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1) Úvod
Západočeské muzeum v Plzni 

předkládá tuto veřejně přístupnou 
výroční zprávu o své činnosti za rok 2008 
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. 
v platném znění, a ve smyslu Vyhlášky 
ministerstva financí ČR č.323/2005 Sb.v 

platném znění. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková 
organizace Plzeňského kraje, naplnila ve vykazovaném roce 
hlavní úkoly organizace v kritériích stanovených zřizovací 
listinou i záměry střednědobé koncepce rozvoje organizace. 
Západočeské muzeum v roce 2008 svými konečnými 
výsledky  překročilo plán  v řadě ukazatelů stanovených 
zákonnými předpisy i vlastním plánem organizace. Mezi 
akce, které převýšily rozsah rámcového  plánu  organizace,  
patří větší počet realizovaných výstav, rozsah výzkumné 
a sbírkotvorné činnosti, především v oblasti archeologie 
(záchranné výzkumy vyvolané investorskou stavební činností, 
či občanskou výstavbou), ale i ve všech oblastech přírodních 
věd, kde zvýšená ochrana přírodních lokalit,  a s tím kladené 
zvýšené nároky na dokumentaci jednotlivých území, vyžadují 
odborné  podklady zpracované nezávislými odborníky. 
Pracovníci přírodovědných oddělení Západočeského muzea 
jsou právě takovými nezávislými odborníky již tím, že mohou 
předložit argumenty k vývoji jednotlivých území a především 
nejsou propojeni s komerční sférou.  Máme-li však hovořit 
o některých problémech spojených s činností muzea, je nutné 
se opakovaně zmínit o problematice depozitárních prostor 
pro sbírky muzea. Již v koncepci muzea je zakotven  jasný 
přístup k rozšiřování sbírek. V dnešní době muzeum sbírky 
v rámci stávající struktury doplňuje a rozšiřuje tak, kde dosud 
nebyly dokumentovány.  To znamená, že muzeum nerozšiřuje 
své sbírky duplicitními exponáty.  Akviziční činnost muzea 
je přísně výběrová.  Přesto však stále přetrvává problém 
vyhovujícího stavu depozit sbírek muzea. Muzejní sbírky 
v minulosti byly ukládány do objektů, které s nadsázkou 
(nebo bez nadsázky?) nikdo nedovedl využít jiným způsobem.  
Především tedy do objektů, které nevyhovovaly jiným 
účelům, ale daly se použít „pro ty staré krámy“.   Tento 
přístup ke kulturnímu  dědictví je  v rozporu se současným 
mezinárodním pohledem na dokumentaci vývoje  přírody 
a společnosti v 21. století.

Právě dikce na cílený výběr předmětů pro  trvalé 
uchování takto vybraných vzorků v muzeích současně nese 
požadavky na jejich kvalitní ochranu podle nejnovějších 
poznatků o ochraně sbírek.  Dnes jsou zákonnými normami 
definovány způsoby ochrany muzejních sbírek proti požáru, 
vloupání, přírodním katastrofám.  Nikdo však neřeší základní 
problém –  jejich ochranu před nepříznivými klimatickými 
vlivy. To znamená, v dostupném časovém horizontu opustit 
nevyhovující historické budovy, kde sbírky lze chránit 
jen s mnohdy neúměrně zbytečně vysokými náklady, ale 
vybudovat jednorázovými náklady objekty nové, které budou 
odpovídat  klimatickým a bezpečnostním podmínkám 
současné doby s perspektivou dalších nejméně  sto let. Je 
pravdou, že se muzeu podařilo  od roku 1990 zakoupit dva 
objekty ze státních prostředků  (MK ČR) pro sbírky muzea 
(Tylova 22, Bolevecká náves 17) jako náhradu za restituované 

objekty. Díky Plzeňskému kraji a Městu Plzni se podařilo 
dlouhodobě pronajmout a upravit objekt ve Zborovské 
40. Náročným jednání se podařilo od Města Nepomuk 
pronajmout  za zanedbatelnou cenu objekt bývalé školy 
na dobu 50 let, jako prostor pro centrální depozitáře sbírek 
uměleckoprůmyslových a národopisných. V současné době 
je to pro několik let řešení, které však z dlouhodobého 
koncepčního pohledu není  jednoznačně  perspektivní, právě 
ve vtahu k možnostem regulace  klimatických  podmínek. 
Do budoucna je  koncepčním řešením vybudování  novostavby 
s depozitárním prostorem včetně prostředí pro badatele   
na „zeleném drnu“. Ekonomicky je toto řešení výhodnější, 
než náročně opravovat nevyhovující, komunikačně  většinou 
špatně přístupné staré objekty.   Moderní depozitární 
a pracovní budova  byla  například před několika lety 
vybudována v teplickém muzeu a podobnou cestou jsou 
řešeny nové depozitáře Národního muzea v Praze Národního 
technického muzea v Praze, Technického muzea v Brně apod.  
Západočeské muzeum v Plzni svým rozsahem sbírkového 
fondu patří mezi přední muzea České republiky – není jen  
„jakýmsi regionálním“ muzeem. Svými sbírkami i činnostní 
přesahuje regionální rámec. To dokumentuje i tato výroční 
zpráva o činnosti organizace za rok 2008.

Dlouhá léta byla opomíjena právě záchrana sbírek 
uložených v majetku  státu a regionu, dnes v majetku 
Plzeňského kraje a ve správě příspěvkové organizace 
– Západočeské muzeum v Plzni.  V posledních desetiletích 
se dařilo řadu pomocí programu   ISO  MK ČR restaurovat 
a konzervovat řadu významných sbírkových předmětů. 
Od  převodu muzea ze státní na regionální správu jsou 
požadavky na záchranu sbírek muzea postaveny tak, že 50% 
nákladů na restaurování sbírek musí být pokryto z příspěvku 
na provoz příslušné žádající organizace. Pokud  muzeum 
uspěje  se svým požadavkem u MK ČR, musí zajistit svůj podíl 
na restaurování.  Mnohdy však komise MK ČR požadavkům 
muzeí (i za podmínky spoluúčasti ve výši 50%) účasti nevyhoví.   
Západočeské muzeum  v Plzni proto nespoléhá  jen na tyto 
dotace a koncepčně vlastními omezenými možnostmi se snaží 
konzervaci a restaurování sbírek zajistit. Významnou pomocí 
se stala možnost vyhlášení projektových dotací z tzv. Norských 
fondů. První výzva tohoto projektu, kterou Plzeňský kraj přijal 
pro záchranu kulturního dědictví a zaměřil ji na vybudování 
depozitářů a  restaurování zvláště významných sbírek muzeí, 
galérií a knihoven se díky administrativě  počala realizovat 
s odstupem tří let až v závěru roku 2008. Tato skutečnost 
vyvolala řadu problémů v  harmonogramu ochrany sbírek 
muzea. 

Západočeské muzeum v Plzni je povinno naplňovat 
standardy veřejné dostupnosti sbírek ve smyslu zákona 
122/2000 Sb. v platném znění a to včetně dostupnosti 
sbírek a získávání sbírek, odborného a vědeckého zpracování 
sbírek a jejich prezentace. Tyto činnosti vykonává ze zákona 
za podpory zřizovatele – Plzeňského kraje.   Tyto úkoly jsou 
plněny v souladu se zřizovací listinou a koncepcí muzejní 
práce Plzeňského kraje. Západočeské muzeum v Plzni 
se prostřednictvím svých odborných pracovišť  snaží soustavnou 
vědeckou prací  realizovat v základním i aplikovaném výzkumu  
nové poznatky k poznání historie i vývoje přírody formou 
projektů a výzkumných grantů mimo rozpočet zřizovatele. 
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Zde je nutno vyzvednout, že Západočeské muzeum v Plzni 
bylo v roce 2008 nositelem, nebo spoluřešitelem  10 grantů , 
nově bylo získáno 5 výzkumných grantů a v  uplynulém roce 
bylo úspěšně dokončeno 7  výzkumných projektů a grantů 
celostátní garance. Pracovníci muzea se podíleli na  grantech 
a projektových výzkumech vyhlášených ministerstvem kultury 
ČR, Grantovou agenturou Akademie věd České republiky, 
Grantovou agenturou České republiky i zahraničních grantů.  
Významně se vědecké a odborné práci systémově věnují  
jednotlivá pracoviště muzea, včetně  interních odborných  
programů.  Výsledky odborné práce jsou pravidelně muzejními 
pracovníky publikovány v odborných a vědeckých časopisech 
a sbornících. 

Muzeum vydává odborná přírodovědná i společenskovědní 
periodika a příležitostné monografické publikace.  Ve vědeckých 
výstupech je nutno uvést práce z oblasti fytopaleontologie,  
práce z oblasti botaniky a archeologie pravěku i středověku, 
které současně přispívají i k dokumentaci zanikající kulturní 
krajiny.   Výstupy jejich práce  nejlépe dokumentuje právě tato 
výroční zpráva.  Významné je, že práce muzejních pracovníků 
není jen práce pro sbírky a vědu v muzeu. Pracovníci 
muzea se podílejí i na výchově mladé vědecké generace tím, 
že jsou externími učiteli ve svých specializacích na vysokých 
školách v Plzni a Českých Budějovicích. Právě spolupráce 
Západočeského muzea v Plzni se Západočeskou univerzitou 
v Plzni  je rozsáhlá a přispívá ke komplexní výuce budoucích 
odborníků.

Jedním ze standardů veřejných služeb muzea je podle 
zákona 483/2004 Sb., který je novelou zákona 122/2000 
Sb., prezentace výsledků odborné muzejní práce a prezentace 
movitého kulturního dědictví. Západočeské muzeum 
v roce 2008 uspořádalo 16 výstav ve vlastních prostorách.  
Spolupracovalo při realizaci dalších 30 výstav v jiných 
organizacích, nebo na tyto výstavy zapůjčilo předměty.  Mezi 
další standardy muzejní práce patří i přednášková činnost 
a doplňková kulturní činnost otevírající muzeum co nejširší 
veřejnosti. Již po několik let je v zimních měsících vůdčím 
přednáškovým programem cyklus „Výpravy za poznáním“, 
který se u veřejnosti setkává s mimořádným zájmem. Některé 
přednášky musí být pro zájem veřejnosti z důvodů kapacity 
přednáškového sálu reprizovány. Dalším tradičním programem 
muzea jsou „Návštěvní dny Jana Buriana“, které mají také již 
svoji několikaletou tradici. Jan Burian zve do svých pořadů 
řadu významných kulturních osobností a proto i tento cyklus 
má již své publikum.

Muzeum se tradičně prezentuje veřejnosti i projektem 
Muzejní noc, který v roce 2008 proběhl v rámci  českého 
Festivalu muzejních nocí ve večerních hodinách 30. května 
na téma  „Návštěva Alfonse Muchy v plzeňském muzeu“.  
Skeč byla sehrána dobově oblečenými herci a proběhla 
ve třech reprízách v prostoru výstavy „Alfons Mucha a jeho 
doba“. Souběžně proběhla módní přehlídka secesního odívání 
i moderní módy. V prostorách muzea pracovníci muzea 
předváděli postupy při preparaci zkamenělin, restaurování 
sbírek, či  předkládali návštěvníkům typická středověká jídla. 
V ostatních výstavách a expozicích proběhly mimořádné 
komentované prohlídky.  Vstup na program muzejní noci je 
zdarma. Dalším  dnem s bezplatným vstupem je 18.květen – 
Mezinárodní den muzeí.  V loňském roce muzeum umožnilo 

každou první neděli v měsíci vstup návštěvníků zdarma. 
Účelem tohoto projektu bylo umožnit přístup do muzea 
všem sociálním vrstvám. Přes  důslednou propagaci těchto 
volných dnů, bohužel nebylo zaznamenané výrazné navýšení 
návštěvnosti. Přes to v roce 2008 muzeum navštívilo více jak 
87 000 návštěvníků. 

Mezi další významné akce pořádané v muzeu patří již 
po několikáté bezesporu Mezinárodní smetanovská klavírní 
soutěž, jejímž pořadatel je v reprezentační budově muzea 
Plzeňská konzervatoř. Tradičně mimořádná zahraniční účast 
soutěžících i přítomnost předních světových hudebníků 
v porotě je důstojnou prezentací muzea i soutěže. K tomu 
významně přispívá  i prostředí historických interiérů muzejní 
budovy a výborná akustika přednáškového sálu. O šíři zapojení 
muzea do kulturního života Plzeňského kraje a města Plzně 
svědčí výčet jednotlivých kulturních akcí uvedený příloze 
výroční zprávy. Jednou z významných nadregionálních akcí 
byla realizace mezinárodní výtvarné soutěže „Bienále  kresby 
2008“, kterou za podpory Plzeňského kraje realizovala Unie 
výtvarných umělců Plzeňského kraje s instalační podporou 
Západočeského muzea ve dvou výstavních sálech muzea.  
Zahájení Bienále kresby 2008 bylo významnou kulturní 
událostí  mezinárodního významu.

Nelze opominout i podíl Západočeského muzea 
na zajišťování služeb kulturního manažera Plzeňského kraje 
v Centru Bavaria Bohemia  v půvabném městečku Schönsee 
na bavorské straně Českého lesa. Několikaletá spolupráce 
muzea s tímto informačním centrem a  Domem  bavorských 
dějin vyústila v řadu společných kulturních akcí a přispívá 
k rozvoji vzájemných sousedských vztahů. 

V roce 2008 muzeum  oslavilo 130. výročí existence 
muzeí v Plzni.  Tomuto výročí byly věnovány tři rozsáhlé  
výstavy ze sbírek muzea, které tématicky široké spektrum 
významných sbírek muzea (Labyrintem  užitého umění; 
Alfons Mucha a jeho doba; Hledání zmizelého – Archeologie 
zaniklých vesnic na Plzeňsku). Vlastní připomenutí založení 
muzea se uskutečnilo v rámci slavnostního odpoledne, kde 
vystoupila řada významných představitelů kraje, ministerstva 
kultury a Západočeské univerzity. Součástí slavnostního 
odpoledne byla i prohlídka prostor muzea a výstavních 
a expozičních projektů.

V rámci slavnostního roku uspořádalo Západočeské 
muzeum v Plzni i několik odborných seminářů a konferencí.  
Ve dnech 9. – 11. září proběhl v prostorách muzea 32. 
celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií České republiky. 
Následně od 15. do 19. září 2008 bylo Západočeské muzeum 
pořadatelem výroční 40. mezinárodní konference archeologů 
středověku a poté ve dnech 17. – 18. října přivítalo 
muzeum účastníky celostátního semináře věnované památce 
významného evropského paleontologa, pracovníka muzea 
doc. dr. Jaroslava Krafta.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval  pracovníkům 
muzea za úspěšné plnění náročných úkolů i všem, kteří 
vytvořili podmínky pro práci muzea.

PhDr. František Frýda
ředitel muzea
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2) Sbírkotvorná činnost

Oddělení prehistorie

Ve spolupráci s oddělením ZAV probíhá od června plošný 
záchranný výzkum před stavbou RD východně od psychiatrické 
léčebny v Dobřanech. Dosud bylo prozkoumáno přes 800 
sídlištních objektů, z nichž převážná část patří kultuře s lineární 
keramikou, ale doloženo je i osídlení kultury s vypíchanou 
keramikou a střední a pozdní doby bronzové. 

V srpnu a září proběhl plošný záchranný archeologický 
výzkum na ploše stavby haly firmy Loma II v Dobřanech. 
Prozkoumáno bylo 51 sídlištních objektů, které dokládají 
osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou), střední 
a mladší době bronzové (Metlička, Zelenka). 

Od září do konce listopadu proběhl pod vedením A. 
Zelenky záchranný archeologický výzkum polykulturního 
sídliště na stavbě haly firmy Dektrade v Plzni-Bručné. Plocha 
navazovala na výzkum z loňského roku, prozkoumáno 
a zdokumentováno bylo 247 sídlištních objektů. Nálezové 
soubory dokládají osídlení v neolitu, mladší a pozdní době 
bronzové a v době halštatské (Zelenka). 

Od počátku listopadu probíhá archeologický dozor 
a dokumentace liniovými výkopy zasažených zahloubených 
objektů a statigrafických situací při rekonstrukci náměstí T. G. 
Masaryka v Dobřanech. Zachyceno bylo dosud 38 sídlištních 
objektů, a to z počátku eneolitu, mladší doby bronzové, starší 
doby římské, raného středověku a především z 12.-13. století 
(Metlička).  

Z drobných akcí byl proveden archeologický dozor na 43 
stavbách, zejména na liniových výkopech a při stavbách RD. 
Z pozitivních zjištění např. Hradec u Stoda - stavba školního 
hřiště (Metlička, Zelenka). 

Průzkumy a sběry na vytypovaných lokalitách sběr 
paleolitické štípané industrie v Městě Touškově a Vejprnicích, 
na výšinném sídlišti „Vyšehrad“ u Hodovíze, na sídlišti doby 
římské ve Stodě v poloze „U Lomu“, na slovanském sídlišti 
v Plzni-Radobyčicích, na výšinném chamském sídlišti Kaliště 
„Teplá skála“, na neolitickém sídlišti v Plzni-Křimicích před 
rozvodnou, aj. (Metlička).   

Z depozitáře v Částkově ulici byl převezen materiál 
ze záchranného archeologického výzkumu M. Chytráčka (ARÚ 
v Praze) na Černém vrchu u Svržna. Materiál byl roztříděn 
po nálezových celcích, část souborů jsme museli umýt a nálezy 
byly připraveny k evidenci (Rejchová, Šmolíková). 

Ve spolupráci s Chodským muzeem v Domažlicích byl 
zahájen záchranný archeologický výzkum na skrývce pro 
chystaný obchvat Poběžovic (Zelenka). 

Ve spolupráci s dobrovolnými spolupracovníky byly 
provedeny sběry na chystaném obchvatu Horní Lukavice, 
u Horní Břízy v poloze „Na Honech“, v okolí Snopoušov, 
Netunic a Hradiště u Kasejovic.  

Převzat byla materiál: římská spona ze sběrů u Úherců - 
z odd. ZAV (Břicháček).

a) Záchranné archeologické výzkumy ve velkých městech

Plzeň (okres Plzeň město)
Plzeň Božkov, Višňová ulice, kanalizace a inženýrské sítě, 
dozor, negativní.
Plzeň Doubravka, Zábělská ulice, stavební úpravy parku, 
dozor, negativní.
Plzeň Koterov, protipovodňová opatření, dozor, 
negativní.
Plzeň Litice, Dubová Hora komunikace, dozor, 
negativní.
Plzeň Litice, stavba obytných domů, dozor, recentní 
zavážky.
Plzeň Lochotín, FN Plzeň Centrální ředění cytostatik, 
dozor, negativní.
Plzeň město, Podnikatelská ulice, stavba haly, terén zničen 
předchozími stavebními aktivitami.
Plzeň město, Hřbitovní ulice, dozor, recentní zavážky.
Plzeň Újezd, průzkum v okolí ekostanice, potvrzena 
existence středopaleolitického osídlení.
Plzeň Újezd, stavba zahradního domku, dozor, negativní.

Dobřany
Náměstí T. G. Masaryka, inženýrské sítě, rekonstrukce 
náměstí, výzkum liniových staveb, pravěké a středověké 
osídlení.
Lipová ulice, výstavba 5 rodinných domků, dozor, 
negativní.
Pozemek ppč. 126, stavba rodinného domu, dozor, 
pozůstatky středověké zástavby.
Tyršova ulice, parcela č. 186, stavba rodinného domu, 
dozor, osídlení z přelomu středověku a novověku.
Tyršova ulice, parcele č. 187/2, stavba rodinného 
domu, dozor, zčásti situace negativní, zčásti pozůstatky 
po předchozím domě. 
Stavba výrobní haly AVAS, dozor, negativní.
Studniční ulice,novostavba rodinného domku, dozor, 
negativní.
Ústavní ulice, výkop pro plynovod, dozor, objekty 
z období neolitu.

Domažlice (okres Domažlice)
Areál někdejšího pivovaru, stavba OD Kaufland, dozor, 
novověké situace související s úpravami terénu z doby 
provozu pivovaru.
Benešova ulice, pokládka kabelu NN, dozor, negativní.
Havlíčkova ulice, stavba rodinného domu, novověké 
situace a základy předchozího domu čp. 186.
Hradská ulice, Chodské náměstí, pokládka kabelu NN, 
dozor, recentní zásypy.
Ladova ulice, stavba bytového domu, dozor, negativní. 
Luženická ulice, stavba komunikace a inženýrských sítí, 
II. etapa, dozor, negativní.
Petrovická ulice, stavba chodníku, dozor, negativní. 
u bazénu, stavba tréninkového fotbalového hřiště 
a parkoviště, dozor, recentní situace. 

Klatovy (okres Klatovy)
Staveniště Škoda, o.s., dozor, vyrovnávací vrstvy 15. 18 
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století, recentní situace.

Kralovice (okres Plzeň sever)
Rekonstrukce rodinného domu čp. 25, výzkum, pozůstatky 
středověké zástavby.
Rekonstrukce rodinného domu čp. 31, výzkum, pozůstatky 
středověké zástavby.
Rekonstrukce rodinného domu čp. 191, výzkum, 
pozůstatky středověké zástavby.
Stavba obchodního domu Plus, dozor, negativní.

Přeštice (okres Plzeň jih)
Rybova ulice, pozemek ppč. 154, stavba prodejní haly, 
plošný výzkum, pravěké a středověké osídlení, nalezeny 
spáleništní vrstvy a sídelní objekty, nalezen rozsáhlý 
soubor keramiky, především z 15. století, získán byl i velmi 
reprezentativní soubor organických makrozbytků.

