk:  
Mgr. Stanislav Kožuch – správce objektu 
Mgr. Kamila Vyletová  
 
Muzeum dr. Šimona Adlera , Hartmanice – Dobrá Voda 
Ved.: Helena Butulová 
Jana Suková – průvodce 
Ivo Mézl - průvodce /část. úvazek/ 
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Příloha č. 1 
 
Program kulturních akcí muzea, využití přednáškového sálu a prostor muzea ke 
kulturním a společenským účelům - rok 2005 
 

 
LEDEN 
 
Čt 6. 1.     v 10 – 14 hod.Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková      

    
Út  11. 1.  v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  
St  12. 1.   v 19.30 hod. Jan Burian a Martin Fendrych aneb 

Je možné odejít z politiky a od policie?  
Říká se, že ne, ale Martin Fendrych to dokázal – stal se spisovatelem 
a respektovaným novinářem, redaktorem  
časopisu Týden. 
Jan Burian se bude vyptávat na Fendrychovy názory na minulost i 
současnost, na politiku i literaturu, na jeho práci pro náboženské 
vysílání Českého rozhlasu… 
Budeme si ale vyprávět i o hlubších věcech – čemu věříme, co může 
člověk dělat, aby měl pocit, že jeho život má smysl, jak se bránit 
nekulturnosti a vlastní nedokonalosti. 
Nezapomeňte se také přijít zeptat a vyjádřit svůj názor. Další pořad z  
cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá Západočeské muzeum 
v Plzni. 

                             
Čt  13. 1.  v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková    
 
Po 17. 1.   v 17 hod. zkouška  
 v 18 hod.  Západočeští skladatelé dětem 
   Účinkují žáci plzeňských a ostravských základních uměleckých škol. 
   Pořádá Západočeské hudební centrum. 
  
St 19. 1.    v 8 –  15 hod.  Realitní kancelář Pubec             
  v 17  hod.  zkouška 
 v 18 hod. Západočeští skladatelé dětem 
    Účinkují žáci plzeňských základních uměleckých škol. 

   Pořádá Západočeské hudební centrum. 
 

Čt 20. 1.   v 9 – 13 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
                                  
Pá 21. 1.     v 8.30 – 13.30 hod. Svaz účetních ZO Plzeň 
    
Po 24. 1.   v 17 hod. zkouška 
    v 18 hod.  Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň   
   Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň.  
  
Út 25. 1.       v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 
Čt 27.1.        v 18 hod.  VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005  
   Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce začíná podvečerem 

nazvaným: Argentina křížem krážem. Navštívíme oblast Patagónie, 
království hor, oblast Mendozy – argentinská „Morava“, vodopády 
Iguazu – div přírody a Buenos Aires – brána do jižní části Jižní 
Ameriky. Poutavým vyprávěním osloví všechny účastníky setkání 
Josef Pšenička.  

    Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 
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Pá 28.1.   v 10 – 12 hod. Promoce doktorandů Elektrofakulty ZČU /Dr. Masopust/  
  
Po 31. 1.     v 17 hod. zkouška 
      v 18 hod. Koncert vítězů školního kola soutěže   
   Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň. 
 
Speciální program ve výstavě obrazů architekta Klementa Štíchy 
 
Čt 20.1.      v 17 hod.      Hudba mezi obrazy 
                       "Tromboni di quattro"     
    Petr Mráz - um. vedoucí - altový a tenorový trombon 
   Pavel Čížek - tenorový trombon 

Jiří Nauš - tenorový trombon 
Petr Fríd - basový trombon 

   Blanka Hejtmánková - mluvené slovo 
   Výběr autorů: 

  George Gershwin 
                               J. Lennon /P. McCartney 
                               Hoagy Carmichael 

                  Henri Mancini 
                               Arthur Frakenpohl 
                              Dennis Armitage 
 
   
ÚNOR 
 
Út  1. 2.   v 9 – 14 hod. Dům techniky – pí Buďárková   
 
St  2. 2.    v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod.  Koncert klavírního oddělení  

 Na programu: J.S. Bach, L.van Beethoven, F. Chopin, 
   S. Rachmaninov aj. 
  Pořádá Konzervatoř Plzeň.    

            
Čt  3. 2.  v 8 – 13 hod. ASIO, spol. s r.o. – firemní seminář – p. Cibula 
 
 v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
     

Zakarpatská Ukrajina 
Krajem „Nikoly Šuhaje“ – putování přes hory a zapadlé karpatské 
vísky, stráněmi posetými voňavými kupkami sena, život jako před sto 
lety… 
Poutavým vyprávěním všechny účastníky jistě zaujme autor 
cestopisné přednášky Martin Loew. 
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 

           
So 5. 2.  ve 12 hod.  svatební obřad - schodiště    
  
Po  7. 2.  v 16.30 hod. ARCHITEKTURA  A  URBANISMUS 

Jedním z vyvrcholení cyklu přednášek o architektuře  
a urbanismu, spojené s proběhlou premiérou dokumentu „Šumná 
Plzeň“, bude: 

    Odhalení pamětní desky architekta Hanuše Zápala 
Předcházet slavnostnímu aktu bude podvečerní přednáška o 
architektovi Hanuši Zápalovi. Přednáší ing. arch. Petr Domanický, 
člen skupiny ZAPÁLENÍ. 
Po přednášce bude akce pokračovat lampiónovým průvodem k místu 
„slavnostního odhalení desky“, kdy za pomoci lampiónů poneseme 
SVĚTLO přenesené z rakovnického hrobu Hanuše Zápala. POZOR, 
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LAMPIÓNY VŠICHNI S SEBOU! Při odhalování je pro Vás připraveno 
malé překvapení. 
Pořádá skupina ZAPÁLENÍ 02 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni.  

 
Út 8. 2.   v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková   
  v 15 hod. instalace večerní přednášky – p. Lukeš 
 
  v 18 hod. Peru- Cordillera Huayhuash 
   Perla peruánských And – toulky krajinou a výstup obtížnou 

ledovou stěnou 
   Posezení v překrásných horách u peruánské rolnické rodiny, prožití 

zvláštního kouzla šestitisícových kopečků pod jižním nebem. 
   Známý plzeňský horolezec a světoběžník Čestmír Lukeš opět v Plzni!  
   Prolínací technika, hudba, kniha „Žij své sny“ s možností 

autogramiády. 
   Pořádá Západočeské muzeum v Plzni.  
      
St 9. 2.    v 10 – 12 hod. deinstalace prolínací techniky z přednášky Čestmíra Lukeše 
  v 17 hod. zkouška 
  v 18 hod. Koncert vítězů školního kola soutěže 
   Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň.   

    
Čt 10. 2.   v 15.45 – 17 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda 
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 

 Čína - o tréninku cvrčků v pekingském hutongu,  
o Číňanech, kteří neumějí čínsky a o velkém turistickém skoku do 
neznáma.   

 Turistický průmysl v Číně, možnosti cestování v Číně, národnostní 
menšiny, bourání Pekingu kvůli OH 2008, jižní Čína – Yunnan, 
Sechuan a také Hedvábná stezka. Autorem dnešní cestopisné 
přednášky je Lubomír Smatana. 

 Pořádá Západočeské muzeum v Plzni.  
    

So 12. 2.  v 9 – 17.30 hod. Kongres partnerství – Biskupství plzeňské   
 
Ne 13. 2.  v 9.30 hod. zkouška  
  v 10.30 hod. Koncert vítězů Smetanovské klavírní soutěže 2004 
  Účinkují: Patrik Hévr, Martin Levický - klavír 
  Na programu: J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Chopin, F. Liszt,  

A. Skriabin, K. Slavický, L. van Beethoven 
Charakteristika: Sólové recitály dvou výrazných talentů české klavírní 
školy. 
 

Út 15. 2.  v 18 hod. Výzkumy v pohřebním areálu prvního čínského císaře 
   Přednášku Doc. Martina Gojdy pořádá Archeologická společnost 

ZČU v Plzni ve spolupráci se Západočeským muzeem. 
 
St 16. 2. v 19.30 hod. JAN BURIAN - ROK 2004 A EKOLOGIE DUŠE 

Jaký byl minulý rok? Žijeme dobře nebo špatně?  
Mohli jsme žít lépe?  
Jan Burian vyhlašuje výsledky své nevyhlášené ankety: Myšlenka 
roku, Mediální výrok roku, Blbec roku, Radostná událost roku, Trapas 
roku, Osobní vítězství roku, Rozhodný čin roku, Sen roku atd… 
Přijďte se podělit se svými pocity.  
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá 
Západočeské muzeum v Plzni. 
 

Čt 17. 2.  v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 15.45 – 17 hod.Přednáška ZČU – Dr. Frýda 
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  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
   Cho Oyu  
   V dnešním cestopisném pořadu si prožijeme výstup na známou 

osmitisícovku Cho Oyu. Přijďte si poslechnout, jak probíhal výstup na 
šestou nejvyšší horu světa. Říká se, že vrcholu Cho Oyu dosáhnete, 
když spatříte Mount Everest… 

   O svých zážitcích bude vyprávět horolezec Jan Krabec. 
 
Po 21. 2.  v 17 hod. zkouška 
  v 18 hod. Koncert ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň 
   Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
 
Út 22. 2.   v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod. Koncert smyčcového oddělení  

Na programu: skladby českého a světového repertoáru 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

St 23. 2.   v 18 hod. Technologie sklářské výroby v období vrcholného středověku  
očima archeologů 

   Přednášku Dr. Evy Černé pořádá Archeologická společnost ZČU 
v Plzni ve spolupráci se Západočeským muzeem. 

 
Čt 24. 2.  v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 15.45 – 17 hod.Přednáška ZČU – Dr. Frýda 
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
   Váchán – nejvýchodnější cíp Afghánistánu 
   Novinářská výprava do vysokohorského Váchánského koridoru pod 

šestitisícovkami Hindúkuše. Diapozitivy a zážitky z oblasti, kde i 
afghánské ženy podají cizinci ruku a kam se dá dojet jedině na oslu 
nebo na jakovi. Dnešní cestopisnou přednášku připravil a celým 
večerem vás provede Břetislav Tureček.   

 
 
BŘEZEN 
 
Út  1. 3.  v 9 hod. Ladič pian – p.Zakl 
  v 15 hod. zkouška 

v 16 hod. Koncert smyčcového oddělení  
Na programu: J. Haydn, W.A. Mozart, G. Enesco, E. Ysaye,  
A. Dvořák aj.  

    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
  v 18 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Smetanovské dny   
TRIO G MOLL 

 Smetanovo trio:   
Jitka ČECHOVÁ – klavír 
Jana NOVÁKOVÁ - housle 
Jan PÁLENÍČEK - violoncello 
Tvůrci, díla: 
Antonín Dvořák   Trio op.90, "Dumky"  
Joseph Haydn   Trio G dur "All´ Ongarese"  
Bedřich Smetana   Trio g moll op.15  
Charakteristika: Klavírní tria tří velikánů západočeských 
hudebních dějin.                

 St   2. 3.  v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Koncert dechového oddělení  

Na programu: G.Ph. Telemann, 
    F. Schubert, R. Strauss, E. Bozza aj. 

    Pořádá Konzervatoř Plzeň.  
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Čt  3. 3.   v 9 – 14 hod. Plzeňský kraj – seminář pro starosty a památkáře 
   v 15.45 – 17 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda 
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005  
     Venezuela 
     Podíváme se za tajemstvím stolových hor, navštívíme Canaima - 

 jeden z posledních rájů na Zemi, Salto Angel – nejvyšší vodopád 
světa a také korálové ostrovy Karibiku… 

 Celým podvečerem nás provede Radim Hanuš a nemine nás 
losování o vstupenky na další pořady cestopisného cyklu. 

 Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 
 
ve 20 hod. Pořadatelé výstavy „Tajemná Indonésie – Tamtamy času“ pro 

Vás připravili: TIBETEM  NA  KOLE 
Fotografie a poutavé vyprávění Hany Waisserové o 2 cestách přes 
pětitisícové průsmyky ze Lhasy do Káthmandú a to i do základního 
tábora pod nejvyšší horu světa. Vyprávění nejen o buddhismu a 
hinduismu s malým srovnáním Tibetu s Čínou a Nepálem při šálku 
dobrého tibetského čaje.  
Čeká nás losování vstupenek na výstavu „Tajemná Indonésie…“ 

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK 
LIVINGSTONE  a filmovým festivalem FINÁLE  PLZEŇ  2005. 

 
Pá 4. 3.          v 17 hod.  Prostor ticha 

Beseda o vzniku a provozu kláštera trapistů v Novém Dvoře u Toužimi 
spojená s projekcí dokumentárního filmu za účasti arch. Jana 
Soukupa, režisérky Marie Šandové a zástupce Biskupství plzeňského. 

  Pořádá Biskupství plzeňské. 
 

Po  7. 3.         v 17 hod. zkouška  
  v 18 hod. Koncert ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň  
  Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
     
Út 8. 3  v 9.15 – 13.15 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 

v 19.30 hod. MDŽ s Janem Burianem 
Feministický večírek pro muže a jejich přátele!!! 
čtení z nepublikovatelného rukopisu deníku nazvaného:  
ŽENOU SE ČLOVĚK NERODÍ, ALE STÁVÁ 
Je muž plnohodnotným občanem? Je muž důležitý? Jaká by byla 
společnost bez mužů? 
Proč jsou ženy silnější než muži? Kdo jsou to feministé? Žena jako 
tvůrce dějin… 
Nezapomenutelný večer pro všechny, kteří se nebojí pohledět 
neradostné pravdě do očí! 
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá 
Západočeské muzeum v Plzni.       

  
St 9. 3.  v 18 hod. zkouška 

v 19 hod. Absolventský koncert Kláry Kartákové – soprán 
     Spoluúčinkuje: soubor Musica Puella 

Klavírní spolupráce: Mgr. Zdeňka Ledvinová 
Na programu: průřez českou i světovou zejména komorní 
písňovou tvorbou 

    Pořádá Fakulta pedagogická, katedra hudební kultury ZČU. 
Čt 10. 3.           v 9 –13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
    v 15.45 – 17 hod.  přednáška ZČU – Dr. Frýda 
           v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
  Chile a Velikonoční ostrov 
  Další cestopisná přednáška nás zavede do oblasti, kde nalezneme 

jedinečnou přírodu, zasněžené vulkány, dvoukilometrové skalní věže, 
zástupy tučňáků a také tajemné sochy maoi… 
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  Autorem přednášky je Miloš Podpěra, který rovněž vylosuje 
vstupenky na další pořad cestopisného cyklu. 

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 
 
ve 20 hod. Pořadatelé výstavy „Tajemná Indonésie – Tamtamy času“ pro 

Vás připravili: PARAGLIDING  V KYRGYZSTÁNU   
Promítání fotografií s vyprávěním Dalibora  Carbola zakončené 
projekcí filmu PROLETĚT  DIVOČINOU, který vznikl na 
paraglidingové expedici ve středním Kyrgyzstánu. Přijďte se seznámit 
s nevšedním způsobem překonávání vzdáleností v divokých horách a 
s životem pastevců daleko od civilizace. Na závěr vylosujeme 
vstupenky na výstavu „Tajemná Indonésie...“ 

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK 
LIVINGSTONE  a filmovým festivalem FINÁLE  PLZEŇ  2005. 

 
Pá 11. 3.         v 9 – 15 hod. Setkání zákazníků spol. Lasselsberger  
 
Po 14. 3.   v 8 – 16 hod. Dodavatelský meeting – DAIKIN 
  v 18.30 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Koncert Západočeského hudebního centa  
    Karel Pexidr - Teď má flétna sólo - čtyři skladby pro sólovou flétnu 
    Ivana Rukavičková - flétna 

Jiří Bezděk - Polykač nožů - písňový cyklus 
    Daniel Prokeš - zpěv 
    Michal Macourek - klavír 

Vladimír Vlna Hommmage a Antonio Vivaldi 
    techno - music pro flétnu a cembalo 
    Lenka Rukavičková - flétna 
    Zorka Ponicová – cembalo 

Jan Děd - Malůvky od Budějic pro břinkoklapkostroj- cyklus pro klavír 
    Karel Friesl – klavír 
    Pořádá Západočeské hudební centrum. 
 
Út 15. 3. v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 18.30 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Večer s lesním rohem 
Na programu: L.van Beethoven, F. Strauss, J. Pauer, E. Bozza 
Pořádá Konzervatoř Plzeň.  
 