Rokycany (okres Rokycany)
Jeřabinová ulice, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, 
dozor, negativní.

b)  Další obce
Blatnice (okres Plzeň sever), vedení NN pro obytnou 
zónu, dozor, negativní.
Česká Kubice (okres Domažlice), čištění rybníka, dozor, 
negativní.
Havlovice (okres Domažlice), p. Královec kabel NN, 
dozor, negativní. 
Havlovice (okres Domažlice), stavba úpravy toku, dozor, 
starší úrovně komunikace, novověké vrstvy, případně 
situace negativní.
Havlovice (okres Domažlice), ppč. 343/51, stavba 
rodinného domu, dozoru, negativní.
Holýšov (okres Domažlice), mlýn, vedení VN, NN, TS, 
dozor, negativní.
Hrádek u Rokycan (okr. Rokycany), ulice Janovská, 
stavební úprava NTL plynovodu a přípojek, dozor, 
negativní.
Chomle (okr. Rokycany), zpevňování silnice Chomle 
Radnice, dozor, negativní.
Klenčí pod Čechovem (okres Domažlice), stavba haly 
firmy Rosenberg, dozor, negativní.
Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), stavba kanalizace 
a místní komunikace, dozor, negativní.
Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), stavba rodinného 
domu na parcele 364/41, dozor, negativní.
Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), stavba rodinného 
domu na parcele 364/36, dozor, negativní.
Kornatice u Šťáhlavic (okres Rokycany), ppč. 102/22, 
stavba rodinného domu, negativní.
Kornatice u Šťáhlavic (okres Rokycany), ppč. 102/17, 
stavba rodinného domu, negativní.
Kosobudy (okr. Příbram), lokalizace starších nálezů B. 
Dubského.
Kšice (okres Tachov), ojedinělé nálezy kamenných 
artefaktů jižně od obce, pravěk.
Libkov (okres Domažlice), pokládka kabelů NN, dozor, 
většinou sledovány pouze recentní navážky, pouze před 
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čp. 7 byly novověké vrstvy s barokní keramikou.
Lhota u Dobřan (okres Plzeň jih), ppč. 542/136, 
novostavba rodinného domku, dozor, negativní.
Lomany (okres Plzeň sever), povrchový sběr, identifikace 
lokality středního paleolitu. 
Luženice (okres Domažlice), poloha Za chvojí, skrývka 
pro nakládací plochu s točnou a plochu pro deponii 
suroviny, dozor, negativní.
Meclov (okres Domažlice), sídliště ze starší doby bronzové, 
ověření rozsahu sběry.
Mirošov (okres Rokycany), kanalizace 4. etapa 
a intenzifikace ČOV, dozor, negativní.
Mirošov (okres Rokycany), oprava objektu špýcharu 
nemovité kulturní památky r.č. 36887/4-2531, dozor, 
negativní.
Mnichov (okres Domažlice), stavba malé vodní nádrže, 
dozor, negativní.
Myslinka (okres Plzeň sever), stavba výrobní haly Elkamet, 
dozor, negativní.
Myslív u Všerub (okres Domažlice), severovýchodně 
od zaniklé obce Myslív u Všerub, stavba bioplynové 
stanice, dozor, negativní.
Němčice (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
v intravilánu obce, dozor, negativní.
Nýřany (okres Plzeň sever), stavba obchodního domu 
Lidl, dozor, negativní.
Osek (okres Rokycany), výrobní hala firmy Sheltmen 
s.r.o., dozor, negativní.
Osvračín (okres Domažlice), kanalizace v obci, dozor, 
novověké navážky.
Pechova Lhota (okres Písek), ověření lokalizace starších 
nálezů.
Přívětice (okres Rokycany), úprava toku Radnického 
potoka, dozor, negativní akce pokračuje do příštího roku.
Staňkov (okres Domažlice), rekonstrukce Rašínovy ulice, 
dozor, recentní situace.
Starý Spálenec (okres Domažlice), m.č. Nová Kubice, 
stavba obytného komplexu, dozor, negativní.
Stráž (okres Domažlice), prodloužení stávající kanalizace 
a propojení výustí II. etapa, dozor, situace jednak negativní, 
jednak byly sledovány novověké vrstvy. 
Štichov (okres Domažlice), jihovýchodní okraj, dokončení 
kanalizační stoky, dozor, novověké navážky.
Tlumačov (okres Domažlice), pokládka kabelů NN, 
dozor, novověké souvrství.
Trhanov (okres Domažlice), stavba splaškové kanalizace, 
I. a II. etapa, dozor, novověké souvrství s ojedinělými 
zlomky glazované keramiky. 
Trhanov (okres Domažlice), stavba schodiště a ohradní zdi 
na pozemku stpč. 243, dozor, negativní.
Týček (okres Rokycany), výstavba vodovodu, dozor, 
negativní.
Újezd (okres Domažlice), ppč. 1156/4, stavba rodinného 
domu, dozor, negativní. 
Újezd (okres Domažlice), ppč. 1156/5, stavba rodinného 
domu, dozor, negativní. 
Útušice (okres Plzeň jih), stavba rodinného domu na ppč. 
326/1, dozor, negativní.
Vejprnice (okres Plzeň sever), Křimická 779, stavba 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



- � - 

kanalizační přípojky, dozor, negativní.
Všeruby (okres Plzeň sever), skrývka pro stavbu rodinných 
domů, dozor, novověká keramika, mince.

c)  Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší 
liniové stavby

plynovody a kanalizace
Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), dokončení stavby 
kanalizace z minulého roku v rámci akce Čistá Radbuza, 
intravilán města, dozor, novověké navážky, případně 
původní úrovně komunikace.
Meclov (okres Domažlice), intravilán obce, dozor, situace 
jednak negativní, jednak byly sledovány pouze novověké 
vrstvy a štět.
Výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbami 
průmyslových zón
Plzeň (okres Plzeň město), Borská pole, hala pro firmu 
Atan, dozor, negativní.
Plzeň (okres Plzeň město), Bory, Kaplířova ulice, 
polyfunkční centrum, I. etapa, dozor, negativní.
Plzeň (okres Plzeň město), Bory, Borská ulice, výrobní 
hala a sídlo spol. Foinia s.r.o., dozor, negativní.
Plzeň (okres Plzeň město), Bory, Borská ulice, stavba 
autosalonu, dozor, negativní.
Výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbami obytných 
zón.
Dobřany (okres Plzeň jih), Ústavní ulice, výstavba 
komunikací a rodinných domků, plošný výzkum, sídliště 
z období neolitu a doby bronzové, nalezeno přes 1000 
objektů s množstvím keramiky a kamenných nástrojů, 
nalezena obsidiánová čepelka (import z východního 
Slovenska) a zlomek zvířecí plastiky.
Kařez (okres Rokycany), lokalita „Pod Ovčínem“, stavba 
inženýrských sítí,  komunikací a rodinných domků, dozor, 
negativní akce pokračuje. 
Plzeň Losiná (okres Plzeň město), obytná zóna, dozor, 
zjištěny pseudoobjekty vzniklé geologickými procesy, 
ojedinělé stopy z mladší doby kamenné.
Stříbro (okres Tachov), Za hřbitovem, Praporec, při 
výstavbě sídliště 22 rodinných domků zjištěno rozsáhlé 
sídliště ze středního paleolitu a ojedinělý objekt (pec) 
z pozdní (?) doby bronzové. Kamenné artefakty jsou 
nejstarším dosud známým dokladem přítomnosti člověka 
v západočeském regionu.

d)  Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel 
a sakrálních staveb

Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. 
Martina, archeologický výzkum při odvodnění kostela, 
nalezeny zbytky novověkého pohřebiště.
Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, záchranný 
výzkum v trase komunikací, zjištěna výrazná středověká 
zástavba téměř na celé ploše nádvoří, z výsledků je zřejmé, 
že barokní nádvoří vzniklo až po zbourání rozsáhlých 
románských a gotických budov. Podařilo se získat větší 
soubor gotických stavebních detailů a ojediněle i reliéfně 
zdobené dlaždice.
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Plzeň (okres Plzeň město), františkánský klášter, sondáž 
a dozor při stavebních úpravách, nalezeny středověké 
a novověké vrstvy.
Potvorov (Plzeň sever), kostel sv. Mikuláše, spolupráce 
na stavebně-historickém průzkumu a dokumentace 
stavby.
Stříbro (okres Tachov), kostel sv. Maří Magdaleny, 
archeologický výzkum interiéru, nalezeno klášterní 
pohřebiště a odvodňovací kanál.
Všeruby (okres Plzeň sever), kostel Všech svatých, výzkum 
pohřebiště,

e) Letecká prospekce a fotodokumentace

V roce 2008 byla prováděna letecká fotodokumentace 
archeologických výzkumů v těchto lokalitách: 

a) Letecká fotodokumentace historické architektury pro 
potřeby NPÚ Plzeň (okres Plzeň jih: Nebílovy, Štěnovice, 
Dolní Lukavice, okres Plzeň město: Radobyčice, Útušice, 
okres Plzeň sever: Horní Bříza, Hubenov, Chrášťovice, Kalec, 
Kaznějov, Kožlany, Město Touškov, Nečtiny, Plasy, okres 
Klatovy: Švihov (hrad, výzkum hradeb), Červené Poříčí 
(zámek), Kokšín (hrádek), Komošín (zaniklý hrad), Svrčovec 
(přestavěná tvrz), okres Rokycany: Bušovice, Lhota pod 
Radčem, Mirošov, Radnice, okres Tachov: Trpísty). 

b) Letecká fotodokumentace staveb J. Augustona ml. pro 
potřeby oddělení starších dějin ZČM k expozičním účelům 
(Malesice (PM), Dobřany (PJ), Chotěšov (PJ), Štěnovice (PJ), 
Červené Poříčí (KT), Osek u Rokycan (RO), Radnice (RO)).

c) Letecká fotodokumentace archeologických výzkumů 
(Klatovy (KT), Starý Plzenec (PM), Dobřany (PJ),  Nebílovy 
(PJ), Stříbro (TC)). 

d) prospekce a ověřování porostových příznaků (okres 
Plzeň sever: Dolany, Lipno, Líšťany, Luhov, Nadryby, Nýřany, 
Radčice, Újezd nade Mží, Vochov, okres Domažlice: Horní 
a Dolní Metelsko, Horšovský Týn, okres Plzeň město: Litice, 
Radobyčice).

Oddělení starších dějin

a) Záchranný archeologický výzkum v areálu PHP 
a území Městské památkové rezervace z katastru m. Plzně 
(Dudková, Orna)

ul. Dřevěná až Pražská, HV přípojka, doba římská, 
středověk, novověk (únor - listopad)
Kopeckého sady, horkovod a přípojka pro č.o. 10 -
konzervatoř, negativní (září)
náměstí Republiky 23, Muzeum loutek, novověk (březen 
-  říjen)
ul. Riegrova, NTP, negativní (duben, květen)

b) Další záchranné akce na území Plzeňského kraje 
(Dudková, Orna)

Plzeň (okres Plzeň město) :
Americká třída, horkovod, negativní (květen - listopad)
ul. Bendova a Kardinála Berana, horkovod, negativní.
ul. Černická, Presslova, rekonstrukce STP, NTP a přípojky, 
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negativní (červenec)
ul. Dobrovského, rekostrukce NTP, přípojky, negativní 
(červen - srpen)
ul. Dobrovského, obnova kanalizace, negativní (srpen -  
říjen)
ul. J.J. Ryby, rekonstrukce STP, přípojka, negativní (srpen 
– září)
ul. Jateční 49, obnova areálu f. Kovošrot, negativní (březen 
- říjen)
ul. Jiráskova, rekonstrukce vodovodu, negativní (srpen -  
říjen)
ul. Lobezská, rekostrukce STP, NTP, přípojky, negativní 
(srpen - říjen)
ul. Na Bořích, rekonstrukce Ntp, přípojky, negativní 
(listopad, prosinec)
ul. Pod Chlumem, Bukovecká, Chmelová, rekonstrukce 
NTP, přípojky, negativní (říjen - prosinec)
ul. Průmyslová, rekonstrukce ulice, negativní (leden -  
duben)
Škoda Transportation, plynofikace STP a přípojka, 
negativní (květen, červen)
Ul. Tylova, horkovod, negativní (listopad, prosinec).
ul. Univerzitní, výstavba haly č. 5 f. Loguran, negativní 
(říjen, listopad)
ul. U Stezky, OZ Bručná, negativní (červenec)
Valcha, rekonstrukce VTP, negativní (říjen)
ul. Zábělská, Hřbitovní, Hrádecká, rekonstrukce STP, 
přípojky, negativní (říjen - prosinec)
ul. Zahradní, Hradišťská, rekostrukce NTP, přípojky, 
negativní (červen - září)
ul. Zahradní, Motýlí, stavební úpravy NTP, negativní 
(listopad)

Horšovský Týn (okres Domažlice)
 ul. A.P. Čechova, výstavba RD (p.p.č. 1917/6), negativní 
(srpen)
 akce Čistá Radbůza, kanalizace města, přípojky, negativní 
(leden - srpen)
 ul. Domažlická, rekonstrukce a výstavba kruhového 
objezdu, negativní (srpen - říjen)
 ul. Dvořákova, OS Tesárna 2.etapa (výstavba 13 RD), 
negativní (leden, únor)
 ul. Járy Cimrmanna 294, přístavba garážových stání, 
negativní (červenec)
 ul. K Terénu, výstavba 2 RD (p.p.č. 1925/3,1926/12), 
negativní (duben)
 ul. Masarykova, stadion, výstavba umělé travní plochy, 
negativní (srpen)
 ul. Nádražní, stavební úpravy stávající pekárny 
na autoservis, negativní (srpen - září)
nám. Republiky, změna využití skladových prostor 
na kancelář v č.o. 51, 15. 20. století (únor - prosinec) 
ul. Pivovarská, rekonstrukce, negativní (září)
ul. Plzeňská, kanalizační stoka A, negativní (červen, 
červenec)
ul. Plzeňská, výstavba tenisových kurtů, negativní (srpen)
silnice I/26, výstavba zálivů pro autobusové zastávky, 
negativní (červenec - srpen)
ul. Vodní, přípojka kanalizace k č.o. 97, negativní (říjen)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

ul. Vrchlického, kabel NN, negativní (listopad)
ul. Zlatá, Plachého, rekonstrukce komunikace 2.etapa, 
negativní (březen)

Další obce
Domažlice (o. Domažlice): ul. Kostelní, rekonstrukce 
Husova domu (č.p. 93), novověk (červen, červenec), 
společně s MCH v Domažlicích
Heřmanova Huť (o. Plzeň sever): rekonstrukce VTP, RS, 
NTP, přípojky 3.  etapa, negativní (říjen, listopad)
Holýšov (o. Domažlice): přeložka kabelu NN pro Lidl, 
negativní (červen)
Horšov (o. Domažlice): výstavba RD (p.p.č. 1586/3), 
negativní (květen)
Chlumek (o. Plzeň město): kanalizace, negativní (leden  
- červen)
Chotěšov (o. Plzeň jih): realizace inženýrských sítí 
(předstihový ZAV) 1.etapa, negativní (prosinec) 
Kozojedy (o. Plzeň sever): ZS Kozojedy a.s., přeložka NN, 
negativní (říjen)
Nová Ves (o. Domažlice): technické řešení odsušení 
objektu č.p. 1, negativní (říjen - listopad)
Plasy (o. Plzeň –sever): Ke Kolu, oprava NN, negativní 
(září)
Senec (o. Plzeň –sever):  Stavba RD p.p.č. 1142/5 ZSO 
Roudná 3. etapa, negativní (prosinec)
Starý Plzenec (o. Plzeň město): čekárny MHD, negativní 
(červen)
Starý Plzenec (o. Plzeň město): ul. Radyňská 583, LOR, 
oprava zemního kabelu, negativní (červenec)
Starý Plzenec: p.č. 387/82, negativní (říjen)

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel
Rýzmberk (o. Domažlice): pokračování rekonstrukce 
druhé hradní brány (červenec - září), společně s MCH 
v Domažlicích

Převzetí archeologického materiálu od jiných organizací
převzato od oddělení prehistorie ZČM:
Město Touškov, Kostelní nám., okr. PS
Chrást, poloha Horní Zábělá, okr. PS
Dolany, pole „U Kapličky“, okr. PS 
Dobřany, nám. T.G. Masaryka, okr. PJ 

převzato od  oddělení ZAV ZČM:
Senec, ppč. 1142/5, ZSO Roudná, okr. PS

převzato od  badatele ( R. Trnka)
Horní Bříza, poloha Černý Kříž, okr. PS 
Blovice, ZSO Kamensko, okr. PJ

převzato od  badatele  (K. Čipera)
Brdo u Manětína, poloha „Na Hrobích“, okr. PS

převzato od  NPÚ Plzeň, o.ú.p. (mgr. E. Kamenická)
Sechutice-dvůr, k.ú. Výrov u Kralovic, okr. PS

převzato od  badatele ( V. Hanzlíček)
Krašovice, ppč.32/1, okr. PS

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
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•

•

•
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c) Doplňování ostatních sbírkových fondů oddělení

Doplňování sbírkového fondu oddělení ve fondech N, 
M, F, DP, Z, ZU a AC nákupem dle koncepce oddělení 
a vlastním sběrem, dary a převody ve všech fondech oddělení  
(maximální důraz na mimorozpočtové prostředky, tj. dary, 
převody, sběry…) 

Získávány sbírkové předměty především u fondů AN 
medaile a vyznamenání, u fondů AZ především uniformy  
a zbraně (zejména doplňovány krátké ruční palné zbraně). 
Převážně vše formou vlastního sběru, dary apod.  Méně pak 
nákupy. Celkem koupeno 41 přír.čísel (= 57 ks) za celkem 
65 275,- Kč, 

Mimorozpočtovými prostředky bylo získáno za celé 
oddělení 59 % čísel a dokonce cca 99 % materiálu. Výlučně 
mimorozpočtovými prostředky (vlastní sběr) byly získány 
přírůstky fondu HA, u fondů AZ a AN se podílely významně 
i nákupy. Na akvizici se podíleli Hus, Hejduk, archeologické 
artefakty hl. Orna, Dudková a spol.

Oddělení novějších dějin

Rozšíření sbírkového fondu zvláště o předměty technické 
povahy (např. psací stroje, radiotechnika) a předmětů běžného 
denního použití.

Sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k výzmamným 
plzeňským a regionálním událostem kulturního (např. 
upomínkové předměty Sokola z přelomu 19. a 20. stol.), 
politického (např. propagační předměty předvolební kampaně 
do krajských zastupitelství a senátu 2008 či soubor politických 
a kulturních plakátů z 50. let 20. stol.)  či průmyslového 
života.

Oddělení uměleckoprůmyslové

V roce 2008 nebyl získán žádný sbírkový předmět 
doplňující sbírky.  

Oddělení národopisné

Akviziční činnost vychází z dlouhodobé koncepce 
tohoto oddělení a je zaměřena na dokumentaci způsobu 
každodenního způsobu života a práce, duchovní a kulturní 
vyžití všech sociálních vrstev a věkových kategorií obyvatel 
města Plzně i příměstských oblastí, které v minulosti tvořily 
vesnické lokality plzeňského dominia. 

V roce 2008 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce 
nově zapsáno 13 (tj. 13 ks) přírůstkových čísel, zapsaných 
do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2008 ANAR 
13/2008.

Oddělení paleontologie

Sběry na lokalitě Mirošov (Mirošovská pánev) (1/08)
Sběry v Hornoslezské pánvi  (2/08 a 4/08)
Odkup části sbírky od pana Vokáče, fosílie staršího 
paleozoika (3/08)

•
•
•

Sběry v Plzeňské ZOO z plzeňské pánve (5/08)
Sběry konulárií z dobrotivského souvrství (6/08)
Sběry ze Saarské pánve (Německo) (karbon) (7/08)
Sběry v Masívu Central, Jižní část Francie (8/08)
Odkup části sbírky od pana Bitnera, petrifikované fosílie 
mladšího paleozoika (9/08)
Sběry v Západní části Ukrajiny (10/08)
Ukrajina
V dubnu se uskutečnila expedice na Ukrajinu do oblasti  

Donbasu za účelem prozkoumání a dokumentace karbonských 
lokalit. Byla  navázána spolupráce s N. Udovičenkem 
z  Luhanské univerzity a zajištěn převoz získaných  
zkamenělin do ZČM. Vedlejším produktem bylo vytvoření 
fytocenologických snímků v karpatských dubodabřinách 
spolu s P. Filipovem. Díky pozitivnímu výsledku expedice je 
Luhanská univerzita navržena do zapojení do projektu IGCP  
(Jan Bureš).  

Polsko
V dubnu a listopadu 2008 byly provedeny sběry 

karbonských zkamenělin v dolnoslezské a hornoslezské 
pánvi. Byl navázán  kontakt s místními amatérskými sběrateli 
a z jejich sběrů získány fosílie. Sběry byly zaměřeny na získání 
araukaritů z okolí  Nowe Rudy a oblasti Kwatzaly. 

Německo
V Chemnitz byl proveden sběr karbonské flóry při  

výkopových a preparačních paleontologického pracoviště 
univerzity v Chemnitz (Pšenička, Bureš) .

Plzeň
Vrtný průzkum, za účelem nalezení tufu v oblasti severně 

od Kamenného Újezda, došlo k navrtání spodní radnické 
sloje, avšak v místě vrtu nebyl tuf zachovalý. V oblasti Pankrác 
Blatnice byly provedeny  sběry na starých odvalech za účelem 
identifikace těžených slojí a získání fosilního materiálu. 
Prokopáváno bylo kolem 20-ti hald a na haldách s tufem byl 
proveden intenzivní sběr. Bylo  získáno na 200 fosílií z tufu 
na této lokalitě.  Na základě terénního mapovacího průzkumu 
a prognózy z důlních map jsou navržena nová místa na ověření 
existence polohy tufu (Jan Bureš).

Sběr arukaritů jsem uskutečnil několikrát v okolí Zbůchu, 
Nýřan a Líní. Za pomoci  F. Tichávka, P. Barneta a K. Šindelky 
se podařilo získat kolem dvaceti dřev se zachovalou dření 
a suky. Materiál je připraven v ZČM k dalšímu zpracování 
(Jan Bureš).

Podkrkonošská pánev:
Získání  20 kg zkřemenělé rašeliny z ploužnického obzoru, 

10 kg araukaritů z lokality Studenec a uskutečnil se srovnávací 
sběr arukaritů u Pecky 50 kg.

Merklínská pánev:
Pokračování systematického průzkumu a sběru zkamenělin 

na jednotlivých haldách. Dokončení sběru na haldě Větrní 
IX a vytvoření souboru více než 100 šištic z lepidodender. 
Vymapování nových hald a propadů na okraji pánve.

•
•
•
•
•

•
•
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Oddělení botanické

Terénní sběry dokladového materiálu k výzkumným 
úkolům (viz kap. 3) ze služebních i soukromých terénních 
cest (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa, J. Sofron).