St 16. 3. v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Podvečer s akordeonem a kytarou  
Na programu:  J.S. Bach, D. Scarlatti, A. Kusjakov aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

  v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Absolventský pěvecký koncert  Aleše Brisceina 

-ze třídy doc. Svatavy Luhanové, klavírní spolupráce   
MgA. Eva Štruncová 
V programu zazní skladby: W.A. Mozata, A. Dvořáka, S. 
Rachmaninova, J. Brahmse, G. Verdiho, B. Smetany, 
L. Bernsteina. 
Jako host vystoupí Alžběta Poláčková - sólistka opery ND v Praze. 
Pořádá Fakulta pedagogická, katedra hudební kultury ZČU. 
 

Čt 17. 3.         v 9 – 17 hod. Komerční banka 
         v 15.45 – 17 hod.   přednáška ZČU – Dr. Frýda   

         
          v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
  Švýcarsko 
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Nepojedeme tentokrát na druhý konec zeměkoule, ale vydáme se 
vlastně docela blízko, do země bank, přesných hodinek, alpských 
ledovců a výborného sýra. A samozřejmě také čokolády. Navštívíme 
některá známá města, jako třeba Curych či Lucern, ovšem podíváme 
se i k jakési evropské obdobě Niagary – k Rýnskému vodopádu u 
Schaffhausenu.  

Většinu času však každopádně strávíme v překrásných švýcarských 
Alpách. Také se vypravíme k právem nejfotografovanější švýcarské 
hoře - ke špičatému Matterhornu. A v kontrastu k velehorám se 
projdeme po luxusní švýcarské riviéře u Ženevského jezera a nakonec 
se vypravíme i do Emmentalu - do údolí, odkud pochází světoznámý 
děravý sýr!  
Švýcarsko je až překvapivě nádherná, fotogenická a pestrá země.  
Celovečerní atraktivně komponovaný program je sestaven 
z pásma barevných diapozitivů prolínaných mnoha autentickými 
a působivými hudebními ukázkami. Celý pořad pak provází 
cestovatel svým živým a velice poutavým vyprávěním. Přijďte se 
alespoň na jeden večer přenést do Švýcarska, v diashow Martina 
Loewa., který vylosuje vstupenky na další pořad cestopisného cyklu. 
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 

 
Pá 18. 3.          v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 
Po 21. 3.         v 17 hod. zkouška  
         v 18 hod. Slavnostní žákovský koncert k 40. výročí založení ZUŠ 
  Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
 
Út 22. 3. v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Absolventský koncert E. Heidenreichové-klavír a  
E. Outratové-viola 
Na programu: R. Clarke, B. Martinů, F. Liszt, F. Poulenc 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

St 23. 3.         v 18 hod. přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
  
 
Čt 24. 3.         v 9.30 – 13.30 hod.      Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková   
         v 15.45 – 17 hod.         přednáška ZČU – Dr. Frýda 
         v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
        Tajemství bonsají – japonské okénko 
  Dnešní přednáška vám ukáže krásu japonských bonsají, jejich 

podstatu a význam pro zemi vycházejícího slunce a také zhlédnete, 
jak se bonsaje rodí… 

  Zasvěceným autorem přednášky je Jiří Wolf. 
  Závěrem vylosuje vstupenky na další pořad cestopisného cyklu.  
  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 

 
ve 20 hod. Pořadatelé výstavy „Tajemná Indonésie – Tamtamy času“ pro 

Vás připravili: HORY EKVÁDORU A KOLUMBIE 
Společně s Jiřím Šléglem navštívíme sopky na rovníku v 
jihoamerickém Ekvádoru. Chimborazo, Cotopaxi nebo Pichincha jsou 
hory se základnou v tropech a vrcholem obaleným sněhem. Sierra 
Nevada de Santa Marta je zase nejvyšším pohořím sousední 
Kolumbie. 
Obývají ji tajemní indiáni Arhuakové a jejich posvátná místa vysoko 
v horách jsou pro cizince prakticky uzavřena... 
Opět vylosujeme vstupenky na Výstavu „Tajemná Indonésie …“ 

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK 
LIVINGSTONE  a filmovým festivalem FINÁLE  PLZEŇ  2005. 
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Út 29. 3.         v 18 hod. přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
 
St 30. 3.      v 15.30 hod. zkouška  
        v 16.30 hod. Absolventský koncert A. Stavělové  
  Na programu: G.Ph. Telemann, A. Casella, S. Karg-Elert,  
  L. Liebermann 
  Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
Čt 31. 3.           v 15.45 – 17 hod.   přednáška ZČU – Dr. Frýda   
           v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2005 
  Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce vrcholí netradičním 

podvečerem nazvaným: Objektivem amatérských cestovatelů. 
Vyprávění ze soukromých cest přináší jiný úhel pohledu na řadu 
atraktivních míst. Setkáme se s posluchači letošních přednášek, jejich 
vyprávěním a záběry objektivů.  

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 
  
ve 20 hod. Pořadatelé výstavy „Tajemná Indonésie – Tamtamy času“ pro 

Vás připravili:  BULUNGAN 
Čeká nás společně s Miroslavem Nožinou a Janem Hoškem filmová 
expedice k původním obyvatelům ostrova Kalimantan. V divokém 
vnitrozemí východního Bornea - Kalimantanu - dodnes přežívají 
poslední zbytky  etnik Punanů. Jejich hlavní zbraní je foukačka, 
plodinou jíž se živí je ságo. I když jsou formálně křesťané, stále 
vyznávají své tradiční bohy. V roce 2001 se za nimi vypravila česká 
expedice složená z etnologů, přírodovědců a filmařů. Jejím úkolem 
bylo zmapovat současnou situaci těchto posledních lovců džungle a 
natočit o nich dokumentární film.   
Neopomeneme losování vstupenek na výstavu „Tajemná Indonésie 
…“    

  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK 
LIVINGSTONE  a filmovým festivalem FINÁLE  PLZEŇ  2005. 
  

 
 
DUBEN 
 
Pá 1. 4.  Apriliáda – Plzeňská městská zbrojnice  
  Přivezou během dopoledne druhý klavír do zkušebny u zbrojnice – 

Konzervatoř. 
 
So  2. 4.  v 9 – 19.30 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň    

v 10 hod. – 19.30 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 
      Soutěž smyčcových nástrojů 

       Pořádá Konzervatoř Plzeň.  
                  
Ne  3. 4.  v 9.30 – 17.45 hod.  Soutěž Konzervatoře Plzeň    

v 10.30 – 17.30 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 
   Soutěž oboru zpěv 

  Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

Po 4. 4. v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení  

Na programu: W.A. Mozart, B. Smetana, P.I. Čajkovskij aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

Út 5. 4. v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
v 15.30 hod. zkouška 

  v 16.30 hod. Absolventský koncert M. Jungmannové a  
E. Novákové – kytara 
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    Na programu: F. Sor, L. S. Weiss, N. Koškin, Š. Rak aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

 v 18.30 hod. zkouška 
  v 19.30 hod. Koncert smyčcového oddělení  

Na programu: F. Francoeur, J. Doubrava, J. Brahms, 
H. Wieniawski, P.I. Čajkovskij 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

St 6. 4. v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod. Koncert barokní hudby 

Na programu: J.J. Froberger, G. Frescobaldi, J.S. Bach, 
D. Scarlatti aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Koncert k životnímu jubileu prof. Artuše Rektoryse  

Na programu:  J. Haydn, W.A. Mozart, R. Strauss, E. Bozza,  
A. Rektorys 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

So 9. 4. v 9 – 13 hod. Ornitologové – Dr. Vacík 
  v 15 hod. Svatební obřad – schody 
 

 Po 11. 4. v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti ZČU v Plzni   
 Přednášku Mgr. Jiří Klsáka pořádá Archeologická společnost ZČU 

v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem. 
 

Út 12. 4.  v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod. Absolventský koncert J. Žáka – housle a  

P. Hlavatého – fagot 
    Na programu: E. Chausson, E. Grieg, J.N. Hummel, A. Rejcha aj. 

Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 19.30 hod. Jan Burian a Jana Hádková           
Jana Hádková - dokumentaristka a filmová historička  
Na programu bude mimo jiné dokument Jany Hádkové o  
E.F. Burianovi - „Fanatik tvořivosti“ a diskuse o dokumentu a 
fanatickém tvoření ve dvacátém i jednadvacátém století. 
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá 
Západočeské muzeum v Plzni. 

 
St 13. 4. v 17 hod. zkouška 
  v 18 hod. Absolventský koncert žáků akordeonového oddělení 
    Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.  
 
Čt 14. 4. v 15.30 hod. zkouška 

 v 16.30 hod. Absolventský koncert Š. Pražáka – housle  
Na programu: J.S. Bach, L.van Beethoven, P.I. Čajkovskij,  
E. Ysaÿe 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 18.30 hod. zkouška 
ve 20 hod. Koncert V4  4V 
  Visegrád 4 – 4 violončelisté 

    Na programu: SÓLA / SOLOS  
(soudobá hudba čtyř zemí Visegrádu / contemporary music of four 
Visegrad countries) 
Jiří Bárta (1964, CZ) 
Marek Kopelent (1932) - Cantus Rogans pro sólové violoncello 
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(1999) 
Dominik Polónski  (1977, PL) 
Olga Hans (1971) - Sonáta pro sólové violoncello (2004) 
Grazyna Bacewicz (1909-1969) - Polské capriccio  
Tamás Mérei (1973, HU) 
Miklós Kocsár (1933) - Variations for cellos (2001-2002) 
Zoltán Kodály (1882) - Solosonata op.8. movement 3 (1915) 
PAUZA / PAUSE 
Jozef Lupták (1969, SK) 
Vladimír Godár (1956) - O, Crux, meditace pro violoncello sólo 
(1999) 
(věnováno Jozefu Luptákovi) 
Jozef Lupták – Improvizace - Three in One 
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium ze suity G Dur, 
BWV 1007  
pro sólové violoncello 
Jozef Lupták - violoncello 
 
SPOLEČNĚ / JOINTLY  (při příležitosti 300. výročí narození a 255. 
výročí úmrtí 
J. S. Bacha v roce 2005 / on the occasion of the round anniversaries 
of J. S. Bach in 2005) 
Kryštof Mařatka (1972) - Trois movements concertants (1995) pro 
čtyři violoncella 
Johann Sebastian Bach:  Ach Gott und Herr, BWV 714 
Johann Sebastian Bach: Von Himmel hoch, da komm ich her, 
BWV 700 
Johann Sebastian Bach: Ach Gott, wie gross und schwer, BWV 
680 
Koncert se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
Petra Zimmermanna (výtěžek z koncertu bude věnovaný jako 
příspěvek krajin V4 obětem živelné pohromy na Srí Lance). 
 

Pá 15. 4. v 8 – 15 hod. Program centrum s.r.o. – seminář 
 
So 16. 4. ve 14 hod. Svatební obřad – přednáškový sál 
Ne 17. 4.  v 9.00 - 19.40 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 
  v 10.00 – 19.30 hod.  Soutěž Konzervatoře Plzeň   
       Soutěž oboru klavír 

      Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

Po 18. 4. v 18 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Slavnostní koncert pěveckého sboru Nová Česká píseň k 

15.výročí založení, sbormistr Zdeněk Vimr 
Na programu : C.Monteverdi :  Madrigaly, B.Martinů : Otvírání 
studánek, Z.Lukáš : Pocta tvůrcům aj., lidové písně 
Pořádá sbor Nová Česká píseň ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni. 
 

Út 19. 4. v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Absolventský koncert H. Tašnerové – zpěv a  

D. Formanové – housle 
Na programu: A. Vivaldi, E. Ysaÿe, A. Dvořák, I. Hurník aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Absolventský koncert P. Zirhuta – lesní roh a  

E. Hesové – housle 
    Na programu: E. Grieg, E. Lalo, R. Schumann, R. Strauss 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
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St 20. 4. v 15.30 hod. zkouška 
  v 16.30 hod. Absolventský koncert M. Smutného – trubka a  

B. Benešové – klavír 
    Na programu: E. Bozza, H. Tomazi, B. Martinů, L. Fišer aj. 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
  v 18.30 hod. zkouška 
  v 19.30 hod. Absolventský koncert Š. Slavíka – klavír a E. Slabé – zpěv 
    Na programu: L.van Beethoven, S. Rachmaninov, B. Smetana aj. 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
Čt 21. 4. v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Absolventský koncert O. Kunce – lesní roh a 
V. Roudové – klavír 
Na programu: E. Bozza, J. Pauer, B. Martinů, Z. Lukáš aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení  

Na programu: J. Haydn, E, Bozza, P. Hindemith aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

Pá 22. 4. v 16 – 18.30 hod.  1. vzájemná poradenská – p. Pícl 
 
So 23. 4. v 9 – 19.30 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 
 v 9.30 – 13.30 hod.  Soutěž Konzervatoře Plzeň 

Soutěž oboru akordeon 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

v 15.00 – 19.15 hod.  Soutěž Konzervatoře Plzeň  
 Soutěž oboru kytara 

Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 

Ne 24. 4. ve 13 – 17 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 
 v  15.00 hod. Soutěž Konzervatoře Plzeň 

Koncert vítězů 6. ročníku Soutěže Konzervatoře Plzeň 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

 
Po 25. 4. v 7 hod. Odvoz druhého klavíru ze zbrojnice – Konzervatoř. 
 
Po 25. 4. – So 30. 4.  18. ročník festivalu českých filmů Finále Plzeň 

                                          Projekce dokumentárních filmů.  
 
   
KVĚTEN 
 
Po 2. 5. – St 4. 5. Jeden svět – Festival dokumentárních filmů   
                
St  4. 5.  v 15 hod. zkouška 

v 16 hod. Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň 
    Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
  v 18.45 hod. zkouška 
  v 19.30 hod. Koncert Petra Seidla (kytara) a Milana Řeháka (viola)  

Na programu: A. Piazzolla, C. Domeniconi, E. Gismonti, …  
Pořádá ZUŠ B.Smetany, Revoluční 100, Plzeň.  
 

Čt 5. 5. v 9 – 13 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 15.45 – 17 hod. Přednáška ZČU – Dr. Frýda 
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  v 17 hod. zkouška 
v 18 hod. Slavnostní koncert žáků 

Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.  
 

Pá 6. 5. v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Koncert houslových nadějí  

    Pořádá ZUŠ, Raisova 2, Starý Plzenec. 
 

 So 7. 5.  v 16 hod. zkouška 
   v 17 hod. Koncert kytarového dua Barek & Ghali    
     Kytarové duo hrající ragtime a blues. 
     Účinkují: Stanislav Barek a Adib Ghali  

 Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň. 
  

Po 9. 5. v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Absolventský koncert Lucie Brožíkové a  

Davida Vaňáče - zpěv  
    Na programu: G.F. Händel, W.A. Mozart, Ch. Gounod, P. Eben 

Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Koncert k životnímu jubileu Artuše Rektoryse 

    Na programu: skladby A.Rektoryse a J.Bartovského 
Účinkují: Ivana Janišová, Štěpán Slavík, Věra Rezková, Věra 
Müllerová a Artuš Rektorys -klavír, Jana Koutná, Ivana a Lenka 
Rukavičkovy -flétna, Jaroslav Bulka-klarinet, Matouš Křiváček -fagot, 
Oldřich Kunc a Jindřich Kolář -lesní roh, Marie Jedličková, Karel 
Křemenák- zpěv, pěvecký sbor Notičky - Jana Strnadová - 
sbormistryně, doc.PhDr.Vlasta Bokůvková Csc. - průvodní slovo 
Pořádá Západočeské hudební centrum. 

 
Út 10. 5. v 8 hod. zkouška 
 v 9 – 12 hod. Koncerty pro MŠ 
   Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
 v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Absolventský koncert Ivy Písaříkové – housle a  
Barbory Ratislavové – zpěv  

    Na programu: G. Carissimi, V. Novák, E. Lalo, J. Doubrava aj. 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
  v 19.30 hod. VEČER  LÁSKY 

písničky Jana Buriana na věčně nové téma 
Láska v době supermarketů a klonovaných ovcí 
Láska pozemská i nebeská 
Co mají sexuální úchylky společného s láskou? 
Mají exhibicionisté právo na lavičky v parku? 
Postavíme budky pro voyery?  
Má člověk milovat sám sebe? 
Nahradí televize lásku? 
Co je to duchovní pornografie... 

     Přijďte se „pomilovat“ na koncert Jana Buriana :-)  
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá 
Západočeské muzeum v Plzni. 