Zpracování 389 sb. předmětů vrácených z výpůjček, 
tj. revize specialistů (lepení revizních štítků, kopie schédy 
při redeterminaci, dopsání determinace či redeterminace 
do Demus, deponovaní resp. nové deponování do herbářových 
krabic či skříní (hospodářské smlouvy č. 1/2008 72 sb. 
předmětů, 6/2007 239 sb. předmětů, 10/2006 47 sb. předmětů, 
5/2005 31 sb. předmětů (R. Bláhová, J. Mourková).

Nové deponování části sbírkových předmětů (Bryophyta) 
(J. Mourková).

Oddělení zoologické

Byla zakoupena část regionální entomologické sbírky 
z pozůstalosti pana Doležala (3499 ks brouků). Dík vlastním 
sběrům na různých lokalitách v rámci řešených úkolů bylo 
získáno 1952 bezobratlých živočichů. Materiál byl vytříděn, 
preparován, determinován a evidován. 

Knihovna Západočeského muzea

Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen 
o 136 svazky. Z toho bylo 37 sv. získáno koupí a zbytek, tedy 
99 sv., získáno darem či výměnou. Celkový stav sbírkového 
fondu RL je tedy ke konci roku 2007 celkem 6.899 svazků. 
Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze 
Kpwin-SQL.

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 147 svazků. 
Podle druhu akvizice bylo 35 svazků získáno koupí, 58 darem 
a 54 svazků převedeno ze studijního fondu. Všechny získané 
svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 
2008 celkem 1.803 sv. Sbírkový fond ST nebyl prozatím 
ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům knihovny a je 
zpracován pouze na evidenční karty. 

Za rok 2008 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny 
celkem 283 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je 8.702 
svazků. 

Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení 
umprum nebyl z důvodů dlouhodobé a časté pracovní 
neschopnosti odpovědného pracovníka realizován. 

3) Vědeckovýzkumná činnost

Oddělení prehistorie

V červenci a srpnu proběhly 2 etapy výzkumu porušeného 
východního valu na suburbiu slovanského hradiště Hůrka nad 
Starým Plzencem na zahradě domu čp. 503 v Podhradní ulici. 
Zjištěny byly nejméně dvě fáze opevnění, z nichž mladší byla 
tvořena roštovou konstrukcí (Metlička).

Bylo dokončeno souborné zpracování pravěkých a raně 

středověkých hradišť v jihozápadních Čechách, včetně sestavení 
náhledových plánů a kresebného vyobrazení nálezových 
souborů. Práce zahrnuje 71 lokalit, má 221 stran textu, 119 
kresebných tabulek a 20 mapových příloh (Metlička).    

Byly vyhodnoceny antropologické pozůstatky z in situ 
vyzvednutých žárových hrobů 30, 31, 32, 34, 35, 73, 73A 
a 86 slezské kultury pozdní doby bronzové v Příšovicích 
a vypracovány antropologické zprávy (Rejchová).  

Antropologicky byly zhodnoceny kosterní nálezy 
z řadového pohřebiště před kostelem Narození Panny Marie 
ve Starém Plzenci a zpráva předána spolu materiálem na NPÚ 
v Plzni (Šmolíková).

Zpracována byla nálezová zpráva z výzkumu a sběrů zaniklé 
středověké vesnice v Horní Bříze v poloze „Na Honech“ 
(Zelenka). 

Pro publikaci byly překresleny na rastrové papíry keramické 
nálezy ze sondáží na slovanském hradišti sv. Vavřinec 
u Tasnovic a z hradiště u Hodovíze (Mašková, Peterková).

Pro zpracování raně středověkých řadových pohřebišť 
v jihozápadních Čechách byly ve spolupráci s ARÚ v Praze 
(K.Tomkovou) zajištěny metalografické rozbory bronzových 
a stříbrných záušnic (Metlička).

Bylo provedeno zhodnocení, roztřídění a výběr bohatého 
keramického materiálu ke kresebné dokumentaci ze sondáží 
v 80. letech na polykulturním hradišti na vrchu Chlum 
u Darmyšle, okr. Tachov (Mašková).

Pro zpracování atypicky velkých přeslenů chamské 
kultury bylo kresebně, metricky a textově zdokumentováno 
120 přeslenů a jejich zlomků z Bzí „Velké skály“ a 10 přeslenů 
z Milínova hradu Lopata (Metlička). 

Geodeticky a pomocí GPS bylo zaměřeno pět mohylových 
pohřebišť: Těšnice, okr. Klatovy, Točník – les „Špitál“, 
okr. Klatovy, Kostelec – „Farský les“, okr. Tachov, Ostrov 
u Stříbra, okr. Tachov a Slavice – Záchlumí, okr. Tachov. 
Ze všech pohřebišť byly sestaveny celkové plány mohylníků 
a do tabulek zapsána měření a popisy jednotlivých mohyl. 
Stejně bylo postupováno i u dvou zaměřeních z loňského roku 
(Lhota u Černošína a Erpužice-Malovice).   

Provedeno bylo zaměření a nivelace sondáže na hradě 
Rýzmberk u Kouta na Šumavě - pro Chodské muzeum 
v Domažlicích. 

Hlášení o archeologických nálezech, doklady o nabytí 
sbírek:

Čísla jednací oddělení prehistorie :
1/2008 – Stupno-Břasy (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
2/2008 – Stod (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička).
3/2008 – Stod (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička – M. Řezáč).
4/2008 – Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
5/2008 – Vejprnice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
6/2008 – Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
7/2008 – Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 

•

•

•

•

•

•

•
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BZO (M. Metlička).
8/2008 – Sedlec (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička).
9/2008 – Stvolny (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička).
10/2008 – Kaliště (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička – J. Král).
11/2008 – Kaliště (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(P. Sokol).
12/2008 – Kaliště (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(P. Sokol).
13/2008 – Malovice (okr. Tachov), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
14/2008 – Brdo-Hrádek u Manětína (okr. Plzeň-sever), 
sběr, hlášení, BZO (M. Metlička).
15/2008 – Hodovíz (okr. Plzeň-sever), sondáž, poloha 
„Vyšohrad“, hlášení, BZO (M. Metlička).
16/2008 – Pňovany (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
17/2008 – Starý Plzenec (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
18/2008 – Úherce (okr. Plzeň-sever), nález spony, hlášení, 
BZO (P. Břicháček).
19/2008 – Líně (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička – M. Řezáč).
20/2008 – Záluží (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička – M. Řezáč).
21/2008 – Snopoušovy (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička - R. Trnka).
22/2008 – Snopoušovy-Lišice (okr. Plzeň-jih), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – R. Trnka).
23/2008 – Netunice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – R. Trnka).
24/2008 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
25/2008 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
26/2008 – Hradiště u Kasejovic (okr. Plzeň-jih), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – R. Trnka).
27/2008 – Hradiště u Kasejovic (okr. Plzeň-jih), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – R. Trnka).
28/2008 – Zadní Zborovice (okr. Strakonice), nález J. 
Šulce, hlášení, BZO (M. Metlička).
29/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
30/2008 – Dolní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
31/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
32/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
33/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
34/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
35/2008 – Horní Lukavice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
36/2008 – Bdeněves (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).

•

•

•

•

•
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•

•
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37/2008 – Starý Plzenec (okr. Plzeň-jih), výzkum, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
38/2008 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
39/2008 – Malovice (okr. Tachov), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
40/2008 – Mířkov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
41/2008 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
42/2008 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
43/2008 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
44/2008 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), výzkum, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
45/2008 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
46/2008 – Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
47/2008 – Kaliště (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (M. 
Metlička).
48/2008 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum „Ústavní 
ul.“, hlášení, BZO (M. Metlička).
49/2008 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum „Loma II“, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
50/2008 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum „náměstí 
T.G. Masaryka“, hlášení, BZO (M. Metlička).
51/2008 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), výzkum 
„Dektrade“, hlášení, BZO (A. Zelenka).

Zprávy o archeologických výzkumech a dozorech 
na stavbách

Z 1/2008 – Vochov (okr. Plzeň-sever), stavba RD 
na pozemku parc. č. 453/7, 453/8, 450/2 a 450/3, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 2/2008 – Plzeň-Bory (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v ulici K Borskému parku, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 3/2008 – Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v zahrádkářské kolonii Výsluní, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 4/2008 – Vejprnice (okr. Plzeň-sever), výstavba 
podzemního el. vedení na lokalitě Hvízdalka, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 5/2008 – Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město), stavba RD 
v ulici Pramenní, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 6/2008 – Zruč-Senec (okr. Plzeň-sever), výstavba 
inženýrských sítí pro RD, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 7/2008 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), rekonstrukce 
náměstí, zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 8/2008 – Záluží (okr. Plzeň-sever), výstavba inženýrských 
sítí pro RD a komunikace, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 9/2008 – Kladruby (okr. Tachov), výstavba základnové 
stanice Vodafone, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
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Z 10/2008 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), kanalizační 
přípojka v průmyslové zóně, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 11/2008 – Plzeň-Koterov (okr. Plzeň-město), terénní 
úpravy na zahradě domu čp. 16 na Koterovské návsi, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 12/2008 – Vochov (okr. Plzeň-sever), stavba RD 
na pozemku kat. č. 797/9 a 497/2, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 13/2008 – Blovice (okr. Plzeň-jih), stavba haly f. 
Prominent Systém, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 14/2008 – Holýšov (okr. Domažlice), stavba haly 
f. Wuppermann, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 15/2008 – Plzeň 3 (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení na Americké a Klatovské ulici, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka)
Z 16/2008 – Robčice (okr. Plzeň-jih), výstavba 
podzemního el. vedení, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 17/2008 – Kyšice (okr. Plzeň-sever), skrývka v areálu 
lomu f. Lasselsberger, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 18/2008 – Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v Domažlické ulici, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 19/2008 – Rokycany (okr. Rokycany), stavba haly 
f. Hutchinson, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 20/2008 – Zbiroh (okr. Rokycany), výstavba podzemního 
el. vedení v lokalitě Kvásek, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka)
Z 21/2008 – Přehýšov - Nýřany (okr. Plzeň-sever), 
výstavba podzemního el. vedení v areálu f. Dios, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 22/2008 – Plzeň-Božkov (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v lokalitě Buková, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 23/2008 – Plzeň-Karlov (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v ulicích Borská a Na Pomezí, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 24/2008 – Chlumčany (okr. Plzeň-jih), pokládka 
plynovodu v ulicích Dlouhá a Nerudova, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 25/2008 – Plzeň-Božkov (okr. Plzeň-město), výstavba 
podzemního el. vedení v ulici Vřesínská, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 26/2008 – Plzeň-Karlov (okr. Plzeň-město), 
Domažlická ulice, výstavba podzemního el. vedení, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 27/2008 – Tymákov (okr. Plzeň-jih), výstavba 
podzemního el. vedení, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 28/2008 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), 
obnova veřejného osvětlení v Zámecké ulici, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 29/2008 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), 
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici U Hradu, zpráva 
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o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 30/2008 - Starý Plzenec (okr. Plzeň-město), záchranný 
výzkum valu v Podhradní ul. čp. 503, nálezová zpráva (M. 
Metlička). 
Z 31/2008 – Staňkov - Ohučov (okr. Domažlice), výstavba 
plynovodu a tlakové kanalizace, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 32/2008 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), stavba haly f. Loma 
II, plošný záchranný výzkum, závěrečná zpráva z výzkumu 
(M. Metlička).
Z 33/2008 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), stavba haly 
f. Dektrade, závěrečná zpráva o archeologickém výzkumu 
(A. Zelenka).
Z 34/2008 - Plzeň-Slovany (okr. Plzeň-město), pokládka 
el. kabelů v Rubešově ulici, zpráva o archeologickém 
dozoru (M. Metlička).
Z 35/2008 – Útušice - Štěnovice (okr. Plzeň-jih), výstavba 
nadzemního el. vedení, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 36/2008 - Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), pokládka 
el. kabelů v ulicích Na Vápenicích a K Cihelnám, zpráva 
o archeologickém dozoru (M. Metlička).   
Z 37/2008 – Sušice (okr. Klatovy), výstavba podzemního 
el. vedení v Táborské ulici, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 38/2008 - Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město), FN Plzeň, 
stavba onkologického centra, zpráva o archeologickém 
dozoru (M. Metlička). 
Z 39/2008 – Kokašice - Čeliv (okr. Tachov), výstavba 
nadzemního el. vedení, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 40/2008 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), rekonstrukce 
náměstí T.G. Masaryka, průběžná zpráva o výzkumu 
za rok 2008 (M. Metlička). 

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

a) Spoluřešitelství dalších grantů a programových 
projektů

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

Milevsko – propagační materiály, zpracování průvodců 
(s premonstrátským klášterem Milevsko), grant Jihočeského 
kraje (P. Břicháček).

b) Zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů.

Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických 

výzkumů :
1/2008 Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), stavba 
Čistá Radbuza, předběžná zpráva za leden 2008 (Hereit)
2/2008 Bělá nad Radbuzou (Domažlice), stavba Čistá 
Radbuza, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
3/2008 Stod, Bělá nad Radbuzou a další (okres Plzeň – 
jih, Domažlice), stavba Čistá Radbuza, předběžná zpráva 
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(Čechura)
4/2008 Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), stavba 
Čistá Radbuza, předběžná zpráva za únor 2008 (Hereit)
5/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, dostavba 
objektů, investorská zpráva (Sochorová)
6/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Tyršova ulice, stavba 
RD, zpráva o dozoru (Hereit)
7/2008 Holýšov (okres Domažlice), stavba Čistá Radbuza, 
investorská zpráva (Hereit)
8/2008 Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), stavba 
Čistá Radbuza, investorská zpráva (Hereit)
9/2008 Poběžovice (okres Domažlice), stavba Čistá 
Radbuza, investorská zpráva (Hereit)
10/2008 Domažlice (okres Domažlice), stavba Kauflandu, 
investorská zpráva (Hereit)
11/2008 Milevsko (okres Písek), klášter, investorská 
zpráva (Břicháček)
12/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Fuji 
Koyo, investorská zpráva (Sochorová)
13/2008 Domažlice (okres Domažlice), Ladova ulice, 
bytový dům, zpráva o dozoru (Hereit)
14/2008 Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), ppč. 
364/41, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
15/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, nábytek 
Atan, investorská zpráva (Sochorová)
16/2008 Mirošov (okres Rokycany), čp. 53, zpráva 
o dozoru (Šmejdová)
17/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Avas, výrobní hala, 
investorská zpráva (Čechura)
18/2008 Myslinka (okres Plzeň – sever), výrobní hala 
Elkamet, investorská zpráva (Čechura)
19/2008 Přeštice (okres Plzeň – jih), prodejní hala, 
předběžná investorská zpráva (Sochorová)
20/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Lipová ulice, 5 
řadových domů, investorská zpráva (Sochorová)
21/2008  Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace, inž. sítě, RD, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová)
22/2008 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), 
přístavba k hale, zpráva o dozoru (Hereit)
23/2008 Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), ppč. 
364/36, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
24/2008 Klíčov u Mrákova (okres Domažlice), místní 
komunikace II, investorská zpráva (Hereit)
25/2008 Meclov (okres Domažlice), kanalizace, I. etapa, 
investorská zpráva (Hereit)
26/2008  Mnichov (okres Domažlice), stavba MVN, 
zpráva o dozoru (Hereit)
27/2008  Starý Spálenec (okres Domažlice), m.č. Nová 
Kubice, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
28/2008  Česká Kubice (okres Domažlice), stavba MVN, 
zpráva o dozoru (Hereit)
29/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace, inž. sítě, RD, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová)
30/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), nemocnice Lochotín, 
objekt, zpráva o dozoru (Sochorová)
31/2008 Havlovice (okres Domažlice), kabel NN, zpráva 
o dozoru (Hereit)
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32/2008 Újezd (okres Domažlice), ppč, 1156/5, stavba 
RD, zpráva o dozoru (Hereit)
33/2008 Domažlice (okres Domažlice), chodník 
v Petrovické ulici, zpráva o dozoru (Hereit)
34/2008 Domažlice (okres Domažlice), stavba RD 
v Havlíčkově ulici, zpráva o dohledu (Hereit)
35/2008 Domažlice (okres Domažlice), Luženická 
ulice, komunikace, kanalizace, II.etapa, zpráva o dozoru 
(Hereit)
36/2008 Domažlice (okres Domažlice), Benešova ulice, 
kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
37/2008 Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), Ve višňovce, 
kanalizace, 2. etapa, zpráva o dozoru (Šmejdová)
38/2008 Újezd (okres Domažlice), ppč, 1156/4, stavba 
RD, zpráva o dozoru (Hereit)
39/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace, inž. sítě, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová)
40/2008 Stráž (okres Domažlice), prodloužení kanalizace, 
II. etapa, investorská zpráva (Hereit)
41/2008 Tlumačov (okres Domažlice), kabel NN, 
investorská zpráva (Hereit) 
42/2008 Libkov (okres Domažlice), kabel NN, investorská 
zpráva (Hereit) 
43/2008 Domažlice (okres Domažlice), stavba hřiště 
u bazénu, investorská zpráva (Hereit)
44/2008 Domažlice (okres Domažlice), stavba parkoviště 
u bazénu, investorská zpráva (Hereit)
45/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace, inž. sítě, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová)
46/2008 Rokycany (okres Rokycany), Jeřabinova ulice, 
rekonstrukce NTL plynovodu, investorská zpráva 
(Šmejdová)
47/2008 Hrádek (okres Rokycany), rekonstrukce 
plynovodu, investorská zpráva (Šmejdová)
48/2008 Havlovice (okres Domažlice), úprava toku, 
investorská zpráva (Hereit)
49/2008 Vejprnice (okres Plzeň – sever), Křimická 779, 
kanalizační přípojka, zpráva o dozoru (Kordíková)
50/2008 Myslív u Všerub (okres Domažlice), stavba 
bioplynové stanice, investorská zpráva (Hereit)
51/2008 Štichov (okres Domažlice), prodloužení 
kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
52/2008 Trhanov (okres Domažlice), stpč. 243, úpravy, 
zpráva o dozoru (Hereit)
53/2008 Kralovice (okres Plzeň – sever), stavba 
supermarketu Penny, investorská zpráva (Čechura)
54/2008 Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba supermarketu 
Lidl, investorská zpráva (Čechura)
55/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace, inž. sítě, předběžná investorská zpráva 
(Sochorová)
56/2008 Domažlice (okres Domažlice), Hradská ulice, 
Chodské náměstí, kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
57/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Vřesínská ulice, 
zpráva o dozoru (Sochorová)
58/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Studniční ulice, 
RD, zpráva o dozoru (Sochorová)
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59/2008 Lhota u Dobřan (okres Plzeň – jih), stavba RD, 
zpráva o dozoru (Sochorová)
60/2008 Stříbro (okres Tachov), Za hřbitovem, paleolitické 
sídliště, investorská zpráva (Břicháček)
61/2008 Staňkov (okres Domažlice), rekonstrukce 
Rašínovy ulice, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
62/2008 Luženice (okres Domažlice), skrývka pro deponii 
suroviny u lomu, investorská zpráva (Hereit)
63/2008 Havlovice (okres Domažlice), ppč. 343/51, 
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
64/2008 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), 
stavba haly Rosenberg (Břicháček)
65/2008 Němčice (okres Klatovy), dozor (Břicháček)
66/2008 Kornatice u Šťáhlavic (okres Rokycany), ppč. 
102/22, stavba RD (Břicháček)
67/2008 Kornatice u Šťáhlavic (okres Rokycany), ppč. 
102/17, stavba RD (Břicháček) 
68/2008 Plzeň 4 – Újezd (okres Plzeň – město), stavba 
zahradního domku (Břicháček)
69/2008 Holýšov (okres Domažlice), u mlýna, veden VN, 
NN a TS, zpráva o dozoru (Hereit)
70/2008 Osvračín (okres Domažlice), kanalizace, 
investorská zpráva (Hereit)
71/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská ulice, 
autosalon, zpráva o dozoru (Kordíková)
72/2008 Plzeň – Koterov (okres Plzeň – město), 
protipovodňová opatření, zpráva o dozoru (Kordíková)
73/2008 Týček (okres Rokycany), stavba vodovodu, 
investorská zpráva (Břicháček)
74/2008 Klatovy (okres Klatovy), staveniště Škoda, o.s. 
(Braun)
75/2008 Chomle (okres Rokycany), silnice (Braun)
76/2008 Losiná (okres Plzeň – město), obytná zóna 
(Braun)
77/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Hřbitovní ulice 
(Braun)
78/2008 Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), obytné 
domy (Braun)
79/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Kaplířova ulice, 
polyfunkční centrum, I. etapa, hlášení (Sochorová)
80/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská ulice, 
výrobní hala a sídlo firmy, hlášení (Sochorová)
81/2008 Dobřany (okres Plzeň – jih), Na Hvízdalce, 
plynofikace, STP a přípojky, hlášení (Sochorová)
82/2008 Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
prodejní hala, závěrečná zpráva (Sochorová)
83/2008 Plzeň (okres Plzeň – město), Zábělská ulice, 
úpravy terénu v parku, hlášení (Sochorová)
84/2008 Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Dubová 
hora, komunikace, hlášení (Sochorová)
85/2008 Trhanov (okres Domažlice), splašková kanalizace, 
investorská zpráva (Hereit)
86/2008  Dobřany (okres Plzeň - jih), Tyršova ulice, stavba 
RD, zpráva o dozoru (Šmejdová)
87/2008  Kařez (okres Rokycany), stavba inženýrských sítí 
a komunikací pro RD, zpráva o dozoru (Šmejdová)
88/2008  Mirošov (okres Rokycany), oprava objektu 
špýcharu, zpráva o dozoru (Šmejdová)
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c) Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost.