 
St 11. 5. v 8 hod. zkouška 
 v 9 – 12 hod. Koncerty pro MŠ 
   Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 

v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Koncert maturantů dechového oddělení  

Na programu: B. Marcello, J. K. Neruda, W.A. Mozart aj. 
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Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Komorní koncert  

Účinkují: K. Nedorostová a J. Sobotková – klavír,  
Š. Pražák a Š. Broftová – housle, E. Holub – viola,  
J. Pražák – violoncello 
Na programu: J.S. Bach, L.van Beethoven,  F. Chopin,  
B. Smetana, A. Dvořák 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

 
Čt 12. 5. v 9 - 14 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 v 15.45 – 17 hod. Přednáška ZČU – Dr. Frýda 
 v 17 hod. zkouška 
 v 18 hod. Absolventský koncert žáků    
    Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň. 
 
Pá 13. 5. v 8.15 – 13.15 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 

 
Ne 15. 5. v 9.30 hod. zkouška 

v 10.30 hod. Absolventský koncert žáků (flétna, klavír) 
   Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.   
Po 16. 5. v 18.30 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Koncert z děl západočeských skladatelů a  
klavírní recitál Jindřicha Durase 
Na programu: J.Suk, L.Janáček, J.Bezděk, Vl.Vlna, J.Bažant 
Účinkují: Jindřich Duras, Karel Friesl a Věra Müllerová - klavír, Jana 
Prokešová - zpěv, Petra Kadlecová - hoboj, 
Michal Pospíšil, Stanislav Soukup, Darina Cholciev- housle, 
David Niederle - violoncello 
Pořádá Západočeské hudební centrum. 

 
Út 17. 5. v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 

v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Koncert maturantů dechového oddělení 

Na programu: M. Haydn, F. Benda, B. Martinů aj.  
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
  v 18.30 hod. zkouška   
  v 19.30 hod. Koncert klavírního oddělení  

Na programu: skladby českého a světového repertoáru  
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
St 18. 5. v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Koncert maturantů klavírního oddělení  
Na programu: J.S. Bach, L.van Beethoven, F. Chopin aj.  
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

 v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Podvečer s akordeonem a kytarou  

Na programu: J.S. Bach, Š. Rak, A. Lauro, J. Bažant aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

Čt 19. 5. v 15.30 hod. zkouška 
v 16.30 hod. Absolventský koncert Olgy Lejčkové – viola a  

Ivany Špelinové – klavír 
    Na programu: E. Bloch, G. Enescu, J. Cikker, D. Milhaud a 
     P. Hindemith 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

 
Po 23. 5. v 17 hod. zkouška 

v 18 hod. Koncert oddělení dechových nástrojů   
    Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
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Út 24. 5. v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 v 15.30 hod. zkouška 
 v 16.30 hod. Absolventský koncert 
   Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
 
St 25. 5.          ve 20 hod. EXOTICKÝ  VEČER  

s bohatým programem na závěr unikátní výstavy „Tajemná Indonésie 
– Tamtamy času“, uspořádaný pořadateli výstavy CK LIVINGSTONE 
za účasti Velvyslanectví Indonéské republiky. 

 
Čt 26. 5.  v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení a sboru 
Na programu: G.F. Händel, W.A. Mozart, A.Dvořák,  
J.B. Foerster aj. 
 

Pá 27. 5.   Muzejní noc  
 
Ne 29. 5. v 18 hod. zkouška 

v 19 hod. Koncert Českého Tria 
na podporu Staré synagogy v Plzni  

   Účinkují: Milan  LANGER  – klavír                                                                              
Dana  VLACHOVÁ – housle 
Miroslav  PETRÁŠ – violoncello 

Na programu: David Popper, F.Mendelssohn – Bartholdy  
a A.Dvořák 
4. ročník cyklu koncertů "Hudba v synagogách Plzeňského regionu". 
Finanční výtěžek z koncertů je věnován na opravu Staré synagogy 
v Plzni. 

 
Po 30. 5. v 17 hod. zkouška 

v 18 hod. Absolventský koncert ZUŠ B.Smetany, Revoluční 100, Plzeň 
    Pořádá ZUŠ B.Smetany, Revoluční 100, Plzeň. 
 
Út 31. 5. v 16 hod. zkouška 

v 18 hod. Absolventský koncert žáků ZUŠ Plzeň, Chválenická 17  
    Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17. 
 
 
ČERVEN 
 
St  1. 6.  v 17 hod. zkouška 

v 18 hod. Koncert Školy hry na kytaru Petra Brauna 
Účinkují: žáci Školy hry na kytaru; jako host vystoupí kytarista Ondřej 
Štěpánovský (klasická kytara) 
Pořadem provází Jan Tišer. 
Pořádá Škola hry na kytaru.  
 

Čt 2. 6. v 10 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v 17 hod. zkouška 

v 18 hod. Absolventský koncert ZUŠ B.Smetany  
Pořádá ZUŠ B.Smetany, Revoluční 100, Plzeň. 
 

So 4. 6. ve 13 hod. Svatební obřad – schody 
  ve 14 hod. Svatební obřad – přednáškový sál 
  v 15 hod. Svatební obřad – schody   
 
Ne 5. 6. v 9.30 hod. zkouška 

v 10.30 hod. Dopolední matiné žáků 
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň. 
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Po 6. 6. v 17 hod. zkouška 
v 18 hod. Koncert absolventů ZUŠ   

    Pořádá ZUŠ, T.Brzkové 33, Plzeň. 
   
Út 7. 6. v 18.30 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení  
Na programu: A. Vivaldi, R. Schumann, F. Kuhlau, O. Blecha aj. 
Pořádá Konzervatoř Plzeň. 

 
St 8. 6. v 8 – 16 hod. Škoda Power - prezentace 
 v 17 hod. zkouška 
 v 18 hod. Závěrečný koncert žáků ZUŠ B.Smetany   
    Pořádá ZUŠ B.Smetany, Revoluční 100, Plzeň. 
 
Čt 9. 6. v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 
So 11. 6. v 10 hod. Svatební obřad – schody 
  v 11 hod. Svatební obřad – schody 
  ve 12 hod. Svatební obřad – schody 
  ve 14 hod. Svatební obřad – přednáškový sál 

 
Po 13. 6.         v 18.30 hod. zkouška 

v 19.30 hod. Komorní koncert z děl západočeských skladatelů a  recitál 
houslistky Radky Beranové 
Na programu: Karel Pexidr, Vladimír Vlna, Jaromír Bažant, 
Franz Schubert, Ottorino Respighi 
Účinkují: Radka Beranová - housle, Maxim Averkiev, 
Věra Müllerová a Karel Friesl - klavír, Karel Šlehofer – klarinet 

Pořádá Západočeské hudební centrum. 
 
Út 14. 6. v 15.30 hod. zkouška 

v 16.30 hod. Koncert klavírního oddělení  
Na programu: skladby českého a světového repertoáru  

    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
   
St 15. 6. v 19.30 hod. PORTUGALSKÝ VEČÍREK JANA BURIANA 

Jan Burian bude číst ze své právě dokončené knihy o cestě do 
Portugalska, nazvané VÝLET DO PORTUGALSKA aneb Poetický 
průvodce na cestu tam a zpátky. 
Světová premiéra v Západočeském muzeu v Plzni! 

     Dozvíte se o místech, kde čas znamená opravdu čas. 
Proč Portugalci nikam nespěchají? 
Jak to bylo s bankéřem anarchistou? 
Kde je hřbitov rozkoší? 
Co znamená slovo „obrigadinho“? a jiné záhady. 
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá 
Západočeské muzeum v Plzni. 

 
Čt 16. 6. v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 
Po 20. 6. v 16 hod. zkouška 

v 18 hod. Nová Česká píseň a Carmina v muzeu 
 
Út 21. 6.          v 8.20 hod. příprava přednášky 
  v 8.50 – 9.50 hod. Antarktida a stavba české polární stanice – pro školy 
  v 10.20 – 11.20 hod. Antarktida a stavba české polární stanice – pro školy 
  v 11.50 – 12.50 hod. Antarktida a stavba české polární stanice – pro školy 

v 18 hod. Antarktida a stavba české polární stanice  
Přednáší: RNDr. Hynek Adámek 
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Při 90-ti minutové přednášce Vám přednášející Hynek Adámek  
promítne až 120 zajímavých fotografií, které Vám přiblíží arktické 
drsné prostředí, faunu a život daleko od civilizace. 
Navštivte spolu s námi ostrov věčně zamrzlého ledu, kde od 
ledna do března letošního roku postavili čeští vědci polární 
stanici. Navštivte s námi ostrov Jamese Rosse. Podíváme se, jak 
vypadá průliv Prince Gustava Chanella, který odděluje ostrov Jamese 
Rosse od Antarktického poloostrova. Podíváte se také do „tváře“ 
tuleně Weddelova…  
Na přednášku o Antarktidě a stavbě české polární stanice Vás zvou: 
Český klub cestovatelů, magazín Cestopisy a  
společnost R.E.M.BRAND, s.r.o.   

 
St 22. 6.  v 8 – 15 hod. Realitní kancelář Pubec, s.r.o. 

v 18.30 hod. zkouška 
v 19.30 hod. Koncert soudobé české a islandské hudby s výletem do baroka 

Musica ad Gaudium 
Na programu: Jiří Bezděk, Sveinn Lúdvík Bjornsson,  
Jónas Tómasson , Georg Fridrich Händell, G.P.Telemann   
Účinkují: Andrea Brožáková - zpěv , Alena Tichá - cembalo, Jaromír 
Tichý - flétny, Václav Kapusta - fagot, flétny, 
Eydís Franzdóttir - hoboj j.h.  
Pořádá Západočeské hudební centrum. 

Moje město Plzeň - speciální program ve výstavě obrazů Klementa Štíchy  
 
Čt 16. 6. v 16 hod. Moje město Plzeň - slavnostní zahájení výstavy 
    Program: koncert 35. pěšího pluku – pětatřicátníků, 
    vystoupení mažoretek – Maršálky 
    Úvodní slovo: PhDr. Jana Potužáková 
    Moderuje: Petr Jančařík 
    Výstavu zahájí primátor města Plzně ing. Miroslav Kalous. 
    Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
 Nadace 700 let města Plzně 
 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
 
Čt 23. 6. v 17 hod. Plzeňští architekti a město Plzeň 
    Program: Den plzeňských architektů 
    Uvádí: architekt Jan Soukup      
    Moderuje: Petr Jančařík 
    Hudba: Pavel Hrubý a přátelé 
    Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
 Nadace 700 let města Plzně 
 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti  

 
Čt 30. 6. v 17 hod. Plzeň historická a současná 
    Program: vystoupení Plzeňského lidového souboru Mladina, 

 Miloslav Krist: Z kronik a pavlačí – fakta a humorné vyprávění  ze 
staré Plzně 

 Uvádí: Mgr. Petr Marovič 
    Moderuje: Petr Jančařík 
    Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
 Nadace 700 let města Plzně 
 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. 
 
 
 ČERVENEC  
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 Pá  1. 7.  v 10 – 17 hod. ZČU – Dr. Ulrychová  
   

Moje město Plzeň - speciální program ve výstavě obrazů Klementa Štíchy 
 
 Čt  7. 7. v 17 hod. MLÁDÍ  PLZNĚ  

Aktivní zapojení nejmladších obyvatel do života města jako prevence 
proti apatii se všemi jejími důsledky. 
Vystoupí reprezentativní Dětský sbor Domino a Domináček. 
Přenesme si jejich uvolněnou, prázdninovou hravost do všedních dnů. 
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti  

 
 Čt 14. 7. v 17 hod. PLZEŇ A VÝZNAMNÍ RODÁCI 

A OSOBNOSTI 
    Povídání a setkání s Plzeňáky: kytarista Lubomír Brabec 
            herec Jiří Suchý 
            herec Karel Křemenák 

Plzeňáci, kteří se rádi vrací … neformální povídání o domově, vztahu 
a úctě k němu.  
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni, Město Plzeň a Unie 
výtvarných umělců plzeňské oblasti.  

 Čt 21. 7. v 17 hod. BESEDA S AUTOREM VÝSTAVY 
Vystoupí Dudáci z pořadu hrají a zpívají Plzeňáci pod  vedením 
Zdeňka Bláhy. 
Odpovědi autora výstavy na otázky „Proč…?“ evokované výstavou a 
jejím průběhem. Nebojte se zeptat … příště může vzniknout pořad na 
plzeňské téma, které Vás zajímá.  
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
             Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
 

 Čt 28. 7. v 17 hod. DEN S ROTARY CLUBEM PLZEŇ BESEDA  
                        (klub v zakládání)  

Rotary a město Plzeň. Co je to Rotary Club? Dozvíte se proč takové 
uskupení vzniklo, jeho poslání ve vztahu k městu … jeho aktivity, 
které přesahují rámec běžného života města. 
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
             Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 

 
SRPEN   

!!! V přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni nebude v měsíci srpnu 2005 probíhat žádná 
veřejná akce !!! 

 
Moje město Plzeň - speciální program ve výstavě obrazů Klementa Štíchy 

 
 Čt 11. 8. v 17 hod. MĚSTO  NA  PLÁŽI,  NA  DECE  Z  ASFALTU 
    PÍŠE  SVOU  KRONIKU 

Vystoupí Vladimír Babnič a jeho hosté s písněmi a úsměvným 
povídáním o životě v našem – vašem městě, pro všechny generace. 
Město píše svůj román na pokračování … přijďte se v něm poznat! 
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
             Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
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Čt 18. 8. v 17 hod. SETKÁNÍ  A  BESEDA  S  PLZEŇSKÝMI  VÝTVARNÍKY 

oddíl 1.01            A  PŘÁTELI  VÝTVARNÉHO  UMĚNÍ 
   Výtvarné vyjádření je způsob sdělení vztahu k životu, 

nezbytná součást tváře města…. 

Hudební doprovod: Jaroslav Špelina 
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
             Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 

 
 St 24. 8. v 16.30 hod. DEN PLZNĚ 

  SETKÁNÍ  S PŘEDSTAVITELI  MĚSTA  A  PLZEŇSKÝCH  
OBVODŮ 
Přijďte se zeptat na vše co Vás zajímá reprezentace města Plzně, 
zejména zástupců plzeňských obvodů. 
Moderuje: Petr Jančařík 
Pořádají: Západočeské muzeum v Plzni    

 Město Plzeň 
             Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
 
 
ZÁŘÍ 
 
Po  5. 9.  v 16 – 19 hod. Konference konzervátorů – restaurátorů Plzeň  
   Pořádá AMG 
  
 
Út   6. 9. v 15.30 hod. Zkouška 
          v 16.30 hod. Pěvecký recitál – Ludmila Slepňova, soprán  
    Klavírní spolupráce prof. Maxim Averkiev.  
    Na programu: G.F. Händel, W.A. Mozart, S. Rachmaninov  
    a P.I. Čajkovskij. 
                                               Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
  
So  10. 9.  v 11 hod. Svatební obřad – schody 
  ve 12 hod. Svatební obřad – schody 
  ve 13 hod. Svatební obřad – schody  
  ve 14 hod. Svatební obřad – přednáškový sál  
 
Út  13. 9. v 9 – 13 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 
St  14. 9.  v 19.30 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA  
  Další pravidelné setkání s Janem Burianem.  
  Pořádá Západočeské muzeum v Plzni. 
 
Čt  15. 9.  v 7 – 17 hod. Škoda Energo – odborná konference  
  v 13–14 hod.  Škoda Energo – raut zbrojnice 
               v 18 hod. Vernisáž výstavy „Jan Saudek – fotografie“ 
 
Pá  16. 9.  v 8 – 11 hod. „The 16th International Taphonomy Meeting“ 
   Registrace účastníků konference – pořádá J.Pšenička 
 
So  17. 9.  v 8 – 20 hod. „The 16th International Taphonomy Meeting“ 
   Pořádá J.Pšenička 
 
Ne  18. 9.  v 8 – 12 hod. „The 16th International Taphonomy Meeting“ 
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                        Pořádá J.Pšenička 
    
   v 19.30–21hod. Stěhování hammerklavíru  
                      
Po  19. 9.  v 9 hod. Haydnovy hudební slavnosti - kurzy   
  v 18 hod. Zkouška  
  v 19.30hod. Haydnovy hudební slavnosti  
    SALON XIX (NL, CZ) 
    Hammerklavier, flauto traverso, lesní roh 
    Na programu: L.van Beethoven, F. Danzi. F.Duvernoy, J. Haydn 
    Pořádá: Česká společnost J. Haydna 
          Obec  Dolní Lukavice                                    
    
Út  20. 9.  v 8 - 15 hod. Ogilvy Public Relation Worldwide – odborná konference 
  ve 12–13hod   Ogilvy Public Relation Worldwide – raut zbrojnice 
  v 15.30 hod. Zkouška 
  v 16.30 hod.   Podvečer s akordeonem 
    Na programu: F. Angelis, E. Douša, J. S. Bach, D. Scarlatti aj. 
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
   
St  21. 9.  v 15.30 hod. Zkouška 
   v 16.30 hod. Koncert klavírního oddělení  
    Na programu: skladby českého a světového repertoáru.  
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
     
Čt  22. 9.  v 9 – 14 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
    v 18 hod. NEPLECHY A NEŘÁDY – tentokrát peněžní 
       1.část cyklu přednášek o našich „nevychovaných“ předcích 
                       Populární plzeňský sběratel Miloslav Krist vás slovem  i obrazem  
     provede    faktickou,  humornou  a  místy  hrůzostrašnou  historií  
     peněz  a   jejich   padělání.   Šikovné   padělatele  většinou  stihl 
     zasloužený  trest  a některá  až otřesná  zjištění  mohou  v tomto  
     směru  způsobit  slabším  povahám  potíže!  Pro  návštěvníky  je 
   proto připraven dárek jako preventivní pomoc. 
       