Analýza keramického materiálu z archeologického 
výzkumu studny u domu čp. 9 v Blovicích (okres Plzeň 
– jih).
Geodetická dokumentace na výzkumech OZAV 
(Kralovice (okres Plzeň – sever), Stříbro (okres Tachov), 
Přeštice (okres Plzeň – jih)).
Kresebná dokumentace nálezů ze sběrů v okolí hradu 
Raabs (Rakousko).
Systematický výzkum církevní architektury v západních 
Čechách.
Systematický výzkum pravěkého a středověkého osídlení 
okresu Plzeň – sever.
Zpracování archeologických výzkumů Nýřany – CEFDA, 
VOLVO, VGP, DAF, IVECO.
Zpracování archeologického výzkumu Štěnovice – 
ProLogis.
Zpracování archeologických a antropologických nálezů 
z výzkumu Kvášňovice (okres Klatovy).
Zpracování archeologických a antropologických nálezů 
z výzkumu Kašperské Hory (okres Klatovy).
Zpracování archeologických a antropologických nálezů 
z výzkumu Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice).
Zpracování nálezového fondu z archeologického výzkumu 
v Rybově ulici v Přešticích (okres Plzeň – jih).
Zpracování povrchových sběrů z oblasti severního 
Plzeňska.
Zpracování souboru dlaždic z výzkumu v okolí kostela 
sv. Vavřince na hradišti Štítary u obce Tasnovice (okres 
Domažlice).  

d) Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou 
péči

Vypracované posudky a vyjádření:
Horská Kvilda (okres Klatovy), připojení domu 
na telekomunikační síť, vyjádření k územnímu řízení.
Losiná (okres Plzeň – město), obytná zóna, vyjádření 
ke stavebnímu řízení, pro APB Plzeň.
Nýrsko (okres Klatovy), silniční obchvat, pro Městský 
úřad Nýrsko.
Plzeň (okres Plzeň – město), I/27, komunikace Lidická / 
Plaská, vyjádření pro Ingem inženýrská a.s. Plzeň.
Plzeň (okres Plzeň – město), přístavba obchodního domu 
Makro.

e) Zpracování SAS  ( Státní archeologický seznam)

Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2008 (A. 
Kordíková).

Oddělení starších dějin

a)  Nálezové a investorské zprávy 

Čísla jednací oddělení starších dějin, fond HA:
1/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Dvořákova, OS 
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Tesárna – 2.etapa (výstavba 13 RD), zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
2/2008 Horšovský Týn (o. DO), Čistá Radbuza, kanalizace 
města, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
3/2008 Horšovský Týn (o. DO), Čistá Radbuza, kanalizace 
města, nálezová zpráva (Dudková)
4/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Zlatá, Plachého, 
rekonstrukce komunikace – 2.etapa, zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
5/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. K Terénu, výstavba 
RD (p.p.č. 1925/3), zpráva o provedení ZAV (Dudková)
6/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. K Terénu, výstavba RD 
(p.p.č. 1926/12), zpráva o provedení ZAV (Dudková)
7/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Bendova, Kardinála 
Berana, horkovod, zpráva o provedení ZAV (Orna)
8/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Průmyslová, 
rekonstrukce ulice,  investorská zpráva (Orna)
9/2008 Horšov (o. DO), stavba RD (p.p.č. 1586/3), 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
10/2008 Chlumek (o. Plzeň – město), výstavba kanalizace, 
investorská zpráva (Orna)
11/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), Škoda Transportation, 
plynofikace STP, přípojka, investorská zpráva (Orna)
12/2008 Starý Plzenec (o. Plzeň – město),  výstavba 
čekáren MHD, investorská zpráva (Orna)
13/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Riegrova, NTP 
plynovod, investorská zpráva (Orna)
14/2008 Horšovský Týn (o. DO), silnice I/26, výstavba 
zálivů pro autobusové zastávky, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
15/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Plzeňská, kanalizační 
stoka A, investorská zpráva (Dudková)
16/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Járy Cimrmana 
294, přístavba garážového stání, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
17/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Černická, Presslova, 
rekonstrukce STP, NTP, přípojky, investorská zpráva 
(Orna)
18/2008Holýšov (o. DO), Lidl, přeložka kabelu NN, 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
19/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. A.P. Čechova, 
výstavba Rd (p.p.č. 1917/6), zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
20/2008 Horšovský Týn (o. DO), Čistá Radbuza – 
kanalizační přípojky, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
21/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Plzeňská, výstavba 
tenisových kurtů, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
22/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Masarykova, 
stadion, výstavba umělé travní plochy, zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
23/2008 Starý Plzenec (o. Plzeň – město), Radyňská 583, 
LOR, oprava zemního kabelu, investorská zpráva (Orna)
24/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), Bručná, ul. U Stezky, 
OZ, investorská zpráva (Orna)
25/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Nádražní, stavební 
úpravy stávající pekárny na autoservis, zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
26/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Pivovarská, 
rekonstrukce, investorská zpráva (Dudková)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

27/2008 Plasy (o. Plzeň – sever), ul. Ke Kolu, oprava NN, 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
28/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Dobrovského, 
rekonstrukce NTP, přípojky, investorská zpráva (Orna)
29/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. J.J. Ryby, 
rekonstrukce STP, přípojka, investorská zpráva (Orna)
30/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Zahradní, Hradišťská, 
rekonstrukce NTP, přípojky, investorská zpráva (Orna)
31/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Dobrovského, 
obnova kanalizace, investorská zpráva (Orna)
32/2008 Kozojedy (o. Plzeň – sever), ZS Kozojedy a.s., 
přeložka NN, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
33/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Jateční, č.o. 49, 
modernizace areálu f. Kovošrot, investorská zpráva 
(Orna)
34/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Lobezská, 
rekonstrukce STP, NTP, přípojky, investorská zpráva 
(Orna)
35/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Jiráskova, 
rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva (Orna)
36/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Vodní, č.o. 97, 
přípojka kanalizace, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
37/2008 Starý Plzenec (o. Plzeň – město), p.č. 387/82, 
stavba RD, zpráva o provedení ZAV, (Orna)
38/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Domažlická, 
rekonstrukce a výstavba kruhového objezdu, investorská 
zpráva (Dudková)
39/2008 Domažlice (o. DO), ul. Kostelní, č.o. 93,  
rekonstrukce Husova domu, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
40/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), Valcha, rekonstrukce 
VTP, investorská zpráva, (Orna)
41/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Univerzitní, výstavba 
haly č. 5 v areálu f. Loguran, investorská zpráva, (Orna)
42/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), Kopeckého Sady, 
horkovod a přípojka pro č.o. 10 (konzervatoř), investorská 
zpráva, (Orna)
43/2008 Rýzmberk, pokračování rekonstrukce druhé 
hradní brány, zpráva o provedení ZAV, (Orna)
44/2008 Nová Ves (o. DO), technické řešení odsušení 
objektu č.p. 1, investorská zpráva (Dudková)
45/2008 Horšovský Týn (o. DO), ul. Vrchlického, kabel 
NN, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
46/2008 Horšovský Týn (o. DO), nám. Republiky, č.o. 51, 
změna využití skladových prostor na kancelář, předběžná 
nálezová zpráva (Dudková)
47/2008 Heřmanova Huť (o. Plzeň – sever), rekonstrukce 
VTP, RS, NTP, přípojky – 3.etapa, investorská zpráva 
(Orna)
48/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Pod Chlumem, 
Bukovecká, Chmelová, rekonstrukce NTP, přípojky, 
investorská zpráva (Orna)
49/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Zábělská, Hřbitovní, 
Hrádecká, rekonstrukce STP, přípojky, investorská zpráva 
(Orna)
50/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Zahradní, Motýlí, 
stavební úpravy NTP, investorská zpráva (Orna)
51/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Na Bořích, 
rekonstrukce NTP, přípojky, investorská zpráva (Orna)
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52/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), Americká třída, 
horkovod, nálezová zpráva (Orna)
53/2008 Plzeň (o. Plzeň – město), ul. Dřevěná, Pražská, 
HV přípojka, nálezová zpráva (Orna)
54/2008 Senec (o. Plzeň – sever), stavba RD (p.p.č. 
1142/5) – 3.etapa (terénní úpravy), předběžná nálezová 
zpráva (Dudková)
55/2008 Chotěšov (o. Plzeň – jih), č.p. 167, realizace 
inženýrských sítí – 1.etapa (elekrorozvod), nálezová zpráva 
(Orna)

b)  Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost se sbírkami

Řešení programového projektu Vědy a výzkumu (VaV) 
Mk ČR  „Keramická produkce města Plzně v období 14. 
a 15. století“ (Orna )
Nálezový soubor z lokality Plzeň čp. 289 – odpadní jímka 
byl zpracován do referátu a článku „Vybavení lékaře 
v novověku na základě nálezů z odpadní jímky č.p. 289 
v Plzni“ (Orna, Dudková.)
Problematika ZSO byla zpracována v rámci výstavy 
a publikace „Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých 
vesnic na Plzeňsku.“ (Orna, Dudková)
Zpracování scénáře, výběru předmětů a textů pro řešení 
Historické expozice Západočeského muzea v Plzni (Orna, 
Hus, Dudková, Bernhardt, Frýda)
Popis, metrologie, skenování, fotografování aj. pro 
chystanou výstavu a katalog ČNS Cheb „Mince  hrabat 
Šliků v 17. / 18. století“ (Hus, duben 2008)
Popis, metrologie, skenování, fotografování aj. pro 
chystanou výstavu a katalog ČNS Praha „Bílé groše 
Maxmiliána II. - Matyáše I. v 16. / 17. století“ (Hus, 
květen-červen 2008)
Zahájen soupis moravských denárů doby knížecí  pro 
chystaný katalog ČNS a MZM, spolupráce, výběr aj., 
bude pokračováno fotodokumentací během 2009  (Hus)

c) Historické výzkumy, rešerše, pojednání a interní úkoly
 
Pokračování v odborném zpracování katalogu starých 
map a plánů Plzně včetně přípravy prezentace na web. 
Část vyšla i knižně -  viz. kapitola VIII (Bernhardt)
Pokračování v databázi obyvatel Plzně s říšskoněmeckým 
občanstvím během 2. sv. války rozborem policejních 
přihlášek  - publikovány dílčí výsledky (Bernhardt) 
Ustanoven autorský kolektiv (HÚ AV, ZČU, MmP, 
ZČM, AmP) vedený Mgr. M.   Waskovou k vytvoření díla 
„Historický atlas měst – Plzeň“, (za ZČM v autorském 
kolektivu Bernhardt)
Pokračování v přehodnocení a upřesnění tzv. Ječného 
sbírky bylo  r. 2008 z časových důvodů prováděno pouze 
dílčím způsobem – nově přesně zvážena celá sbírka 
na analytických vahách GX 200 EC s přesností na 0, 001g 
a mince byly nově přeměřeny digitální šuplerou (Hus) 
Dále bylo pokračováno v katalogu stuh k řádům 
a vyznamenáním ČSR a nást. států (stuhy souč. vojenských 
vyznamenání AČR, sběr dat (Hus).
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Oddělení novějších dějin

Pokračování v odborném zpracování další části historického 
fotomateriálu (černobílé negativy a diapositivy) 
v návaznosti na předešlé projekty vědy a výzkumu MK 
ČR. Částečný publikační výstup v rámci kalendáře Plzeň 
za císaře pána 2009 a dnes (Krčmář).
Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých sakrálních 
památek  - kostelů po roce 1945 na území českobudějovické 
diecéze (soupis, lokalizace, historie, dokumentace) – 
předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření 
kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoba sakrálních 
staveb Plzeňska, především drobných, které jsou 
ve špatném technickém stavu či zcela zničené. Publikační 
výstup nakladatelství Baset – kapitola Zaniklé a ohrožené 
církevní památky v publikaci Plzeňsko – příroda, historie, 
život (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoba panských sídel 
Plzeňska a úvodu do problematiky jejich zkoumání. 
Ve spolupráci s Národním památkových ústavem. 
Publikační výstup nakladatelství Baset – kapitola hrady, 
zámky a tvrze v publikaci Plzeňsko – příroda, historie, 
život (Krčmář).
Dokumentace a historie poutních míst a míst zvláštní 
zbožnosti na území Plzeňské diecéze. Předpokládaný 
publikační výstup. Částečný publikační výstup v rámci 
publikace Plzeňsko – příroda, historie, život nakladatelství 
Baset – kapitola Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
(Krčmář).
Dokumentace a historie svatovojtěšské úcty na Plzeňsku 
(Plzeňská i Českobudějovická diecéze). Dva přednáškové 
výstupy na odborných konferencích (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně. 
Předpokládaný publikační výstup v rámci turisticko – 
historického průvodce (Krčmář).
Zpracování některých témat o historii regionální rockové 
hudby – projekt Punk in Pilsen City 1988 – 1996.

Granty

Spolupráce v rámci projektu vědy a výzkumu MK ČR 
– Poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí 
a galerií – vydání odborného katalogu sbírek k expozici 
či výstavě klasickou knižní formou, jehož nositelem 
bylo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici(Krčmář).
Odborné zpracování historických kolorovaných diapositivů 
s námětem podoby severního Plzeňska v návaznosti 
na předešlý projekt vědy a výzkumu MK ČR – publikační 
výstup ve spolupráci s Muzeem a galerií severního 
Plzeňska v Mariánské Týnici – publikace Severní Plzeňsko 
na historických kolorovaných diapositivech (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové

Evropský historický porcelán ve sbírkách ZČM v Plzni, 
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rukopis (Braunová).
Sbírka vějířů ZČM v Plzni – rozšíření stávající práce 
o orientální vějíře (Kotorová).
Zpracování sbírek Blízkého východu ZČM ze sbírky 
Orientu Uměleckoprůmyslového oddělení v kontextu 
ostatních podobně zaměřených sbírek v ČR (intenzívní 
spolupráce s Náprstkovým muzeem NM) (Mleziva).

Oddělení národopisné

V rámci výzkumu 110 zaniklých židovských lokalit 
a dokumentace způsobu života, kultury a náboženství 
židovského etnika v Západočeském kraji byl řešitelkou 
projektu Claim conferantion New York USA  vypracován 
slovník judaik, částečně vypracován text k lokalitám 
Klatovska a připraveny fotografie stavu objektů z let 1970 
- 1980. Ostatní materiály zpracovávány průběžně. (M. 
Maderová)
Konzultační činnost v rámci řešení projektu Sdílených 
autorit pro muzea a galerie. (D. Bechný).
Zpracován scénář pro expozice Muzea loutek v Plzni 
a spolupráce na prezentačních materiálech tohoto muzea 
(Bechný, Studená)

Oddělení paleontologické

a) Ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského 
muzea v Plzni. (Josef Pšenička) – ve spolupráci s Tomášem 
Hejdukem byl dokončen projekt, jehož výstupem je 
internetová databáze. Součástí projektu jsou i publikace 
v prestižních mezinárodních časopisech. Projekt doplňuje 
externí Grantový projekt GAČR 205/07/1059.
Zpracování paleospolečenstev z lokality Ovčín  (Josef 
Pšenička) – v průběhu roku byla provedena další 
rekognoskace několika lokalit v Radnické uhelné pánvi 
(Svinná, Chomle, Vejvanov).  Dále byly zpracovány 
vzorky fosilních rostlin z předešlých externích grantových 
projektů. Výsledkem jsou články v prestižních 
mezinárodních časopisech. 
Zpracování rašelin z Vnitrosudetské pánve  - v roce 
2008 bylo zhotoveny několik nábrusů a byl vyselektován 
materiál na připravovaný článek (Jan Bureš).
Výzkum lokality Wuda (Čína) – Na rok 2008 byla 
plánovaná expedice do Číny, kde měl proběhnout výzkum 
lokality Wuda ležící ve vnitřním Mogolsku. V důsledku 
nedodržení termínů z Čínské strany plánovaná expedice 
nemohla proběhnout (Josef Pšenička).

b) Granty 2006

IAA300130503 – Karbonské fruktifikace a jejich 
spóry hornoslezské pánve (namur-westphál D) z České 
Republiky a Polska. V tomto roce byly dokončeny 
výzkumy některých rostlinných skupin a publikovány 
v impaktovaném časopise. Výsledky byly prezentovány 
na mezinárodní konferenci v Bonnu  (J. Pšenička).
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IAA 301110701 – Reprodukční orgány a jejich spory 
z karbonských rostlin uhlených pánví Severní Ameriky 
- Rok 2008, první a druhý rok projektu  byl věnován 
především shromažďování materiálů a rekognoskaci 
institucionálních sbírek v USA. Během září byla 
uskutečněna služební cesta do institucí v USA, a to 
do Shmithsonian Institution Washington. V rámci této 
služební cesty byly také provedeny srovnávací sběry 
na lokalitách v Západní Virginii (Apalačská pánev) (Josef 
Pšenička).
GAČR 205/07/1059 – Online (internetová) databáze 
pekopteridů z Evropských lokalit (Karbon, Perm). 
– V letošním roce byl dokončen základní modul pro 
internetovou databázi a současně byl položen základ pro 
systém pekopteridních rostlin (Josef Pšenička).

Oddělení botanické

a)  Ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Nástin dějin botaniky v západních Čechách – biografie 
botaniků a institucí působících v regionu západních Čech 
a Šumavy – dokončen rukopis, úprava rukopisu podle 
požadavku recenzentů, kompletace portrétů osobností, 
výběr rukopisných schéd aj. (J. Nesvadbová, J. Sofron), 
sken obrazové dokumentace (S. Pecháčková).
Botanická bibliografie města Plzně za rok 2006, 2007 
a 2008 – dokončen rukopis (J. Nesvadbová, J. Sofron).
Západočeské muzeum a botanika (Ke 130. výročí založení 
muzea v Plzni) – dokončeno, publikováno Erica 2008 (J. 
Sofron a J. Nesvadbová).
Botanická sbírka – kapitola do knihy ke 130 letům ZČM – 
dokončeno a publikováno (všichni odborní pracovníci).
Historický atlas hub. Obrazy Františka Tyttla – dokončeno, 
publikováno v Academia (J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Květena Brd – pokračování (upřesňování lokalit, revize 
databáze) (J. Nesvadbová, J. Sofron, S. Pecháčková).
Fotobionti lichenizovaného rodu Lepraria – dokončování 
disertační práce, příprava publikací: Phylogeny, 
morphology, reproduction and taxonomic revision 
of symbiotic alga Asterochloris (Trebouxiophyceae, 
Chlorophyta), Photobiont diversity in Lepraria neglecta 
group – (O. Peksa).
Fotobionti lišejníků měděných hald na středním 
Slovensku – pokračování terénních a laboratorních prací, 
společný projekt s doc. M. Bačkorem (UPJS Košice) 
a P. Škaloudem (PřF UK Praha) – příprava publikace: 
„ITS rDNA analysis of photobiont diversity in lichens 
from metal-rich substrata (O. Peksa).
Reinvaze epifytů v SZ Čechách – pokračování terénních 
prací – sledování rekolonizace dřevin epifytickými 
lišejníky v Doupovských v. a na Podbořansku, spolupráce 
s L. Syrovátkovou (PřF UK Praha) (O. Peksa).
Lišejníky antropogenních stanovišť (haldy, odkaliště) 
– terénní průzkum (spolupráce s lichenology z PřF JČU 
České Budějovice a PřF UK Praha).
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b) Granty

2006–2008: grant GAUK: Konfokální mikroskopie 
a fylogeneze lichenizovaných zástupců rodu Trebouxia 

Studium lichenizovaných řas Asterochloris – fotobiontů 
lichenizovaných rodů Cladonia, Lepraria, atd. – morfologie, 
taxonomie, molekulární fylogenetika, evoluce. 
Prezentace posteru „Photobionts of Lepraria neglecta 
group“ (O. Peksa, P. Škaloud). O. Peksa prezentoval 
na konferenci IAL6 – International Association for 
Lichenology Meeting“ (13.–19. 7. 2008, Asilomar 
Conference Grounds, California, USA) spojená 
se studijním pobytem v USA (O. Peksa).
Zpracování posteru „Phylogeny, morphology, 
reproduction and taxonomic revision of the symbiotic 
alga Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta)“ 
(Škaloud P. et Peksa O.). P. Škaloud prezentoval poster 
na mezinárodním symposiu: Algal Culture Collections 
2008, 8.–11. 6. 2008 
Argyll, Scotland. Velká Británie
2007–2010: Programový projekt VaV MK ČR č. 

DE07P04OMG001: Změny ve složení a struktuře flóry 
po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného 
floristického průzkumu (S. Pecháčková – řešitel, R. Bláhová, J. 
Nesvadbová, J. Sofron – spoluřešitelé).

a) Terénní průzkum včetně upřesňování dnes již zaniklých 
lokalit (S. Pecháčková, J. Nesvadbová, R. Bláhová).
b) Dokončení textové digitalizace sbírky F. Malocha (R. 
Bláhová).
c) Obrazová digitalizace – 399 sbírkových předmětů (S. 
Pecháčková, R. Bláhová)
d) Terénní fotodokumentace (S. Pecháčková).
e) Zpracování posteru „Changes in a regional flora over 
100 years: methodological problems” (S. Pecháčková, 
J. Nesvadbová) na EURECO-GFOE 14.–19. 9. 2008 
Leipzig (na konferenci prezentován S. Pecháčkovou).

2007–2011: projekt VaV Priority druhové ochrany cévnatých 
rostlin, dílčí studie grantového projektu AOPK Praha: Studie 
švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště 
u Fínů – jarní a podzimní terénní průzkum na lokalitě „NPP 
Pastviště u Fínů“, spolupráce s Krajským muzeem v Chebu a ZO 
ČSOP Brejl (J. Nesvadbová – spoluřešitel).