Pá 23. 9. v 15 hod. Haydnovy hudební slavnosti – zkouška 
 
So 24. 9.  v 9 hod. Zkouška 
  v 10 hod. Haydnovy hudební slavnosti  
    CAMERATA BEROLINENSIS (D) 
    Smyčcové trio. 
    Na programu: J. Haydn, L. Boccherini 
    Pořádá: Česká společnost J. Haydna 
                            Obec Dolní Lukavice                                    
    
Po  26. 9.  v 18.30 hod. zkouška 
   v 19.30 hod. Komorní koncert ze skladeb soudobých skladatelů   
  Na  programu:  K. Šimandl,  J. Bezděk,  J. Děd,  Z. Blažek a  Z. Lukáš. 
    Účinkují: Svatava Luhanová – zpěv,  
       Jaroslava Vlachová – akordeon,  
      Radka Beranová - housle,  
      Věra Müllerová, Zdena Ledvinová – klavír,  
      Dívčí akademický sbor vedený Danielou Mandysovou  
    a Romanou Feiferlíkovou. 
    Pořádá Západočeské hudební centrum. 
 
Út  27. 9. v 15.30 hod. Zkouška 
  v 16.30 hod.  Koncert studentů Speciální hudební školy 
    Sankt Peterburgské konzervatoře  
    Pořádá Konzervatoř Plzeň. 
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ŘÍJEN 
  
So 1. 10.  v 9. hod.  STIGA Turnaj – přihlášky 
 v 10–19 hod. STIGA Turnaj 
  Pořádá: STIGA, s.r.o. ve spolupráci  se Západočeským muzeem 
v Plzni. 
 
Po 3. 10.  v 17 hod.   Zkouška  
 v 18. hod. Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň 
  Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň 
  
 
Út 4. 10.  v 17- 20 hod. Západočeská energetika, a.s.  – Setkání VIP 
 v 18- 20 hod. Západočeská energetika, a.s.  – raut Zbrojnice 
                        
St   5. 10.  v 9 – 13 hod. Občanské sdružení SLOVO 21- Projekt „Rodina od vedle“ 
 
Čt   6. 10.  v 9 – 13 hod. Občanské sdružení SLOVO 21- Projekt „Rodina od vedle“ 
 
Pá  7. 10.  v 9 – 13 hod. Občanské sdružení SLOVO 21- Projekt „Rodina od vedle“ 
 
Út  11. 10.  v 9 – 14 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 v  15.30 hod.  Zkouška 
 v 16.30 hod.  Koncert  dechového oddělení 
           Na programu:P.J. Vejvanovský, J. Casterede, F. Kuhlau, B. Martinů aj. 
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 
St  12. 10.  v 9 – 14 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
  v  17. hod.  Zkouška 
 v 18. hod. Postavme školu v Africe II 
   Projekce a následná debata se zástupcem společnosti  „Člověk 

v tísni“ – společnost při ČT. Jedná se o doprovodný program 
k celostátní skautské humanitární akci, která probíhá ve dnech 11. -
13. října 2005 (v Plzni pouze 11. a 12.10.2005).  Sbírku společně 
pořádají Junák – svaz skautů a skautek ČR a Člověk v tísni  - 
společnost při ČT. Cílem sbírky je získat finanční prostředky na stavbu 
druhé základní školy v Etiopii a vedlejším cílem projektu je upozornění 
veřejnosti na rozvojovou problematiku a potřebu pomoci v rozvojových 
zemích.  

   Pořádá: Junák – svaz skautů a skautek ČR. 
 
Čt  13. 10. v 9 – 16 hod. Dům techniky 
Po 17. 10.  v 18 hod.       Zkouška  
 v 19.30hod.   Plzeň vzpomíná na pražské autory 
                                      Koncert ze skladeb pražských skladatelů, kteří působili v Plzni. 
   Na  programu:  Skladby  K. Odstrčila,  V. Micky,  Z. Lukáše,  
   O. Semeráda, J. Málka, J.Temla a J. Krčka. 
   Hrají: Michaela Augustínová, Ondřej Lébr, Novákovo trio,  

   Pavel Křížek, Ludvík Píza,  David Niederle  a Karel Friesl 

   Pořádá: Západočeské Hudební Centrum.                                    
    
Út  18. 10.  v 9 – 14 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
 
St  19. 10.  v 15.30 hod. Zkouška 
 v 16.30 hod. Koncert dechového oddělení 
  Na programu: J. S. Bach, J. Haydn, A. Rejcha, J. Rychlík aj. 
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     Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
     
Čt  20. 10. v 9 – 14 hod.  Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková 
 v 18 hod.  FESTIVAL OSAMĚLÝCH PÍSNIČKÁŘŮ  
Pá  21. 10.  v 18 hod.  - již pošesté - poprvé v Plzni 

 Na každém z obou koncertů vystoupí pět účinkujících. Večer                        
uvede Jan Burian a jeho Diskotéka osamělých písničkářů. Vystoupí: 
Dagmar Andrtová- Voňková, Jan Burian, Jiří Dědeček Karel Diepold, 
Jiří Konvrzek, Sestry Steinovy, Martina Trchová, Petr Váša a Jan 
Zubrycký.  
   

So  22. 10.  v   11 hod. Svatební obřad – schody 
 ve 12 hod. Svatební obřad – přednáškový sál 
                    
Po  24. 10.  v 15.30 hod.  Zkouška 
 v 16.30 hod.   Koncert smyčcového oddělení 
 Na programu skladby českého a světového repertoáru. 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 
Út  25. 10.  v 9 – 16 hod.  Dům techniky 
    v 18 hod.  Přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
 
St  26. 10.  v 15.30 hod. Zkouška 
 v 16.30 hod.  Koncert klavírního oddělení  
   Na programu: skladby českého a světového repertoáru.  
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
       
Čt  27. 10. v 18 hod. NEPLECHY A NEŘÁDY – tentokrát řemeslnické 
     2.část cyklu přednášek o našich „nevychovaných“ předcích 
                       Populární plzeňský sběratel Miloslav Krist vás slovem  i obrazem  

provede    faktickou,  humornou  a  místy  hrůzostrašnou  historií  
cechů a řemesel. Už středověcí mlynáři svedli se ševci obrovskou 
bitku na kordy a jistě je nenapadlo, že i v příštích staletích se šikovné 
české ruce šmukýřů, čamrdářů či prťáků budou navzájem šidit i 
fackovat. 

 
 
LISTOPAD 
 
Út  1. 11.   v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti při ZČU  
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU. 
 
Po  7. 11.  v 15.30 hod.   Přednáška  ZČU - F. Frýda 
   v 17 hod Zkouška  
  v 18. hod. Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 
                         Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň 
  
Út  8. 11.   v 15.30 hod.  Zkouška 
                  v 16.30 hod.  Koncert smyčcového oddělení 
  Na programu skladby českého a světového repertoáru. 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
   
St   9. 11.   v 8.30–14hod.  ANO PRO EVROPU -  odborný seminář 
   v 12.30- 13.30  ANO PRO EVROPU  – raut Zbrojnice 
                 v 19.30 hod. NENÍ VŠECHNO ČESKÝ SEN  
  aneb Co zmůže filmař ve světě? 