Oddělení zoologické

a) Ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků 
ve Slavkovském lese (Vacík). Jedná se o spolupráci při 
zpracování výsledků kvantitativní studie organizované 
RNDr. Pavlem Řepou ze Správy CHKO Slavkovský les. 
Byla zahájena digitalizace výsledků – tvorba geodatabáze.
Monitoring ptáků v Plzni a Hlohové v rámci Jednotného 
programu sčítání ptáků v ČR (Vacík)
Shromažďování faunistických údajů z území západních 
Čech (Vacík). Od spolupracovníků (především členů 
Západočeské pobočky České společnosti ornitologické) 
byla získána data o současném výskytu řady druhů 
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obratlovců v západních Čechách. Všechny údaje, včetně 
pozorování pracovníků oddělení byly přepsány do databáze 
a budou publikovány.
Sčítání netopýrů v západních Čechách (Vacík, Hradská). 
Výsledky jsou součástí mezinárodního sčítání. Zoologické 
oddělení ZČM akci organizuje ve spolupráci s NP 
Šumava, Českou společností pro ochranu netopýrů, 
CHKO Slavkovský les a Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR. V lednu a únoru byla kontrolována všechna 
známá zimoviště (štoly, sklepy) na území západních Čech 
(Plzeňský a Karlovarský kraj).
Blechy (Siphonaptera) v hnízdech krtka obecného (Talpa 
europaea), hraboše polního (Microtus arvalis) a dalších 
zemních savců (Němec). Jedná se o studii závislosti 
dynamiky společenstva blech na parametrech hnízd 
hostitelů. V průběhu celého roku je současně každoročně 
rozšiřována srovnávací sbírka blech Západočeského muzea 
v Plzni. V roce 2008 byl získán materiál na lokalitách: Hrad 
Nečtiny, Nové Městečko, Manětín, Hododvíz, údolní niva 
pravého břehu Berounky pod rezervací Zábělá.
Blechy (Siphonaptera) ptačích hnízd (Němec). Sbírka 
skupiny Siphonaptera je dlouhodobě  kompletizována 
sběrem hnízd dalších hostitelských ptačích druhů, v roce 
2008 byl získán materiál ze 12 hnízd.
Pavouci lomu Koterov (Hradská). Sběr a determinace 
materiálu, vedení bakalářské práce.
Karbonský pavoukovec – popis, nafocení vzorku a srovnání 
s literaturou pro poster na konferenci (Hradská)
Arachnofauna Kamence (Hradská). Zpracování výsledků 
pro využití coby podkladů k vyhlášení přírodní rezervace.
Mapování výskytu pavouků na území Plzeňského kraje 
(Hradská). Postupné doplňování údajů z jednotlivých 
faunistických čtverců. V roce 2008 z lokalit: Krušné hory, 
Plzeňsko, Brdy, Horažďovicko.

b) Granty

Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků 
v Branžovském hvozdu (Vacík) – tříletá studie je 
podpořena grantem Plzeňského kraje. V roce 2008 byly 
zahájeny terénní práce.
Výzkum rozšíření, početnosti a biologie straky obecné 
(Pica pica) v Plzeňském kraji (Vacík) – ústavní projekt, část 
studie je podpořena grantem Plzeňského kraje. V průběhu 
roku bylo pokračováno v dlouholetém výzkumu rozšíření, 
početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) v Plzni 
a na Staňkovsku.
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Plzni (Vacík) – tisk 
publikace je podpořen grantem města Plzně. Během roku 
pokračovalo statistické zpracování terénních výsledků. 
Byly připraveny CD nosiče (ofsetový potisk), které budou 
součástí publikace, mapky a texty s charakteristikou 
výskytu jednotlivých ptačích druhů. Byla vytvořena kostra 
publikace v HTML. Tisk publikace je plánován v roce 
2009.

Knihovna Západočeského muzea

Práce na „Soupisu tisků 16. st.“ prozatím částečně stagnují. 
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Celý rukopis dr. Hejnice byl převeden do elektronické 
podoby, chybějící svazky byly zpracovány a doplněny části 
popisů, které již dr. Hejnic nestačil dopsat. Byla zpracována 
obrazová dokumentace.  V současné době je soubor předán 
spolupracovnicím dr. Baďurové a dr. Beránkové, které doplní 
chybějící údaje (bibliografie, citace aj.) a zpracují tiskové 
zlomky. Čeká se na průzkum sbírky grafiky v odd. umprumu, 
neboť je důvodné podezření, že se zde nacházejí vyjmutá folia 
ze starých tisků, která dříve sloužila k  expozičním účelů. Je 
nutné je dohledat a vrátit do původních svazků a poté soupis 
dokončit.

Byla zahájena spolupráce s Virtuální polytechnickou 
knihovnou, která elektronickým způsobem zajišťuje dodávání 
článkové literatury podepsáním přístupového protokolu.

Výsledky grantových projektů VISK za roky 2007 a 2008 
umožnily realizovat záměr vytvoření digitální knihovny „Plzeň 
a Plzeňsko na starých mapách“. Ve spolupráci s T.Hejdukem 
byla digitální knihovna spuštěna 15.12.2008 na počest 
130. výročí založení Zpč. muzea. Krátce po zveřejnění byly 
zaznamenány velmi příznivé ohlasy.

Knihovna je aktivně zapojena do tvorby projektu Národní 
autority, který automaticky využívá při zpracování sbírkového 
i studijního fondu. Zároveň se podílí na jeho tvorbě.

Byly zpracovány dva grantové projekty do programu 
VISK6 „Digitalizace cechovních rukopisů“ a „Digitalizace 
dalších map Plzně a Plzeňska“, oba byly komisí schváleny. 
Bylo digitalizováno 6 cechovních rukopisů. Přidělené finance 
– 39.000,- Kč. V dalším projektu byla digitalizována další část 
souboru map Plzně a Plzeňska (14 ks), na což byla získána 
z grantového projektu částka 18.000,- Kč. Do konce r. 
2008 bylo celkem zdigitalizováno 154 sbírkových jednotek. 
Výsledný soubor je dostupný jednak ve studovně knihovny 
a jednak online na webu http://www.manuscritorium.cz.

V programu VISK 3 byl zpracován grantový projekt 
na upgrade knihovnického systému, který rovněž získal 
souhlas komise MK. Změna byla realizována během června 
– října a díky tomu mohla knihovna přejít na aktuální formát 
záznamů a zkvalitnit tak výsledné výstupy z katalogu.

Nejnáročnější grantový projekt byl zpracován do skupiny 
VISK 5 a byl zaměřen na rekatalogizaci nejstarší části 
studijního fondu. Jeho pomocí jsme získali brigádníky a díky 
tomu bylo zkatalogizová značná část fondu.

4) Evidence a inventarizace sbírek
Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních 

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

Oddělení prehistorie

evidence chronologická za rok 2008:       51 př. č. 
(56.409 ks sbírk. předmětů)
evidence systematická za rok 2008:  1.969 inv.č. 
(13.037 ks. sbírk. předmětů)

•

•

sbírkový fond k 31. 12. 2008:         72.631 inv. č. 
(456.419 ks sbírk. předmětů)
z toho v počítačové databázi:         72.631 inv. č. 
(456.419 ks sbírk. předmětů)
inventarizace:                         revize 6.209 inv. č.  
(49.271 ks sbírk. předmětů)

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené 
sbírkové předměty za uplynulý rok a nové lokační seznamy 
byly vytištěny a zařazeny do kartoték (Rejchová).

Do databáze pomocné evidence negativů bylo zapsáno 
616 negativů z výzkumů v Bdeněvsi „Kamení“, Bdeněvsi 
„Za Školou“ a Vejprnic-pískovny. Příslušné fotografie pak 
byly zařazeny do kartotéky fotodokumentace (Šmolíková). 

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Materiál je většinou po základním zpracování předán 
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně 
příslušným muzeím.

Registrace: Základní registrace je provedena před předáním 
nálezů dalším institucím, u nichž jsou uloženy. 136 r.č.
Chronologická evidence: oddělení neprovádí.
Systematická evidence: oddělení neprovádí.
Pomocná evidence v roce 2008:
Soupis negativů a popis fotografií – 336 kusů.
Soupis kamenných artefaktů z lokality Stříbro (okres 
Tachov) – 466 kusů.

Oddělení starších dějin

evidence chronologická:                    101 př.č.
evidence systematická:                    2071 inv. č. 
v počítačové databázi celkem:         20579 inv. č.
inventarizace:                                    13720 inv.č.

Oddělení novějších dějin

evidence chronologická:                             103 př. č.
evidence systematická:                              152 inv. č.
v počítačové databázi celkem:                  1707 inv. č.
inventarizace:                                          13167 inv. č.

Oddělení uměleckoprůmyslové

evidence chronologická:                            0 př. č.
evidence systematická:                                0 inv. č. 
v počítačové databázi celkem:            15 738 inv. č. 
inventarizace:                                        1 549 inv. č. 

Oddělení národopisné

evidence chronologická:                         13 př. č.
evidence systematická:                              436 inv. č.
v počítačové databázi:                           24 479 inv. č.
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inventarizace:                                           3 225 inv. č.

Oddělení paleontologické

evidence chronologická:                 10 př.č.
evidence systematická:                1425 inv. č. 
v počítačové databázi:             16757 inv.č.
inventarizace:      1000 inv. č.

Oddělení botanické

evidence chronologická:                              1 př.č.
evidence systematická:                             419  inv.č.
v počítačové databázi celkem:               22628 inv.č. 
inventarizace:                                          2196 inv.č.

Oddělení zoologické

evidence chronologická:                           65 př.č.
evidence systematická:                            65 inv. č.
v počítačové databázi:                       15979 inv. č.
inventarizace:                                         183 inv. č.

Knihovna Západočeského muzea

Sbírkový fond - staré tisky:                    147 př.č.
sbírkový fond - reg. lit.:                          136 př.č.
studijní fond :                                         673 sv.
knihovna výměn:                                   420 sv.
v počítačové databázi celkem:            6899 inv.č.
inventarizace:                                          82 k.j.

Souhrn za celé muzeum

počet nových přírůstkových čísel:            627 př.č.
z toho počet přírůstků nakoupených:          138 př.č.
celkové náklady na nákup:                        152769 Kč
počet nových inventárních čísel:                  6820 inv.č.
počet inventárních čísel celkem:               419018 inv.č.
počet inv.čísel v poč. databázi celkem:     197397 inv.č.
počet inventarizovaných inv.č.                    41331 inv.č.

5) Ochrana sbírek, konzervace, 
restaurování

Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/

Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování 
informační a obrazové databáze pro potřeby vyhledávání 
a dohledání muzejních sbírek v případě mimořádné události. 
Vybudováním systému pilotních a regionálních pracovišť 
bylo pověřeno MK ČR. Západočeské muzeum působí 
jako regionální pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj. 
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Do databáze jsou přednostně evidovány všechny vystavované 
a zapůjčované sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané 
k restaurování a konzervaci.

Počet obrazově zdokumentovaných sbírek : 46 665
Z toho za rok 2007 :1344

Preparování

Počet preparovaných sbírkových předmětů: 2 923
(běžná akvizice botanického, zoologického oddělení, 

zpracování vzorků preparátů paleontologického oddělení).

Konzervace a restaurování

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

Konzervační oddělení muzea

Počet konzervovaných a restaurovaných sbírkových 
předmětů 195, z toho  národopis 136 ks, umprum 59 ks.

Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování 
archeologických nálezů se provádí dále ve specializovaných 
laboratořích odd. pravěku, odd. starších dějin  a odd. 
záchranných archeologických výzkumů. Předměty určené 
k výstavám jsou průběžně před vystavením překonzervovány 
. 

Konzervační oddělení poskytovalo průběžnou metodickou 
pomoc v oboru konzervace sbírkových předmětů regionálním 
muzeím – Blovice, Přeštice.

Oddělení prehistorie

Kromě výzkumu v Dobřanech na stavbě haly f. Loma 
a probíhajících výzkumů byl umyt, roztříděn a popsán veškerý 
materiál z nových přírůstků za rok 2008, který byl následně 
uložen v příručním depozitáři (Mašková). 

Průběžně byly laboratorně zpracovávány soubory  přírůstků 
z roku 2005 a částečně i z roku 2006 určené k systematické 
evidenci (Peterková). 

Do depozitáře zlomkové keramiky v Částkově ulici 
bylo uloženo 33 papírových beden s nově zaevidovaným 
materiálem. 

Pro vypsání výběrového řízení na konzervaci bronzových 
a železných předmětů (tzv. norské fondy) bylo nafoceno 
a popsáno 200 sbírkových předmětů (Metlička). 

Pro oddělení ZAV bylo v umývárně oddělení prehistorie 
zajišťováno mytí vrcholně středověkých nálezů z výzkumu 
v Přešticích - Rybově ulici.

V rámci kontroly stavu sbírkového fondu byla provedena 

•
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kontrola stavu předmětů v regálech I 5, I 6, I 7 a I 8  (celé 
nádoby – střední doby bronzové) v depozitáři v Částkově 
ulici – opraveno bylo 6 poškozených nádob (Peterková, 
Rejchová).  

V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 11 nádob a 4 
torza nádob z následujících lokalit: Blšany, Bdeněves, Plzeň-
Bílá Hora a 6 přeslenů z výšinného sídliště Bzí-Velká skála 
(Peterková).  

Pro Severočeské muzeum v Liberci bylo slepeno 
a zrestaurováno 41 keramických nádob a 4 torza nádob 
z hrobů 30, 31, 32, 33, 34, 35, 73, 78 a 86 žárového pohřebiště 
v Příšovicích „Na Cecilce“ (Peterková, Rejchová). 

Do pořadačů s ochrannými obaly bylo zařazeno a popsáno 
829 ks (ev.č. 1.793-2.622) starších svitkových negativů 
(Šmolíková).

V nově zřízené chemicko-konzervační laboratoři bylo 
zkonzervováno pro jiná oddělení v rámci ZČM (Čechová):

Pro odd. národopisu 33 sbírkových předmětů (21 
předmětů do výstavy „reklama“, 9 ks kleští na oplatky, 
lorňon, nástavec z kříže a dýmák).
Pro odd. umprum: 21 sbírkových předmětů do výstavy 
„Užité umění“.
Pro odd. starších dějin: 87 sbírkových předmětů (9 
předmětů z hradu Kašperk, 8 železných předmětů 
z Chrástu-Horní Zábělé, soubor 15 želez z Dobřan, soubor 
48 ks železných předmětů (ostruh, podkov, hřebů, nožů, 
aj.) z hradu Lopata a 3 bronzové a 4 železné předměty 
z Horšovského Týna.

V rámci oddělení bylo zkonzervováno 22 sbírkových 
předmětů (Kyšice - 17 ks kování vozu a postroje, Úherce - 
bronzová spona, Příšovice – 2 br. předměty, Starý Plzenec 
– železný hrot, Plzeň-Bručná – bronzový nůž).

Pro Muzeum Chodska v Domažlicích bylo v rámci 
metodické pomoci muzeím v regionu zkonzervováno 
20 pravěkých bronzových předmětů (sekery, hrot kopí, 
bronzoviny, závěsek, zlomky srpů).

Pro Krajské muzeum v Karlových Varech je zkonzervováno 
50 archeologických (převážně železných) sbírkových předmětů, 
část souboru bude dokonzervována na počátku roku 2009.    

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Podle finančně a kapacitně omezených možností 
zpracovávány jak velké soubory získané dříve, tak i nové 
nálezy z výzkumů. Protože chybí potřebné prostory k lepení, 
sádrování a broušení sádry, je využíván také depozitář 
v Částkově ulici. 

Konzervováno a restaurováno bylo celkem 12 keramických 
předmětů (M. Sochorová). Dál tyto práce neprobíhaly pro 
stěhování pracoviště.

Oddělení starších dějin

Hlavním úkolem bylo zajistit v souvislosti s ukončením 
stěhování novou alokaci sbírek vč. nového roztřídění podle 

•

•

•

logických celků, což bylo provedeno u všech podsbírek. 
Laboratorně byl zpracován veškerý archeologický materiál 
z nových přírůstků za rok  2008.
Překonzervace dřevěných a kožených artefaktů z fondu 
HA (oba předchozí body  Beránková, Gabrielová)
Laboratorní zpracování organického materiálu 
z archeologických výzkumů pro Vlastivědné muzeum 
dr. Hostaše v Klatovech.
Laboratorní a determinační zpracování skleněných 
a kožených artefaktů z výzkumů Národního památkového 
ústavu, územní pracoviště v Plzni pro NPÚ.
Laboratorní a determinační zpracování skleněných 
artefaktů pro muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.

Bylo pokračováno v  třídění fondu MP podle tematického 
hlediska (vytříděny staré mapy,  vojenské mapy, rsp. mapy 
vojenských konfliktů  a další plány Plzně a nejbližšího okolí), 
nahrubo podle stejného hlediska roztříděn fond G (zatím řada 
vedut z 19. století), u těchto fondů bylo zahájeno nové uložení 
sbírky grafiky a starých map a plánů do nových obalů aj., 
prokládáno alkalickým papírem A0, bude ještě pokračováno 
2009. Nedostatek vhodných regálů aj. – viz komentář (oba 
předchozí podbody – Bernhradt)

U fondu MP bylo nově velkoplošně naskenováno na 76 
historických map (např. Kreibichovy krajské mapy, Atlas 
Regni Bohemiae, rukopisy česko-bavorské hranice atd.) aby 
se nemuselo manipulovat s originály – vždy ve spolupráci 
s oddělením geomatiky KMA FAV ZČU (Bernhardt).

Fond Z  byl po stěhování zcela nově uložen,  ošetřen 
a překonzervován  (1230 čísel, tj. 1230 ks), ošetření fondu 
ZU bude provedena během 2009 (Hejduk).

Základní ošetření (vyčištění, překonzervace, drobné 
opravy) u nových přírůstků fondů Z / ZU (Hejduk).

Pokračováno rovněž v drobných opravách a údržbě 
staršího fondu Z a ZU, navíc většími opravami prošlo celkem 
9 předmětů  (Hejduk).

Jako každý rok byla v únoru celkově překonzervována 
exposice Městské zbrojnice (Hejduk).

Vyčištěny a překonzervovány byly nové přírůtky fondu 
AN (69)  i  předměty  při evidenci II. stupně a předměty 
určené k vystavování -112 ks (Hus).

Celkem bylo překonzervováno nebo nově nakonzervováno 
5 420 předmětů (nejvíce střv. keramika, sklo a dřevěné 
předměty – 3043 ks a celý fond Městské historické zbrojnice 
a fond zbraní) a  9  ks bylo restaurováno.

Oddělení novějších dějin

 Prováděno základní konzervační ošetření nově získaných 
sbírkových předmětů a  průběžná konzervace sbírek dle 
potřeby.

Vyčištění a restaurování praporu Společenství řezníků 
– dodavatelsky.
V odd. konzervace byl vyčištěn 1 ks textilie (polštářek pod 
poklepové kladívko).
Příprava podkladů pro vyřešení uložení praporů v rámci 
dotací z „Norských fondů“.
Digitalizace 8 ks historických filmů  ze sbírek muzea 
– dodavatelsky.

•
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Průběžná digitalizace historického fotomateriálu (negativy, 
skleněné negativy,  kolorované diapositivy).

Oddělení uměleckoprůmyslové

Dokončeno přestěhování sbírek z depozitářů v Křimicích 
do centrálního depozitáře v Nepomuku. Přestěhování části 
sbírky porcelánu do nového depozitáře na Bolevecké návsi 
17.

Konzervátorským oddělením bylo konzervováno 59 inv. 
č. 

Restaurování dodavatelsky:
inv. č. UMP 6188a – olejomalba, druhá etapa, 
dokončeno
inv. č. UMP 6188b – rám, druhá etapa, dokončeno
inv. č. UMP 11907, UMP 11 909, UMP 11 910 – soubor 
církevního textilu, druhá etapa
inv. č. UMP 21 558ab – dva stoly, třetí etapa odložena 
z důvodu neschválení dotací na restaurování Ministerstvem 
kultury ČR. 

Oddělení národopisné

Pravidelná desinsenkce sbírek – zajištěno dodavatelsky.
Konzervace a restaurování provedené konzervačním 
oddělením ZČM – 136 kusů.
Divadlem Alfa zrestaurovány historické loutky 
do funkčního stavu – 10 kusů.

Oddělení paleontologické

Preparování :
Preparace vzorků z merklínské pánve  - 90 vzorků.
Preparace vzorků z Hornoslezské pánve  - 212 vzorků.
Preparace vzorků z Doubravy (Plzeňská pánev) – 198 
vzorků.
Preparace vzorků z Ukrajiny  - 45 vzorků.
Preparace zkřemenělých zkamenělin probíhá ve velkém 
rozsahu hlavně díky velkému pracovnímu přispění F. 
Tichávka. Nábrusy zkřemenělého materiálu provádím 
díky pomoci J. Vostatka v dílně v Hlohovicích u Radnic 
– 50 vzorků.
Konzervace  a restaurování :
V průběhu roku bylo konzervováno 9 významných 
rostlinných fosílií z dřívějších nálezů pocházejících 
z lokality Ovčín. 

Oddělení botanické

Bylo zpreparováno 370 sbírkových předmětů (O. Peksa).
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním a průběžné 
sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (J. Mourková).
Část nových sběrů vyplynována společně se sbírkami 
zoologickými (R. Bláhová).
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Oddělení zoologické

Zpreparováno 1952 bezobratlých živočichů, 6 úplných 
koster obratlovců a další kosterní materiál.
Depozitáře byly vyplynovány dodavatelsky 
(DESINSEKTA).

Knihovna Západočeského muzea 

V r. 2008 nebyl restaurován žádný starý tisk, ani nebyly 
provedeny žádné drobnější údržbové práce. Byly provedeny 
v rámci grantového projektu drobné úpravy na některých 
mapách (lepení k podkladovým materiálům, čištění). 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). 

6) Expozice a výstavy

Návštěvnost výstav a expozic muzea

Návštěvnost Západočeského muzea celkem : 71 169 osob
z toho Muzeum Š. Adlera:  9 962 osob

Návštevnost kulturně výchovných akcí: 15 840 osob
Návštěvnost knihovny muzea:       1 171 osob

Celkem muzeum navštívilo při různých příležitostech :      
     88180  osob
Webovské stránky navštívilo :  9 271 osob

Expozice:

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

Oddělení výstavnictví

Oddělení výstavnictví realizovalo více než  desítky výstav 
v průběhu roku 2008 tak, aby  byly zajištěny výstavní aktivity 
stanovené plánem výstavní činnosti z vlastní produkce 
muzea,  a to od klasických muzejních výstav přes moderní 
interaktivní expozice až po typicky galerijní instalace. Práce 
oddělení spočívá ve výtvarném a technickém řešení výstavy 
podle obdrženého scénáře, které je následně, většinou 
svépomocí, realizováno v konkrétní podobě. Výtvarné řešení 
výstavy zahrnuje nejen instalaci předmětů ve vitrínách, 
obrazových materiálů na panelech - grafickou úpravu textů, 
fotografií a dalších doprovodných informací; další podstatnou 
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částí je výroba propagačních materiálů - pozvánky, plakáty, 
informační skládanky a  transparenty -  podle požadavků 
k jednotlivým  akcim.

U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody 
formou nejrůznější výpomoci včetně materiálové.

Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit 
jedinečnou atmosféru dotvářející téma dané instalace. 
Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.

Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav 
a nákupy materiálu, provádějí úklid pracoviště a zajišťují 
drobné provozní práce důležité pro chod organizace ve vazbě 
na výstavní činnost.

Výstavy instalované v roce 2007, které přešly do roku 
2008, pracovníci výstavnictví provedli deinstalaci:

České betlémy - OC Olympia
Václav Špillar - AfricaAmericaAustrália /26. 10. 2007 - 6. 
1. 2008/ - 1. patro levého křídla hlavní budovy.
Betlémy /6. 12. 2007 - 27. 1. 2008/ - výstavní sál NMP 
Merkur žije /1. 11. 2007 - 17. 2. 2008/ - 1. patro pravého 
křídla hlavní budovy.
Dinosauři z Patagonie /3. 8. 2007 - 6. 1. 2008/ - 
přízemí.

Výstavy v prostorách Zpč. muzea v Plzni:

Architekt Miloslav Hrubec /17. 1. 2008 - 17. 2. 2008/ - 1. 
patro levého  křídla hlavní budovy.
Dějiny Českého národa - leporelo /7. 2. 2008 - 13. 4. 
2008/ - přízemí hlavní budovy.
Muzejníci sobě /14. 2. 2008 - 13. 4. 2008/ - výstavní sál 
NMP
Labyrintem užitého umění /27. 3. 2008 - 18. 1. 2009/ 
- výstavní sál
Ztracený obzor - v horách Karakoramu /8. 4. 2008 - 18. 
5. 2008/ - 1. patro pravého  křídla hlavní budovy.
90 let československého letectva /30. 4. 2008 - 30. 6. 
2008/ - výstavní sál NMP
Šalba a klam /30. 4. 2008 - 3. 8. 2008/ - přízemí hlavní 
budovy.
Alfons Mucha a jeho doba /29. 5. 2008 - 11. 1. 2009/ - 1. 
patro levého  křídla hlavní budovy. 
Andy Warhol /12. 6. 2008 - 14. 9. 2008/ - 1. patro 
pravého  křídla hlavní budovy.
Hledání zmizelého /11. 9. 2008 - 22. 2. 2009/ - přízemí 
hlavní budovy.
Život a doba spisovatele K. Čapka /24. 9. 2008 - 2. 11. 
2008/ - výstavní sál NMP
Bienále kresby 2008 /8. 10. 2008 - 16. 11. 2008/ - 1. a 2. 
patro hlavní budovy.
Karel Klostermann /2008 /28. 11. 2008 - 11. 1. 2009/ 
- 2. patro levého křídla hlavní budovy.
Pojd‘te všichni k jesličkám /4. 12. 2008 - 11. 1. 2009/ 
- výstavní sál NMP

Výstavy v prostorách kavárny Zpč. muzea v Plzni:

Zdeněk Březina - Šumava - fotogradfie
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Zdeněk Březina - Svět automobilových závodníků – 
fotografie
Jan Krabec - Ztracený obzor – fotografie
Václav Hynčík – fotografie
Linoryty z dílny ZUŠ Plzeň
Plakáty - SSUPŠ Zámeček
Horst - obrazy a plastiky
Vladimír Líbal - plakáty

Oddělení prehistorie

Ve spolupráci s kanceláří SGL projekt s.r.o. v Praze bylo 
připraveno architektonické řešení připravované Expozice 
pravěku a rané doby dějinné v jihozápadních Čechách v hlavní 
budově ZČM (Metlička). 

Pro výstavu „Sklo – ze sbírek muzea Dr. K. Hostaše 
v Klatovech“ bylo zapůjčeno 17 předmětů reprezentujících 
pravěké a raně středověké nálezy skla v regionu.  

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích :

Výstava „Architektonické dědictví Plzeňského kraje“, 
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni a agentura Opera-
Balet.cz, s.r.o., Plzeň (duben až květen 2008), Horšovský 
Týn (květen až červen 2008), Nebílovy (červenec až srpen 
2008) a Česko – bavorské centrum Schönsee (září až říjen 
2008) (P. Braun, fotodokumentace církevní a panské 
architektury).
Výstava „Antonín Šít – krajinář jižních Čech“, (10. 5. 
– 30. 6. 2008), Chyšky (P. Břicháček)
Výstava „Antonín Šít – souborné dílo“ (září 2008) Písek 
– sladovna (P. Břicháček)
Výstava „M. J. Rentz – geniální rytec českého vrcholného 
baroka“, (červen až prosinec 2008), Milevsko – bazilika 
(P. Břicháček)
Výstava „Hledání zmizelého – archeologie zaniklých 
středověkých vesnic na Plzeňsku“, (12. 9. 2008 – 11. 
1. 2009), Plzeň (M. Šmejdová – kresebné rekonstrukce 
a spolupráce při instalaci a M. Sochorová – práce kapitole 
o odívání a spolupráce při instalaci)
Výstava „Archeologický výzkum kostela sv. Ducha 
ve Všerubech 2000 – 2008“, Obecní úřad Všeruby, (srpen 
– říjen 2008) (M. Čechura).

Oddělení starších dějin

Vlastní výstavy :

„Hledání zmizelého – archeologie zaniklých středověkých 
vesnic na Plzeňsku“ (ZČM září 2008 – únor 2009). 
Výstava uspořádána v rámci 40. mezinárodní konference 
archeologů středověku, pořádané Západočeským muzeem 
a Katedrou archeologie Západočeské univerzity  v Plzni 
ve dnech 15. – 19. září 2008 (Orna, Dudková, Frýda).
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Spoluúčast na jiných výstavách ZČM v Plzni 

„Labyrintem užitého umění“ – 19 ks (ZČM březen 2008 
– leden 2009, garant Umprum). Výstava uspořádána 
k připomenutí 130. výročí založení muzea v Plzni.
„Alfons Mucha a jeho doba“ – 31 ks (ZČM květen 2008 
– leden 2009, garant Umprum). 
 „Šalba a klam – historie reklamy…“ – 99 ks (ZČM duben 
– srpen 2008, garant Atelier Krist)
„Život a doba spisovatele Karla Čapka“ -   2 ks (ZČM září-
prosinec 2008, garant odd. novodob.dějin)

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů ( autorsky 
i zápůjčkami) :

stálá expozice  M Karlovy Vary – město (Nová louka) 
zapůjčeno 9 ks.
stálá expozice  M Karlovy Vary – pobočka Žlutice 4 ks.
stálá expozice  M Karlovy Vary-pobočka Jáchymov 
(Královská mincovna) 143 ks.
stálá expozice MM Kasejovice-synagoga 72 ks.
stálá expozice Pivovarské muzeum Plzeň 3 ks.
stálá expozice zámek Zbiroh 5 ks.
stálá expozice hradu Velhartice (NPÚ Plzeň) 11 ks.
stálá expozice hradu Kašperk (obec Kašperské Hory) 
32 ks.
výstava „Beroun-posádkové město“ (MČK Beroun, 
duben-září 2008) 243 ks.
výstava „Tachovsko za Třicetileté války“ (MČL Tachov, 
srpen-říjen 2008) 2 ks.
výstava „Měnová reforma 1953“ (Magistrát m.Plzně + 
Atelier Krist,  květen-červen 2008)  54 ks.
výstava „Šperk ze skleněných perel“ (M Jablonec n./N., 
červen – září 2008) 7 ks.
výstava „Velká válka 1914-1918“ (M Cheb, červen 2008 
– leden 2009) 6 ks.
výstava „Skleněné poklady ze sbírek .“ (VMH Klatovy, 
červen – listopad 2008) 3 ks. 
výstava „Sibiřská anabáze“    (MTGM Rakovník – Lány, 
červenec – listopad   2008) 4 ks.
výstava „Invaze a okupace 1968“ (Magistrát m. Plzně + 
Atelier Krist,  srpen – září 2008) 70 ks. 
výstava „Sokolovské osmičky“ (M Sokolov, září – prosinec 
2008) 32 ks.
výstava „Okupace ČSSR v srpnu 1968“ (MM Čelákovice, 
říjen 2008 – březen 2009) 1 ks.
výstava „Cesta ke svobodě“ (MJP Blovice, říjen 2008 
– březen 2009) 14 ks.

Dlouhodobé zápůjčky  v expozicích jiných muzeí, rsp. 
organizací :

 Muzeum Louny (3 předměty), Zámek Nebílovy – NPÚ 
Plzeň, ú.o.p. (1 ks), Plzeňské historické podzemí ( v současné 
době probíhají převody od bývalého provozovatele Esprit 
Plzeň na Pivovarské muzeum v Plzni). Bývalé trvalé zápůjčky 
do expozic jiných organizací byly během 2008 vyřešeny 
sepsáním nových smluv o výpůjčce. 

Celkem tedy úplná realizace nebo účast na 27 akcích. 
Realizaci na archeologických výstavách zajišťoval Orna (+ 
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spolupráce Spěváčková, Beránková, Dudková, Hejduk), 
na grafických vč. grafické stránky archeologické výstavy 
Bernhardt, na numismatických výstavách Hus a na výstavách 
militárií Hus a Hejduk. 

Vytvoření nové expozice „Historie Plzeňského kraje“ 
v ZČM – tvorba ITZ, scénáře i expozice,  účastnilo se celé 
oddělení a ředitel muzea (za spolupráce s pražským výtvarným 
ateliérem G.L.Architekti , ing. arch. Vagaday).

Oddělení uměleckoprůmyslové

Vlastní výstavy :

„Labyrintem užitého umění“, výstavní sál, Kopeckého 
sady 2, ZČM v Plzni (libreto D. Braunová). Výstava 
ke 130. výročí založení muzea.
„Alfons Mucha a jeho doba“, výstavní sál, Kopeckého sady 
2, ZČM v Plzni (libreto D. Braunová). Výstava ke 130. 
výročí založení muzea.

Spolupráce na expozicích v jiných objektech včetně 
zápůjčky sbírek :

Gastro Žofín, zámek Zbiroh (16 inv. č.)
Druhý život Prodané nevěsty, Západočeská galerie v Plzni 
(2 inv. č.)
Městské muzeum a galerie Nepomuk (11 inv. č.)
Biedermeier – umění a kultura v českých zemích 1814 
– 1848, Jízdárna Pražského hradu, Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze (1 inv. č.)
Mé druhé já – nebo první?, Galerie umění Karlovy Vary 
(7 inv. č.)
Krajský soud v Plzni (3 inv. č.)
Secesní sklo, Muzeum Dr. Karla Hostaše, Klatovy 
(vystaveno v Besançonu, Francie) (2 inv. č.)
1958 Brusel 2008 Plzeň – Unie výtvarných umělců, 
Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (10 inv. č.)
Biskupství plzeňské – Diecézní muzeum, ambity 
Františkánského kláštera v Plzni (39 inv. č.)
Celkem: 91 inv. č.

Oddělení novějších dějin

Expozice pro jiné organizace:

Středisko historie Nýřan a jeho okolí. Stálá expozice 
v Městské knihovně Nýřany,  zpracovány panely – Vývoj 
osídlení a urbanismus, Památky Nýřany, Památky Kamenný 
Újezd a Doubrava, Nýřany v datech.

Spolupráce na výstavách s jinými organizacemi:

- Vernichtete Kirchen im Bistum Pilsen 1945 bis 
1989. Hala Sparkasse Oberpfalz Nord in Tirschenreuth, 
Tirschenreuth, Německo (25.2. – 9.3. 2008) (ve spolupráci 
s Diecézním muzeem v Plzni).
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Výběr, odborné zpracování a zápůjčky sbírkových předmětů 
pro výstavy dalších institucí v Západočeském muzeu:

Šalba a klam. Západočeské muzeum v Plzni (30.4. – 3.8. 
2008) (doplnění výstavy M. Krista).
Život a dílo Karla Čapka. Západočeské muzeum v Plzni. 
(24.9 – 2.11. 2008) (doplnění výstavy Památníku Karla 
Čapka ve Staré Huti).

Výběr, odborné zpracování a zápůjčky sbírkových předmětů 
pro výstavy dalších institucí: 

Jak dlouho se točí aneb historie pohostinství v Plzni. 
Pivovarské muzeum v Plzni (17.6. – 31.10. 2008).
Šumava Karla Klostermanna: obrazy z let 1876 – 1914. 
Muzeum Šumavy v Kašperských Horách (4.7. – 31.10. 
2008).
90. výročí založení Československa. Statutární město 
Plzeň (13.10 – 14.11. 2008).
90. výročí vzniku Československa. Společnost malíře 
Václava Brožíka, Třemošná (14.10. – 30.10. 2008).

Oddělení národopisu

Expozice :

V roce 2008 nebyly provedeny žádné změny v podobě 
stálé expozice národopisného oddělení.
V roce 2008 byl zpracován kompletní scénář pro 
historickou část v připravované expozici Muzea loutek. 
Scénář je doplněn o multimediální část, která bude 
umístěna na každém patře. (D. Bechný, J. Studená)

Výstavy :

Domaslav včera a dnes, Domaslav. Scénář: J. Studená
Pojďte všichni k jesličkám, výstavní sál, náměstí Republiky 
13 Scénář: T. Hájková, J. Studená
Pozvánka do muzea loutek. Výstava v průjezdu náměstí 
Republiky 13. Scénář: D. Bechný, J. Studená

Oddělení paleontologické

Výstava ve spolupráci s ČSOP Radnice „Geologické 
zajímavosti Plzeňského kraje“

Knihovna Západočeského muzea

Knihovna se podílela přípravou, výběrem a zápůjčkou 
na výstavách „Labyrintem užitého umění“ a na výstavě 
„Alfons Mucha“. 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 
11 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 cca 271 návštěvníků. Knihovna 
se podílela na akci Muzejní noc uspořádáním výstavky 
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a otevřením celé knihovny. Při této akci knihovnu navštívilo 
cca 900 návštěvníků.

Muzeum Dr. Š. Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě :

od 31.7 výstava fotografií p. M. Drhy s názvem 
MIKROSVĚT 
od 29.8 výstava fotografií p. Večeřa Květena Šumavy    
od 8.1 Výstava panelů pro np. Šumava s názvem 
Zapomenuté dědictví.

7) Opravy a udržování budov muzea

 Zborovská 40 :

    Dokončení opravy fasády uliční i dvorní, oprava a nátěr 
oken, výroba a osazení nových historizujících  vchodových 
dveří, dokončení opravy krovu a výměna taškové  krytiny , nová 
titanozinková krytina na kopuli a věži, osazen nový zlacený 
praporec, realizace zesílení stropní konstrukce nad 3.N.P. 
v půdním prostoru. Vyklizení dvora a provedení terénních 
úprav umožňujících parkování osobních automobilů, realizace 
jednoduchého oplocení a úprava vjezdových vrat do dvora. 
Kolaudace stavby.

Hlavní budova :

dokončení levého křídla UMPRUM :

elektroinstalace  silnoproudu i slaboproudu, montáž 
svítidel, dodání a osazení okenních rolet, oprava těsnění 
článků radiátorů a výměna thermostatických hlavic 
radiátorů Ú.T., restaurování historických tapet v církevním 
úseku UMPRUM, restaurování  kovového secesního 
zábradlí na schodišti do UMPRUM vč. dřevěného 
madla, vyčištění žulového schodiště, restaurování 
kamenného sloupu na schodišti vč. vázy, restaurování  
kartonů s návrhem vitrážových oken vč. dřevěného rámu 
na schodišti, dokončení fládrů nárožníků a dveří, výroba 
a montáž krytů radiátorů.
kolaudace levého křídla UMPRUM.

dokončení silnoproudých rozvodů v HB :

ochrana ventilátorů VZT a klimatizace na půdě, podlahové 
zásuvky ve 2.N.P. expozice historie, přezbrojení rozvaděče 
RS 2 u zbrojnice, zásuvky 400V v komunikačních věžích, 
napojení pokladny v šatně, definitivní napojení čerpadla 
ve studni v 2.P.P.

levá komunikační věž :

je provedena vnitřní izolace proti spodní tlakové vodě 
ve schodišti i ve výtahové šachtě

fasáda  levé a pravé komunikační věže :

fasádní omítka vč. zednických úprav, úprava elinstalace, 
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venkovní izolace proti zemní vlhkosti.
valounková dlažba u levé komunikační věže vč.ocelového 
poklopu na kanalizační šachtě.
uliční fasáda, levé křídlo :
napojení dešťových měděných rour  na litinové atypické 
potrubí včetně stavebních úprav výklenků nad kamenným 
soklem, demontáž  kamenných kuželek a jejich 
restaurování, zahájení prací na obnově kamenného soklu.

Bolevecká náves 17 :

příprava místností v objektu A na depozitář UMPRUM.
montáž nových regálů v objektu A.
demontáž starých dřevěných regálů v objektu E.

Tylova ulice 22 :

výměna osvětlovacích těles – odd. botaniky.
oprava a zprovoznění přímotopů – odd. konzervace.
výměna osvětlovacích těles – odd. zoologie.
údržba dle požadavku jednotlivých oddělení.

Národopisné odd. náměstí Republiky 13 :

vyklízení místností dle požadavků nár. odd a montáž 
nových regálů.
oprava elektroinstalace a osvětlení.
spolupráce při instalaci výstav.
údržba vybavení dle požadavků nár. odd.

Centrální depozitář Nepomuk :

opravy a údržba zařízení a vybavení.

Zborovská 40 :

montáž nového vybavení v odd. prehistorie
montáž nového vybavení v odd. OZAV

Oddělení údržby  zajišťuje veškerou rozsáhlejší manipulaci 
se sbírkami, při jejich převozu mezi objekty muzea a při 
zápůjčkách do jiných muzeí. Oddělení dále zajišťuje stěhování 
sbírek a manipulaci s výstavním mobiliářem při realizaci výstav 
v Západočeském muzeu,

8) Ostatní činnost muzea

Přednášková činnost odborných oddělení:

Oddělení prehistorie :

Ukázka skleněných artefaktů a výklad pro studenty 
Západočeské univerzity ve sbírkách prehistorického 
oddělení ZČM (Frýda, Metlička). 
Přednáška o metodice archeologických výzkumů s exkurzí 
na terénní výzkum v Dobřanech pro studenty Křižíkova 
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gymnázia v Plzni (Metlička).  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů :

Výuka a další pedagogická činnost na vysokých školách.
Přednášky v rámci výuky archeologie na katedře archeologie 
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 
(P. Břicháček).
Středověká církevní architektura: Možnosti archeologie při 
studiu duchovní kultury středověku. Seminář pro katedru 
antropologie ZČU v Plzni (M. Čechura).

Oddělení starších dějin :

Během roku prosloveno  6 přednášek: 
„Uniformy bezpečnostních sborů ve sbírkách ZČM“– III. 
konference policejní historie, Praha 29. listopad 2008, cca 
40 posluchačů (Hus).
„Vyšší generálové habsburské armády českého původu 
1914-1918“– Konference Velká válka 1914-1918 a EU, 
Plzeň  7. 10. 2008, cca 20 posluchačů (Hus).
„Dějiny obce Nekmíř a blízkého okolí“ – Kulturní dům 
Nekmíř, 24. 5. 2008, cca 200 posluchačů (Hus).
„Vybavení lékaře v novověku na základě nálezů z odpadní 
jímky čp. 289 v Plzni“ – konference Forum Archaeologiae 
postmediaevalis, Praha 9. 4. 2008, cca 50 posluchačů 
(Orna).
„Roky 1968-1969 a normalizace“ pro studenty Masarykova 
gymnasia a gymnasia Opavská (2 akce), cca 70 posluchačů 
(Bernhardt).
komentované prohlídky výstavy pro plzeňské školy během 
trvání výstavy „Hledání zmizelého“ v ZČM,  (Orna 
a Dudková).

Výuka a další pedagogická činnost na vysokých školách:

přednášky  na KAR FF ZČU, obor numismatika, zimní 
semestr,  29 studentů (Hus) 

Oddělení novějších dějin :

Svatovojtěšská stopa u Horní Lukavice (místo zvláštní 
zbožnosti). Památky skryté v hloží (drobné památky 
a občanská společnost), Muzeum a galerie severního 
Plzeňska, Mariánská Týnice, 31.5. 2008 (Krčmář).
Úvodní přednáška k výstavě 90. výročí vzniku 
Československa. Společnost malíře Václava Brožíka, 
Třemošná, 15.10. 2008 (Krčmář).
Méně známé stopy sv. Vojtěcha na území českobudějovické 
diecéze v Plzeňském kraji. Genius loci českého jihozápadu. 
Tradice a současnost II. Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, 22.10. 2008 (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové :

Komentované prohlídky k výstavě Labyrintem užitého 
umění (Kotorová).
Komentované prohlídky k výstavě Alfons Mucha a jeho 
doba (Mleziva).
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Oddělení národopisné :

Přednáška o sbírkotvorné činnosti národopisného 
oddělení. Součást programu Muzejní noci. (D. Bechný).
Vývoj, tradice a nošení baráčnického kroje. Přednáška pro 
plzeňské Baráčníky. (M. Maderová)
Vánoce - přednáška pro Mateřské centrum při ECM 
na Bolevci (M. Oliberiusová)
Přednáška pro Klub asistentek ředitelů – téma Vánoce 
– (T. Hájková
Přednášky pro LPPN – Pijme pivo s bobkem (historie 
piva); Jak šel život (výroční obyčeje) –  (M. Maderová)

Oddělení paleontologické :

Přednáška Čína známá i neznámá – v rámci přednáškového 
cyklu Výpravy za poznáním, Plzeň, leden (Josef Pšenička)
Přednáška „USA – Západní Virginie“ pořádané Radnickým 
klubem důchodců; Radnice, listopad (Josef Pšenička)
In situ spores from Pennsylvanian ferns from Upper Silesian 
Basin (Czech Republic, Poland) - 12th International 
Palynological Congress, Bonn, Německo, srpen/září (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 - 5th Symposium on Permo-
Carboniferous Faunas, Hradec Králové, červenec, (Josef 
Pšenička)
Ferns from the Pilsen Basin, Czech Republic (Bolsovian 
– Stephanian) - 11th Coal Geology Conference, Praha, 
červen, (Josef Pšenička)

Výuka a další pedagogická činnost na vysokých školách:
Přednášky na ZČU, Fakulta pedagogická, Katedra 
geografická a Katedra přírodních věd (Josef Pšenička).
Konzultace, vedení a oponentury diplomových prací-
Fakulta pedagogická, Katedra geografická a Katedra 
přírodních věd; Přírodovědecká fakulta UK Praha; UCCB, 
Nova Scotia, Canada; (Pšenička).