Další z  pravidelných kulturních ozdravoven  Jana Buriana, tentokrát 
se spoluautorem skandálního dokumentu Český sen  –  Vítem 
Klusákem, vyprávění o jeho filmech a současné kinematografii vůbec. 

  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni. 
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Čt  10. 11.  v 8 – 15 hod.  Realitní kancelář PUBEC s.r.o. – veřejná dražba 
 
Pá  11. 11. v 9 – 13 hod.  Vysoká škola v Plzni, o.p.s. – slavnostní imatrikulace studentů 
   v 14-16.30hod.Přednáška ZČU – Doc. Durdík 
 
So  12. 11.  ve  12 hod.  Svatební obřad – schody 
 
Po  14. 11.  v  15.30 hod. Zkouška 
      v 16.30 hod. Koncert  dechového oddělení 
             Na programu skladby českého a světového repertoáru. 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 
Út  15. 11.  v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti při ZČU  
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU. 
 
Po  21. 11.  v 15.30 hod.   Přednáška  ZČU -  F. Frýda 
     v 18 hod. Zkouška  
     v 19.30 hod.   Koncert Západočeského hudebního centra                                           
    Pořádá: Západočeské hudební centrum      
                               
Út  22. 11.    v 8 – 13 hod. Přednáška pro školy - Jižní Amerika - PATAGONIE  
    v 18.30 hod.  Jižní Amerika – PATAGONIE  - filmy a diashow Dana Hály 

 Poznejte chladnou a větrnou Patagonii, místní kulturu, podnebí, 
chilské rodeo a třeba se dozvíte o koních to, co jste ještě nevěděli, 
prostřednictvím až 170 fotografií a řadou filmových sekvencí. Putování 
po Cordillerách jižního Chille od vulkánu Villarica nejprve oblastí 
sopek a jezer (Region de Los Lagos), dále hornatou a řídce osídlenou 
oblastí k Jižnímu patagonskému ledovci (Region Aisén), končíme pod 
horou Fitz Roy na území Argentiny. Navrch pár zážitků a pohled na 
Chile z perspektivy jezdce. Pořadem s krátkými filmy a besedou 
s promítáním diapozitivů Vás provede Dan Hála, autor knihy 
„Patagonii v sedle“.  

  Pořádá: Magazín Cestopisy a Český klub cestovatelů. 
  
St  23. 11. v 15.30 hod. Zkouška 
                 v 16.30 hod. Podvečer s akordeonem a kytarou 
  Na programu: V. Vlasov,  G. Galuppi, F. Angelis aj. 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
    
Čt  24. 11.  v 18 hod. EPLECHY A NEŘÁDY – tentokrát kulinářské 
   3.část cyklu přednášek o našich „nevychovaných“ předcích 

 Populární plzeňský sběratel Miloslav Krist vás slovem  i obrazem 
provede úchvatnou plzeňskou výstavou, která před sto lety nadchla 
sto tisíc návštěvníků z celé monarchie. Měla přívlastek „kuchařská“, 
ale nad pavilony plnými jídla a pití létaly balóny, zápasil tu Frištenský, 
hrálo se divadlo a probíhaly soutěže krásy.   Ale právě proto o 
skandály nebyla nouze!    

 
Pá  25.11. v 13-16.30hod.Přednáška ZČU – Doc. Durdík 
 
Po  28. 11.  v 15.30 hod.  Přednáška ZČU -  F. Frýda 
    v 17 hod Zkouška  
   v 18. hod. Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň 
 
Út  29. 11.  v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU 
   
St  30. 11.  v 15.30 hod. Zkouška 
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                  v 16.30 hod. Koncert klavírního oddělení  
   Na programu: skladby českého a světového repertoáru.  
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.  
 
 
PROSINEC   
 
Čt  1. 12.  v 19 – 23hod. Setkání představitelů Kraje  
 
So  3. 12.  v 9 – 14 hod.  Setkání Ornitologické společnosti  – RNDr. Vacík 
Po  5. 12.   v18 – 21hod. Společenské setkání – Krajský úřad Plzeň – výstavní sál 2.patro,                

pravé křídlo. 
 
Út   6. 12.   v 18 hod. Přednáška Archeologické společnosti při ZČU  
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU. 
 
St   7. 12.   v 15 hod.   příprava přednášky 
  v 18 hod. ANTARKTIDA – ZEMĚ KRÁLOVNY MAUD  

 „Bílým kontinentem“ Vás provede Čechošvýcar Čestmír Lukeš – 
horolezec, cestovatel, fotograf a tak trochu filozof. Zavedeme Vás za 
jižní polární kruh až na práh alpinistického ráje.  Přednáška s 
diapozitivy je doprovázena hudbou.  
Poznejte s námi ryzí ticho a přírodu na snad nejbizarnějším místě 
Země.  

   Pořádá: Západočeské muzeum Plzeň. 
 
Čt   8. 12.  v 18 hod. Zkouška 
   v 19 hod. Benefiční koncert   
    Nadace pro transplantaci kostní dřeně 

Výtěžek koncertu bude věnován na program transplantace kostní 
dřeně. 

       Pořádá: Nadace pro transplantaci kostní dřeně v Plzni. 
  
Pá  9. 12.  v 13-16.30hod.Přednáška ZČU – Doc. Durdík 
   v 18.30 hod. Zkouška 
                v 19.30 hod.   Recitál Barbory Kolářové - housle 
   Klavírní spolupráce  - prof. Martina Maixnerová 
   Na programu: J.S.Bach, L.van Beethoven a D. Šostakovič. 
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 
Po  12. 12.  v 15.30 hod.    Přednáška  ZČU -  F. Frýda 
      v 17 hod. Zkouška  
      v 18 hod.    Komorní koncert  
   ze skladeb západočeských skladatelů                                            
   Koncert v podání žáků Základních uměleckých škol. 
   Pořádá: Západočeské hudební centrum.      
   
Út  13. 12. v 14 hod. Členská schůze odborů ZČM   
  v 15.30 hod. Zkouška 
                v 16.30 hod.   Předvánoční koncert 
   Účinkují posluchači pěveckého oddělení a sbor Konzervatoře. 
   Sbormistryně prof. Soňa Frýdlová. 
   Na programu:A.V.Michna,  J.S.Bach, J.J.Ryba, C.Saint-Saëns. 
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
   v 18.30 hod. Zkouška 
  v 19.30 hod.   Koncert klavírního oddělení  
   Na programu: F.Chopin, B.Smetana, J.Brahms aj.  
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.  
 
St 14. 12.  v 19.30 hod. VÁNOČNÍ VEČÍREK JANA BURIANA 
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   Karel Gott pořádá své vánoční koncerty v Lucerně, 
   Jan Burian v Západočeském muzeu! 

 Přijďte se na chvilku zastavit mezi dvěma návštěvami   
 supermarketu, uslyšíte předvánoční koledy i jiné písně k zamyšlení a 
promluvíme si o tom, co má a nemá v životě smysl. 

      Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni. 
                               
Čt  15. 12.     v 17hod.  Jubilejní sál - Vernisáž výstavy „Porcelán ve znamení zkřížených                          
   mečů“ 
   
   v 18 hod. NEPLECHY A NEŘÁDY – tentokrát opilecké 
    4.část cyklu o našich „nevychovaných“ předcích. 

 Populární plzeňský sběratel Miloslav Krist vás slovem  i obrazem 
provede zlověstnými semeništi dobré nálady i zlých šarvátek. 
Hospody, kavárny, kořalny a šikovné rakousko-uhersko-české ruce 
udřených řemeslníků i zhýralých kavárenských povalečů zvedající 
korbele a žejdlíky – toť v každé době příčina mnohých vylomenin, 
neplech a neřádů!  

 
Pá  16. 12.  v 13-16.30hod. Přednáška ZČU – Doc. Durdík 
 
Po  19. 12.  v 15.30 hod.  Přednáška ZČU -  F. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška  
    v 18. hod. Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové Plzeň 
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň. 
 
Út  20. 12.  v 15.30 hod. Zkouška 
                  v 16.30 hod.   Koncert dechového oddělení 
   Na programu skladby českého a světového repertoáru. 
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 
St  21. 12.  v 13-16.30hod.Přednáška ZČU – Doc. Durdík  
 
Čt  22. 12. v 18 hod.  Zkouška 
    v 19 hod.  Vánoční koncert  

Koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum, sbormistryně    
Mgr. Veronika Masopustová. 

   Pořádá: Občanské sdružení Canticorum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

75
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