Oddělení botanické :

Výuka a další pedagogická činnost na vysokých školách:
Vybrané kapitoly v lichenologii I, II – PřF UK Praha (O. 
Peksa) + vedení diplomových prací (2 práce) na PřF UK 
Praha (O. Peksa)
Přednáška na odborném semináři katedry botaniky PřF 
UK Praha: „6. IAL Symposium – postřehy z lichenologické 
konference“ (O. Peksa spolu s J. Vondrákem z PřF JCU).
Kurs Metody studia kořenových systémů – Přírodovědecká 
fakulta JČU České Budějovice – předneseno: Sbírka 
podzemních orgánů rostlin v ZČM v Plzni, Netradiční 
metody studia kořenů v lučních ekosystémech; vedení 
studentů při praktických úkolech (S. Pecháčková).
Ve spolupráci ze Západočeskou pobočkou ČBS 2 
přednášky (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa).
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Oddělení zoologické .

Výuka a další pedagogická činnost na vysokých školách:
Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU 
Plzeň – Fylogeneze a systém strunatců, Fauna ČR (Vacík)
Vedení bakalářských a diplomových prací (Vacík)

Ředitelství :

Výuka a další pedagogická činnost na vyšších a vysokých 
školách:

Výuka  na Západočeské univerzitě, Filozofická fakulta, 
Katedra archeologie. Zimní semestr (2 hod.týdně): 
Historie skla a sklářské výroby.
Výuka na Západočeské univerzitě, Filozofické fakultě, 
Katedra archeologie. Letní semestr  (2 hod. týdně): 
Muzeologie a ochrana památek  (F. Frýda)
Výuka na  Škole muzejní propedeutiky  Asociace muzeí 
a galérií České republiky. Kurz určen pro pracovníky 
muzeí, galerií a veřejné správy.  Přednášeny okruhy : 
Archeologie a terénní práce; Historické sbírkové obory 
a jejich problematika v muzeích.

Ostatní formy prezentace sbírek : 
Vzdělávací činnost muzeí  (F.Frýda)
V roce 2007 oponentní posudky závěrečných prací Školy 
muzejní propedeutiky AMG (4 práce)   (F. Frýda)
Vedení 2 závěrečných prací (úspěšně obhájeny) na Škole 
muzejní propedeutiky AMG.
Předseda zkušební komise  Školy muzejní propedeutiky 
AMG (F.Frýda)
Oponetní posudky magisterských diplomových prací 
na ZČU FF, Katedry archeologie (3 práce) ( F. Frýda)
Akreditovaný člen zkušební komise pro státní bakalářské 
a magisterské zkoušky ZČU FF, Katedry archeologie.   
(F.Frýda).

Přednášková a kulturní činnost v objektech 
muzea:

Hlavní budova muzea :

Přednáškový cyklus Výpravy za poznáním (12 přednášek) :
Josef Pšenička – Čína známá i neznámá
František Šesták – Z Čech až na konec světa - mys 
Finisterre
Martin Loew – Havaj
Petr Dürr – Namibie
Petr Novotný - Kuba
Martin Loew – Kalifornie
Veronika Siňorová – Nepál
Petr Mikota– Ze života ledovce
Jaroslav Lohota – Evropa bez motoru
Vítek Procházka – Nový Zéland
Petr Mikota – Bretaň
Petr Stříbrný– Francie
Ostatní přednášky :
Burianova kulturní ozdravovna
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„Zeleným Zélandem a vyprahlou Austrálií“ (Pavla 
Blažková) – přednáška přístupná veřejnosti v rámci 
jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při ZČM 
v přednáškovém sále hlavní budovy (5.4.2008).
„Etiopie 07“ (Tomáš Ryneš) – přednáška přístupná 
veřejnosti v rámci podzimní  schůze Západočeské pobočky 
ČSO při ZČM v přednáškovém sále hlavní budovy 
(6.12.2008).
další  přednášky a kulturní programy uvedeny v příloze 
Program přednáškového sálu Západočeského muzea 
v Plzni.

Celkem v Západočeském muzeu bylo uspořádáno  228 
kulturních akcí.

Vědecké a odborné konference :

Konference pořádané nebo  spolupořádané Západočeským 
muzeem v Plzni :

40. Mezinárodní konference archeologie středověku  
Plzeň 2008. Pořadatelem konference bylo Západočeské 
muzeum v Plzni ve spolupráci se Západočeskou univeritou 
v Plzni. Konfrence proběhla v prostorách Západočeského muzea 
v Plzni ve dnech 15. – 19. září 2008. Konference se účastnili 
badatelé z České republiky, Polska, Německa, Rakouska, 
Holandska a  Maďarska.  Na konferenci bylo předeseno 67 
odborných referátů a  panelové diskuze se účastnili badatelé 
s 26 postery. Součástí konference byla i odborná exkurze 
po významných historických a archeologických památkách 
Plzeňska (archeologický výzkum zaniklé středověké vsi 
Borek u Plzně, hrad Radyně, historický hamr Dobřív 
a zaniklý středověký komplex Řebřík u Líšné na Zbirožsku). 
Průvodci exkurzí byli  F. Frýda, J.Orna a P. Vařeka (ZČU). 
Pro konferenci byla připravena výstava prezentující výsledky 
výzkumu zaniklých středověkých vsí na Plzeňsku. K této 
výstavy byl za významné podpory Západočeské univerzity 
vydán obsáhlý katalog. Referáty přednesené na konferenci 
budou publikovány ve sborníku Archeologia historica. 
(organizační zajištění:  Frýda, Orna, Dudková, Spěváčková, 
Beránková,  Němečková).

Na konferenci přednesli své příspěvky:  Frýda, M.Čechura 
„Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech“; 
poster „Středověký schalenstein z Albrechti“ (Čechura 
– Frýda); poster „Nové poznatky k zámku – tvrzi Hradiště  
v Blovicích“ (M. Sochorová ve spolupráci s J. Boudou a  H. 
Hanzlíkovou).

Seminář  knihovníků muzeí a galerií při AMG 
v Západočeském muzeu  v Plzni ve dnech  9.-11. září  2008. 
za účasti  120  pracovníků muzejních knihoven České 
republiky. (odborné a organizační zajištění I. Šedo)

Odborný seminář  věnovaný  paleontologické 
problematice a vzpomínce významné osobnosti české 
paleontologické vědy  Doc. RNDr. Jaroslavu Kraftovi, 
CSc. , dlouholetému pracovníkovi Západočeského muzea 
v Plzni. Seminář se uskutečnil v Západočeském muzeu 
ve dnech 17. – 18. října 2008 v přednáškovém sále muzea 

•

•

•

za účasti předních českých paleontologů a spolupracovníků 
dr. J. Krafta. ( organizační zajištění a program J. Pšenička).

Účast na  odborných a vědeckých konferencích :

Účast na 36. semináři  archeologů muzeí a památkové péče 
AMG ČR, které se konalo ve dnech 4.- 6. června v Chebu, 
věnované připravovanému věcnému záměru památkového 
zákona.  Hlavní referát  k problematice archeologické 
památkové péče ve vztahu k přípravě nového zákona 
přednesl  F. Frýda.    Za Západočeské muzeum se semináře 
účastnili  odborní  pracovníci (Zelenka, Orna, Dudková, 
Gabrielová, Čechura, Hus).
Účast  ve dnech 25.-28. června 18. mezinárodního 
pracovního setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich“, 
jehož hostitelem byl tento rok německý Manching. 
Ústředním tématem konference byla neolitizace střední 
Evropy (Metlička). 
Účast  ve dnech 29. září až 3. října na mezinárodní 
konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2008“, 
které se konalo ve Vranově nad Dyjí (Metlička).
Archeologické výzkumy v Čechách 2007, 8. a 9. dubna 
2008, Praha (P. Hereit – účast, M. Čechura – referát 
„Sídliště a pohřebiště z mladší doby bronzové v Nýřanech, 
okres Plzeň – sever“ a referát „Výzkum pravěké lokality 
ve Štěnovicích (okres Plzeň – jih) a jeho počítačové 
zpracování“ (s P. Jansou)). 
Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis. Novověká 
keramika. Výroba, sortiment, užití. 8. a 9. dubna 2008, 
Praha (M. Šmejdová, referát: Vyhodnocení souboru 
novověké keramiky z archeologického výzkumu studny 
v Blovicích, společně s J. Boudou).
Cinarchea 2008 – 8. mezinárodní filmový festival 
dokumentárních filmů s archeologickou tématikou, 23. 
až 26. dubna 2008, Kiel (Německo) (P. Hereit).  
27. Niederbayerischen Archäologentag, 26. až 27. dubna 
2008, Deggendorf  (Německo) (P. Hereit).
VII. ročník  konference Počítačová podpora v archeologii, 
21. – 23. května 2008, Zvíkov (M. Šmejdová).
Letní škola medievistických studií, 5. – 7. září 2008, 
Sázava (M. Čechura).
Kontinuitäten – Diskontinuitäten: Von der Keltenzeit 
bis zu den Bajuwaren,  18. a 19. září 2008, Regensburg 
(Německo) (P. Hereit).
850. let korunovace Vladislava II. za českého krále, 2. – 3. 
prosince 2008, Praha (P. Břicháček)
Formy středověkých a raně novověkých sakrálních staveb, 
12. 11. 2008, Praha (M. Čechura – referát „Opevněné 
kostely v Čechách – Typologie, funkce, výzkum“).
III. mezin. konference policejní historie, Muzeum PČR 
Praha, listopad 2008 (Hus)
Seminář „Velká válka 1914 – 1918 a EU“, Plzeň, říjen 
2008 (Hus)
Konference „Forum Archaeologiae Postmediaevalis“, 
Praha leden 2008 (Dudková, Orna)
Seminář „Metody zpracování keramiky z archeol. 
výzkumů ve vztahu k okolnostem“, Brno, březen 2008 
(Orna, Dudková).
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Konference „Regiony-časoprostorové průsečíky“, Praha 
leden 2008 (Bernhardt).
Studentská konference „Scama super Misam“, Plzeň 
listopad 2008 (Bernhardt).
Odborný seminář Československé jaro 1968 – naděje, sny, 
realita, Národní muzeum, 23.4. 2008, Praha (Krčmář).
Odborný seminář „Fronta a týl“, Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích, 16.5.2008, České Budějovice 
(Krčmář).
Seminář 13. veletrhu muzeí České republiky. Muzeum 
Vysočiny Třebíč, 20.5 – 21.5. 2008,Třebíč (Krčmář).
Seminář Památky skryté v hloží (drobné památky 
a občanská společnost). Muzeum a galerie severního 
Plzeňska, 31.5. – 1.6. 2008, Mariánská Týnice, přednesen 
příspěvek Svatovojtěšská stopa u Horní Lukavice (místo 
zvláštní zbožnosti)  (Krčmář).
Konference Z historie zlatavého moku I – Historie 
hostinské živnosti v Čechách. Pivovarské muzeum, 17.6. 
– 18.6. 2008, Plzeň (Krčmář).
Vědecká konference „Osmašedesátý“ – Pražské jaro: pokus 
o obnovu občanské společnosti. Katedra společenských 
věd PF University Palackého v Olomouci a Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 18.8. – 19.8. 2008, Olomouc 
(Krčmář).
Genius loci českého jihozápadu. Tradice a současnost 
II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 22.10. 
– 23.10. 2008, České Budějovice, přednesen příspěvek 
Méně známé stopy sv. Vojtěcha na území českobudějovické 
diecéze v Plzeňském kraji (Krčmář).
Mezinárodní konference „Osmičky v česko – rakouských 
dějinách“ v rámci 3 Česko – rakouských dní historiků. 
Waldviertel Akademie, 20.11. – 21.11. 2008, Waidhofen 
/ Thaya /Rakousko/ (Krčmář).
Konference Od vize k realitě, Hradec Králové (D. 
Bechný).
12th International Palynological Congress, Bonn, 
Německo, srpen/září (Josef  Pšenička) aktivní účast.
5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas, Hradec 
Králové, červenec, (Josef Pšenička) aktivní účast.
11th Coal Geology Conference, Praha, červen, (Josef 
Pšenička) aktivní účast.
International conference „GEOTOURISM AND 
MINING HERITAGE”, Krakow, Polsko, (Josef Pšnička) 
Mezinárodním symposium Algal Culture Collections 
2008, 8.–11. 6. 2008, Argyll,  Scotland, United Kingdom 
(O. Peksa).
IAL6 – International Association for Lichenology Meeting, 
13.–19. 7. 2008, Asilomar, California, USA (O. Peksa).
Mezinárodní konfence EURECO-GFOE 14.–19. 9. 
2008 Leipzig (S. Pecháčková).
Mezinárodní sympozium o permo-karbonské fauně 
v Hradci Králové (7.–11.7.,  Hradská).
Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody v Českém lese, 
Přimda (3.–5.9., Vacík,  Hradská, Němec) – předneseny 
3 referáty.
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Práce pracovníků muzea v poradních 
sborech a edičních radách :

Jindřichohradecký sborník historický (P. Břicháček)
členství v ZRAK–  oddělení zastupuje Orna a Dudková
předseda Vlastivědné společnosti „Regio“ (Orna)
členství v archeologické komisi AMG (Orna, Dudková)
členství v účelové dlouhodobé odborné archeologické 
komisi na ZAV Plaza-Opava při ArÚ ČAV Brno (Orna) 
– na vlastním výzkumu spolupracuje Archaia
předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost OM 
v Klatovech (Orna)
člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  muzea 
v Mar. Týnici (Hus)
členství v historické komisi a výboru RJ  Čs. obce 
legionářské v Plzni (Hus)
předseda památkové komise MO Plzeň – 2 Slovany 
(Hus)
členství v numismatické komisi AMG (Hus)
členství ve vojenskohistorické komisi AMG (Hus) 
členství v kulturní komisi NADACE 700 LET ( Hus)
členství v ediční radě Pivovarského muzea v Plzni (Hus)
členství v redakční radě sborníku Minulostí západočeského 
kraje (Bernhardt)
členství (v zastoupení ZČM) v prestižní organizaci 
„BDOS – Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde“ (Svaz 
německých sběratelů řádů – Německá společnost pro 
studium řádů) v SRN (Hus)
členství v Poradním sboru Krajského muzea Karlovarského 
kraje (Krčmář)
členství v Radě Diecézního muzea (Muzea církevního 
umění plzeňské diecéze) v Plzni ( Frýda, Krčmář)
členství v Pracovní skupině pro zřízení Muzea církevního 
umění plzeňské diecéze (Frýda, Krčmář)
členství v Pracovní skupině při Collegium Bohemicum 
pro zřízení trvalé muzejní expozice k dějinám Němců 
v českých zemích (Krčmář)
členství v komisi pro sbírkotvornou činnost Muzea 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (Braunová)
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)
Bulletin of Geosciences (J. Pšenička), člen ediční rady
Folia Musei Rerum Naturalium Bohemia Occidentalis 
– Geologica (Josef Pšenička), výkonný redaktor
Erica (O. Peksa, výkonný redaktor).
Calluna (S. Pecháčková – výkonný redaktor, J. Nesvadbová 
a J. Sofron – členové redakční rady)
Bryonora (O. Peksa – člen redakční rady)
účast na zasedáních Poradního sboru Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech (Němec)
hlavní redaktor Sborníku ZČM – Příroda a člen redakční 
rady časopisu Erica (Vacík), členka redakční rady Sborníku 
ZČM – Příroda (Hradská)
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člen ediční rady  časopisu Muzejní a vlastivědná práce  
a Časopisu přátel starožitností – nově rozděleno na dva 
samostatné časopisy ( F.Frýda)
člen ediční rady sborníku Historické sklo (F. Frýda)
člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  
Oblastního muzea v Lounech (F. Frýda)
člen poradní komise ministra kultury pro přípravu 
Památkového zákona při MK ČR (F. Frýda)
člen lektorského sboru  Školy muzejní propedeutiky 
AMG. (F. Frýda)
člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR (F. Frýda)
člen správní rady Diecézního muzea při Plzeňském 
biskupství (F. Frýda)
předseda  Odborné skupiny pro dějiny skla  České 
archeologické společnosti (F.Frýda)
člen kulturní komise příhraniční spolupráce Plzeňského 
kraje-Dolního Bavorska-Horní Falce (F. Frýda)

Badatelská činnost : 

Počet odborných badatelských  návštěv 278, z toho 
zahraničních 33.

Knihovna Západočeského muzea :

Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů, z toho 49 
zaměstnanců. Knihovnu navštívilo celkem 773 čtenářů, 313 
účastníků exkurzí a cca 900 návštěvníků při akci Muzejní 
noc, celkem tedy 1 986 návštěvníků. Jako průměrný počet 
návštěv lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je otevřeno). 
Odhad jejich prezenčních výpůjček je určen na 3.865 kusů. 
Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo 245. 

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2007 
celkem 5.910,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně přinesly 
finanční úhradu v hodnotě 5.090,- Kč a kopie, zasílané 
na fakturu 582,- Kč. Celkem byly tržby za knihovnu 11.582,- 
Kč. 

Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat 
návštěvníky webovských stránek knihovny. Těch bylo celkem 
10.993. Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem 
21.392. 

Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2008 celkem 4 690 
kusů publikací.

 Do skladu bylo přijato celkem 1 860 kusů publikací od 5 
titulů publikací (Sborník Historie 19, Sborník Příroda 108, 
Erica č. 14, Hledání zmizelého a Alfons Mucha a jeho doba). 

Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 759 kusů 
publikací v celkové hodnotě 60.230,- Kč. 

Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro účely 
propagace bylo rozesláno 3 931 kusů publikací.

Počty zapůjčených sbírkových předmětů  
mimo Západočeské muzeum v roce 2008 :

celkem:    1762
 z toho pro účely:
expoziční                     273
výstavní v tuzemsku        728

•
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výstavní v zahraničí        2
konzervace              2
metalografický průzkum              29
prezentace                                   14
publikační                                  2
reprodukce                                  143
restaurování                                6
skenování                                   15
studijní                                       472
studijní vědecké                         32
digitalizace                                   44

Práce v odborných komisích a profesních 
sdruženích:

Archeologická komise při NPÚ, územní odborné 
pracoviště v Plzni (Metlička - předseda).
Archeologická oborová komise při AMG (P. Hereit, Hus, 
Orna, Metlička, Frýda)
Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
Komise Ministerstva kultury ČR pro ISO (P. Břicháček)
Členství v ZRAKu –  Metlička
Předseda Vlastivědné společnosti „Regio“ (Orna)
Členství v účelové dlouhodobé odborné archeologické 
komisi na ZAV Plaza-Opava při ArÚ ČAV Brno (Orna) 
– na vlastním výzkumu spolupracuje Archaia
Předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost OM 
v Klatovech (Orna)
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  muzea 
v Mar. Týnici (Hus)
Členství v historické komisi a výboru RJ  Čs. obce 
legionářské v Plzni (Hus)
Předseda památkové komise MO Plzeň – 2 Slovany 
(Hus)
Členství v numismatické komisi AMG (Hus)
Členství ve vojenskohistorické komisi AMG (Hus) 
Členství v kulturní komisi NADACE 700 LET (Hus)
Členství v ediční radě Pivovarského muzea v Plzni (Hus)
Členství v redakční radě sborníku Minulostí západočeského 
kraje (Bernhardt)
Členství  (v zastoupení ZČM) v prestižní organizaci 
„BDOS – Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde“ (Svaz 
německých sběratelů řádů – Německá společnost pro 
studium řádů) v SRN (Hus)
Komise muzejních historiků AMG (Krčmář).
Komise etnografů AMG (D. Bechný – člen výboru 
komise; M. Maderová – členka)
Západočeská pobočka České botanické společnosti při AV 
ČR, výbor (S.Pecháčková, J. Nesvadbová, J. Sofron)
Dokumentační komise České botanické společnosti při 
AV ČR (J. Sofron, J. Nesvadbová – členové).
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti 
při AV ČR  – výbor (O. Peksa).
Botanická oborová komise AMG (J. Nesvadbová, S. 
Pecháčková, J. Sofron, O. Peksa – členové).
Člen výboru Západočeské pobočky České společnosti 
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (Vacík)
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Předseda Odborné  skupiny pro dějiny skla při ČAS 
(Česká archeologická společnost)  (Frýda).

Spolupráce s jinými organizacemi : 

Oddělení prehistorie :

S Archeologickým ústavem v Praze:
Odd. konzervace při konzervaci archeologických nálezů 
(H. Březinovou) a při rentgenovém průzkumu raně 
středověkých železných nožů (J. Hošek).
S M. Chytráčkem na muzejním zpracování a evidenci 
nálezů výzkumu pravěkého hradiště na Černém vrchu 
u Svržna, okr. Domažlice. 
S M. Dobešem při konzultacích neolitických nálezů 
z výšinných sídlišť v jihozápadních Čechách.
I. Sýkorovou-Fridrichovou – zpracování mezolitického 
objektu ze Sence, určování paleolitického a mezolitického 
materiálu
N. Profantovou – počátky slovanského osídlení, zpracování 
depotu železných předmětů z Miřkova.
K. Tomkovou – zpracování raně středověkých pohřebišť 
v jihozápadních Čechách
S Národním muzeem : 
Oddělením antropologie (P. Velemínský, M. Dobisíková) 
– v roce 2008 pomoc při zpracovávání antropologického 
materiálu v žárových hrobů z Příšovic.
Oddělením archeologie (P. Sankotem, M. Ličkou) – 
spolupráce při zpracování sbírek a konzultace při studiu 
nálezových fondů v obou organizacích. 
S Národním památkovým ústavem, územním odborným 

pracovištěm v Plzni a centrálním pracovištěm v Praze :
Spolupráce na památkové ochraně v regionu, zaměřování 
lokalit, koordinace archeologické činnosti. 
Realizace výzkumů z programu podpory záchranných 
archeologických výzkumů v regionu (např. Starý Plzenec 
– „Hůrka“). 
s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech: 
S D. Stolzem na zpracovávání štípané a broušené industrie 
z neolitických sídlišť v jihozápadních Čechách. 
SMuzeem v Blovicích :
příprava budoucí nové expozice pravěku (výroba kopií) 
a zpracování zdejšího archeologického fondu (J. Bouda). 
Se Západočeskou univerzitou: 
Konzultace při určování nálezových souborů (např. L. 
Šmejda, P. Vařeka).
S P. Kočárem a  Z. Sůvovou na určování rostlinných 
makrozbytků, uhlíků a zvířecích kostí, v roce 2008 určování 
vzorků z výzkumů Plzni-Čenicích, Plzni-Křimicích, Plzni-
Bručné, Starého Plzence, Dobřan – hala Loma.
S L. Krušinovou na zpracování materiálu z několikaletého 
výzkumu na zámku v Horšovském Týně – rozplavování 
vzorků, třídění a popisování materiálu.
S Muzeem Chodska v Domažlicích :
Spolupráce při provádění záchranných výzkumů – obchvat 
Poběžovic, určování nových archeologických nálezů.
S Krajským muzeem Karlovarského kraje :
Péče o sbírkové fondy, konzervace, prospekce 
a dokumentace hradiště na Vladaři a osídlení jeho 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů :

Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě 
databáze Archiv, na výzkumné činnosti (grant) a při 
specializované konzervaci nálezů.
Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, 
Katedra archeologie, výuka oboru a vedení bakalářských 
a diplomových prací (P. Břicháček)
Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek 
v areálu MPR a v předměstské zóně. 
Muzeum Chodska v Domažlicích, realizace záchranných 
výzkumů, povrchový průzkum regionu.
Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě 
SAS a ochraně archeologických památek.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň 
a České Budějovice, ochrana a evidence archeologického 
kulturního dědictví.
Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební 
úřady Plzeňského kraje – ochrana archeologických 
památek.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta humanitních 
studií, Katedra filozofie a Katedra antropologie, vedení 
bakalářských s diplomových prací (M. Čechura)
Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra 
historie – zajištění části exkurze s odborným výkladem 
po středověkých lokalitách v západních Čechách (M. 
Čechura)

Oddělení starších dějin :

Spolupráce zejm. s NPÚ, o.ú.p. Plzeň – konsultace, 
koordinace, výměna informací, metodická pomoc aj. 
(Hus, Spěváčková, Orna, Dudková)
Zpracování skleněných artefaktů vč. konzervace 
a dokumentace pro NPÚ, Plzeň. 10 předmětů (Beránková, 
Spěváčková)
Zpracování kožených artefaktů vč. konzervace 
a dokumentace pro NPÚ, Plzeň. 234 zlomků (Beránková, 
Spěváčková)
Konzervování a čištění mincí ze ZAV pro NPÚ Plzeň – 2 
lokality (Hus)
Spolupráce s krejčovnou DJKT Plzeň – poskytování vzorů 
aj. (Hejduk)
Spolupráce s Krajským voj.velitelstvím a  SSK Dukla 
Plzeň – konsultace aj. (Hus)
Praktická pomoc při zřizování studijního depositáře 
a exposice OKTE Krajského  ředitelství PČR Plzeň – 
celkem 116 hodin počátkem roku 2008 ! (Hejduk)
Spolupráce s balisticko-pyrotechnickou laboratoří KS 
PČR Plzeň - OKTE (Hejduk)
Studijní návštěva cca 25 policistů-expertů různých 
krajských OKTE v říjnu (zajišťoval a prováděl Hejduk) 
Praktická i metodická pomoc při revitalizaci exposice 
Plzeňského historického podzemí pro Esprit Plzeň 
(Beránková)
Spolupráce s odd.správní služby PČR  při správě sbírky 
zbraní, konsultace, kontrola aj. (Hejduk, Hus)
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Spolupráce s MmP a Knihovnou  ZČM při umístění 
starých map Plzně na web města (Bernhardt)
Spolupráce s odd. geomatiky KMA FAV ZČU při 
skenování map – viz i kapitola IV
účast na studijním zájezdu ZČM do muzeí v Budapešti 
25.- 29. 9. 2008 ( Hus)
účast na Mezinárodním numismat. veletrhu “Sběratel 
2008“ 12. 9.  v Praze (Hus)
Vše probíhalo průběžně během roku, často i řada  
oficiálních schůzek k tématu. 

Oddělení novějších dějin :

S městem Nýřany – realizace stálé expozice Střediska 
historie Nýřan a jeho okolí (Krčmář).
S Muzeem církevního umění plzeňské diecéze – příprava 
stálé expozice (Krčmář).
S Nadací Dominanty při plzeňském Biskupství (Krčmář).
S Odborem cestovního ruchu a propagace Krajského 
úřadu Plzeňského kraje – konzultace, příprava publikační 
činnosti (Krčmář).
S Národním památkovým ústavem, pracoviště Plzeň 
– historická fotodokumentace
Se Soukromou střední uměleckoprůmyslovou školou 
Zámeček – příprava kalendáře (Krčmář). 
S tiskárnou Kalous a Skřivan – historická fotodokumentace, 
příprava kalendáře
S vydavatelstvím a nakladatelstvím RegionAll, časopis 
Vítaný host – publikační činnost, konzultace, historická 
dokumentace (Krčmář).
S nakladatelstvím NAVA – historická fotodokumentace 
(Krčmář).
S Pivovarským muzeem v Plzni – historická 
fotodokumentace 
S Vojenským historickým ústavem Praha – historická 
fotodokumentace.
S Katedrou právních dějin ZČU v Plzni – konzultace, 
publikační činnost
S Klubem Augusta Sedláčka (Krčmář).
S časopisem Muzejní a vlastivědná práce a Společností 
přátel starožitností – publikační činnost (Krčmář).
S nakladatelstvím Baset – publikační činnost, konzultace 
(Krčmář).
Se Společností malíře Václava Brožíka – přednáška, 
historická fotodokumentace (Krčmář).
S Atelierem Soukup – publikační činnost, výstavy, 
konzultace, historická fotodokumentace (Krčmář).
S Muzeem a galerií severního Plzeňska – publikační 
činnost, konzultace (Krčmář).
S Collegium Bohemicum o.p.s.  – příprava expozice 
(Krčmář)
S Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích 
a Národním muzeem v Praze – příprava expozice pro 
Collegium Bohemicum (Krčmář).
S Magistrátem města Plzně  – historická 
fotodokumentace
S e studiem Gemini – historická fotodokumentace
Se Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci 
památek – historická fotodokumentace.
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S Krajským muzeem Karlovarského kraje (Cheb) – poradní 
sbor, konzultace, vyhledávání materiálu (Krčmář).
S krajským muzeem Karlovarského kraje (Sokolov) – 
konzultace (Krčmář).
S Muzeem Škoda – historická fotodokumentace
S e Správou statku města Plzně – historická 
fotodokumentace
S Muzeem Šumavy v Sušici a Muzeem Šumavy 
v Kašperských Horách – historická fotodokumentace
S Městem Spálené Poříčí – dokumentace
S Policií ČR – konzultace, odborná vyjádření (Krčmář).
S Knihovnou města Plzně – dokumentace
Spolupráce s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích 
(Palová).
S Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti – příprava výstavy 
a dokumentárního filmu (Palová, Morgensternová).
Členství ve výboru České společnosti Josefa Haydna 
a mezinárodního hudebního festivalu Haydnovy hudební 
slavnosti (Palová).

Oddělení uměleckoprůmyslové :

Národní galerie v Praze
Národní muzeum v Praze
Západočeská galerie v Plzni
Gastro Žofín a. s.
Městské muzeum a galerie Nepomuk
Galerie umění Karlovy Vary
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
Národní památkový ústav v Plzni
Biskupství plzeňské
Muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech
Muzeum Roztoky
Střední škola Oselce
Umělecké kovářství, Město Touškov
Městské muzeum Frýdlant
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Dům historie Přešticka
UMPRUM v Praze
Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze

Oddělení národopisné :

Český klub velocipedistů
Gastro Žofín s. r. o.
Katedra sociální a kulturní antropologie Západočeské 
univerzita v Plzni
Krajské muzeum Karlovy Vary
Krajské muzeum, Cheb
Kulturní zařízení Přeštice
Městské muzeum Čelákovice
Muzeum a galerie Nepomuk
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum jižního Plzeňska
Pivovarské muzeum v Plzni
Muzeum středního Pootaví
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště 
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Plzeň
Regionální muzeum a galerie Jičín
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Obecní úřad Dýšina
Obecní úřad Úterý
Městský úřad Nýřany
Muzeum Českého lesa v Tachově
Národní památkový ústav v Plzni
Moravské zemské muzeum v Brně

Oddělení paleontologické :

Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha – 
spolupráce na grantových projektech. (J. Pšenička, J. 
Kraft) 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).
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 :

Výuková a další odborná činnost na vysokých školách:
Spolupráce se Západočeskou univerzitou – oponentský 
posudek Bc. a DP práce pro Katedru biologie Ped. 
fakulty ZČU, účast na obhajobách (J. Nesvadbová, S. 
Pecháčková).
Další činnost:
Spolupráce s Botanickým ústavem AV ČR – terénní práce 
na dlouhodobém projektu ve spolupráci s BÚ AV ČR 
– ekologie lučních společenstev, (S. Pecháčková).
Spolupráce se Západočeskou pobočkou České botanické 
společnosti – vedení 3 exkurzí (pro veřejnost), příprava 
exkurzí a přednášek na rok 2009, anotace přednášek pro 
nabídku do kulturních přehledů muzea a města Plzně (J. 
Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa, J. Sofron).
Spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje 
(management  maloplošných chráněných území (J. 
Nesvadbová).
Konzultace a determinace rostlin studentům Pedagogické 
fakulty ZČU Plzeň a Pedagogické fakulty UK Praha (J. 
Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron).
Konzultace k rhizologické diplomové práci (ČZU Praha) 
– včetně ukázky sbírky podzemních orgánů rostlin ZČM 
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(S. Pecháčková).
Spolupráce a s ekologickým sdružením Ametyst – 
konzultace, determinace (J. Nesvadbová, J. Sofron).
Spolupráce s okresní radou Junáka – zkušební komisař 
vůdcovských zkoušek – obor příroda a ekologie, archiv 
a knihovna (J. Sofron).
Spolupráce s Okrašlovacím spolkem pro Novou Huť 
a Dýšinu – konzultace, posudky (J. Sofron).
Spolupráce s Obecním úřadem Dýšina – spoluautorství 
na projektu revitalizace vodních toku na katastru obce 
Dýšina, přírodovědné podklady pro kroniku obce Dýšina 
(J. Sofron).
Spolupráce s Obecním úřadem Chrást – návrh na změnu 
druhové skladby lesního porostu stráně nad Klabavou 
v obci (J. Sofron).

Oddělení zoologické :

Výuková a další pedagogická činnost na vysokých a odborných 
školách :

Účast ve zkušební komisi při Státních závěrečných 
zkouškách na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU 
Plzeň (Vacík).
Vedení 10 bakalářských prací (Vacík, Hradská) 
a oponentura 3 diplomových a 2 bakalářských prací 
(Němec) na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU 
Plzeň
Účast v komisích, příprava materiálu a organizační činnost 
při krajských kolech Středoškolské odborné činnosti 
[SOČ] a Biologické olympiády [BiO] (Němec).

9) Ediční a publikační činnost

Oddělení prehistorie

Ediční činnost:

Pro souborné osmidílné zpracování pravěku „Archeologie 
pravěkých Čech“ byly ve spolupráci s L. Jiráněm a I. Pavlů 
z ARÚ AV ČR v Praze vybrány fotografie z terénních 
výzkumů a sbírkových předmětů do obrazových příloh 
(Metlička). 

Vyšlé články a články odevzdané do tisku :

M. Metlička - M. Řezáč - P. Šída 2008: Nové 
mladopaleolitické nálezy z jihozápadních Čech. In. 
Archeologické výzkumy ve středních Čechách. 
V. Dudková – M. Metlička 2008: Bdeněves (Bděňoves), 
něm. Wenuschen. In: Hledání zmizelého. Archeologie 
zaniklých vesnic na Plzeňsku. 
Stať o historii archeologické sbírky pro publikace ke 130 
letům Západočeského muzea v Plzni  (Metlička). 
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Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé :
Monografie:

Břicháček, P. – Kuchařová, H. – Vehovský, F.: 
Premonstrátský klášter Milevsko – národní kulturní 
památka. Historický průvodce. Brandýs n. L. 2008.
Břicháček, P.: Plzeňsko – Příroda, historie, život. Kapitoly: 
Vývoj osídlení; Od příchodu Slovanů do 13. století, Praha, 
Baset 2008, s. 190 – 196, 303 – 306.
Ostatní :
Braun, P.: Židovská Plzeň. In: Kratochvíl J. a S. a kol.: 
Židé v Čechách a na Moravě – Jews in Bohemia and 
Moravia, Brno 2007, s. 16 – 17. 
Braun, P.: In: Krčmář, L. – Soupuk, J.: Ohrožené kostely. 
Plzeň 2007 (publikovány letecké fotografie). 
Braun, P. – Břicháček, P.: Porostové příznaky na pravěkých 
lokalitách na katastrálním území obcí Čejetic a Sudoměřic 
(okr. Strakonice). In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. 
(eds.) 2008: Archeologické výzkumy v severozápadních 
Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu 
jubileu Zdeňka Smrže. Most 2008, s. 175 – 179.
Břicháček,P.: Příspěvek k poznání nejstaršího slovanského 
osídlení jižních Čech. In: Archeologie na Pomezí. 
Supplementum AVJČ 4, České Budějovice 2007, s. 111 
– 128.
Břicháček, P.: Recenze: Az Újfehértoi. Der Goldmünzschatz 
von Újfehértó. In: Časopis přátel starožitností českých 
(odevzdáno redakci).
Břicháček, P.: Antonín Šít – krajinář jižních Čech. Scénář 
k výstavě, 12 stran.
Břicháček, P.: M. J. Rentz. Výstava k výročí 250 let úmrtí 
největšího rytce českého vrcholného baroka. Scénář 
k výstavě, 10 stran.
Galeta, P. – Sosna, D. – Sládek, V. – Čechura, M.: 
Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově 
u kostela sv. Ducha ve Všerubech: Využití randomizačních 
metod. In: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – 
Praha – Plzeň 2008, s. 61 – 75.
Sládek,  V. – Galeta, P. – Sosna, D. – Čechura, M.: 
Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov 
u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Počítačová podpora 
v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň 2008, s. 217 – 
236.
Čechura, M.: Archeologický výzkum v Kralovicích. 
Kralovický obzor 10/2008, s. 1.
Hereit, P.: Blížejov před 3000 lety [online]. [cit. 6. srpna 
2008]. Dostupné na: <http://www. blizejov.cz/index.
php?ad=historie>.
Hereit, P.: Výzkum sídliště u pozdní doby bronzové 
v Blížejově u Domažlic. In: Sborník Západočeského muzea 
v Plzni, řada Historie XIX. Plzeň 2008, s. 92 – 111.
Bouda, J. – Šmejdová, M.: Vyhodnocení souboru novověké 
keramiky z archeologického výzkumu v Blovicích (okres 
Plzeň jih). In: Studies in Postmediaeval Archaeology 3 
(v tisku).
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Sochorová, M. – Orna, J.: Oděv. In: Dudková, V. – Orna, 
J. – Vařeka, P. a kol.: Hledání zmizelého. Archeologie 
zaniklých vesnic na Plzeňsku. Plzeň 2008, s. 34 – 35.
Bouda, J. – Sochorová, M.: Kaple sv. Ondřeje. In: Sborník 
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích (odevzdáno redakci).
Bouda, J. – Sochorová, M.: Příspěvek k poznání 
stavebního vývoje zámku – tvrze Hradiště v Blovicích. In: 
Archaeologica historica 34/2008 (odevzdáno redakci).

Oddělení starších dějin

Vytištěny nebo odevzdány do tisku:

Recenze na knihu J. Hány o technologii výroby mincí. 
Bude otištěno ve sborníku MZK 2009 (M. Hus, v tisku).
Dvě recenze na články J. Hunky a W. Hollsteina o nálezech 
micní. Bude otištěno v časopise  Folia Numismatica 2009 
(M Hus, v tisku).
„Uniformy police a bezpečnostních sborů ve sbírkách 
ZČM“, sborník III. mezinárodní konference policejní 
historie, Praha 2008. (Hus).
„Vyšší generálové habsburské armády českého původu 
1914 – 1918“. Sborník symposia Velká válka 1914 – 1918 
a EU, Plzeň 2008. V tisku (Hus).
„Plzeň na historických plánech“ (nakl. Starý most Plzeň. 
Spoluautor Bernhardt).
„Hledání zmizelého – archeologie zaniklých vesnic 
na Plzeňsku“ . Katalog výstavy ve spolupráci ze KAR FF 
ZČU (Dudková – Orna – Vařeka a kol.).
„Vybavení lékaře v novověku na základě nálezů z odpadní 
jímky čp. 289 v Plzni“ – sborník z konference „Forum  
Archaeologiae postmediaevalis, Praha 2008. V tisku 
(Dudková -  Orna).
„Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov 
(Švamberk). Sborník ZČM XIX, s. 132 – 156 (spoluautor 
Orna).
„Gotické kachle z Krašovic“ Sborník ZČM XIX, s. 217 
– 221 (Orna).
„Numismatická sbírka“.In.: Západočeské muzeum v Plzni 
1878 – 2008. Plzeň 2008 (Hus).
„Sbírka militárií“. In.: Západočeské muzeum v Plzni 1878 
– 2008. Plzeň 2008 (Hus).
„Sbírka historické archeologie“. In.: Západočeské muzeum 
v Plzni 1878 – 2008. Plzeň (Orna).
„Historické sbírky I „. In.: Západočeské muzeum v Plzni 
1878 – 2008. Plzeň (Bernhardt)
„Mincovnictví na Plzeňsku“. In.: Plzeňsko – příroda, 
historie, život. Baset, Praha 2008 (Hus)
„Pole válečná“. In.: Plzeňsko – příroda, historie, život. 
Baset, Praha 2008.  (Hus)
„35. pěší pluk“. In.: Plzeňsko – příroda, historie, život. 
Naset, Praha 2008. (Hus)

Oddělení novějších dějin

Knihy:

Fák,J. – Krčmář L.: Severní Plzeňsko na historických 
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kolorovaných diapozitivech. Muzeum a galerie severního 
Plzeňska, Mariánská Týnice 2008.

Příspěvky:

Krčmář L.: K zániku kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Přísečnici. Muzejní a vlastivědná práce, roč. 45/ Časopis 
společnosti přítel starožitností, roč. 115, č. 3-4/2007, s. 
214-217.
Krčmář L.: Poznámka k lokalizaci tvrziště ve Lhotě 
u Lipníka (příspěvek k interpretaci vodních děl). Hláska, 
roč. 19, 2008, č. 4, s. 54 – 56.
Karel T. – Krčmář L.: Hrady, zámky a tvrze. In.: Plzeňsko 
- příroda, historie, život. Baset, Praha 2008, s. 542-562.
Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti. In.:
Plzeňsko - příroda, historie, život. Baset, Praha 2008, s. 
578-589.
Krčmář L. – Valenčík M.: Zaniklé a ohrožené církevní 
památky. In.:Plzeňsko - příroda, historie, život. Baset, 
Praha 2008, s. 590-612.
Krčmář L.: Románský klenot a kostelní pevnost 
v Potvorově. In.: Vítaný host, Léto 02/2008, str. 6-7.
Krčmář L.: Svatovojtěšská úcta ve Zdebořicích. In.:Vítaný 
host na Šumavě a v Českém lese, Léto 02/2008, str. 18-
19.
Krčmář L.: Zborovy – starobylé památky. In.:Vítaný host 
na Šumavě a v Českém lese, Podzim 03/2008, str. 14-15.
Krčmář L.: Hrad Sychrov v Rabštejně nad Střelou. In.: 
Vítaný host, Podzim 03/2008, str. 28-29.
KrčmářL.: Zapomenutá předsunutá opevnění hradu 
Libštejna. In.: Vítaný host, Zima 04/2008, str. 30-31.

Kalendáře:

Krčmář L. – Schýbal J.: Plzeň za císařepána 2009 a dnes. 
Kalous & Skřivan, Plzeň 2008.

Drobné články do regionálního tisku (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Braunová, D. Alfons Mucha a jeho doba – katalog 
k výstavě. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2008.
Braunová, D. Uměleckoprůmyslové sbírky. In: 
Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 2008. Plzeň, 2008. 
Mleziva, J. Footwear in the Countries of the Near East. In: 
Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National 
Museum in Prague, 2008, No. 29, p. 87 – 113.
Mleziva, J. Orientální umění a řemeslo ve sbírkách 
Uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea. 
In: Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 2008. Plzeň, 
2008. 
Kotorová, L. Soubor vějířů ve sbírce textilu a orientálního 
umění v uměleckoprůmyslovém oddělení Západočeského 
muzea v Plzni. In: Západočeské muzeum v Plzni 1878 
– 2008. Plzeň, 2008.
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Oddělení národopisné

Zemědělství na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko 
z nakladatelství Baset – D. Bechný.
Lidová umělecká tvorba. Stať k publikaci Plzeňsko 
z nakladatelství Baset – D. Bechný.
Lidový oděv na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko 
z nakladatelství Baset – M. Maderová.
Výroční zvyky na Plzeňsku. Stať k publikaci Plzeňsko 
z nakladatelství Baset – M. Maderová.
Anotace knihy Bezdružicko pro sborník Minulostí 
západočeského kraje – J. Studená.
Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 2008 – část 
národopisné oddělení – D. Bechný, M. Maderová.
Receptář našich prababiček – M. Maderová.
Revize textů reklamních skládanek pro Národopisné 
muzeum Plzeňska a Muzeum Dr. Šimona Adlera – D. 
Bechný, M. Maderová.

Oddělení paleontologické

J. Pšenička, J. Bek, C. J. Cleal, J. Wittry, E. L Zodrow 2008. 
Description of synangia and spores of the holotype of the 
Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic 
comments. Review of Palaeobotany and Palynology doi: 
10.1016/j.revpalbo.2007.12.005. impaktovaný časopis.
J. Pšenička, J Bek 2008. A new reproductive organ 
Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. and its 
spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen 
Basin, Bohemian Massif, Czech Republic. Review of 
Palaeobotany and Palynology.
Reference: PALBO2893 impaktovaný časopis.
J Pšenička, S. Schultka, 2007. Revision of the 
Pennsylvanian genus Rhodeites Němejc from European 
localities - Bulletin of Geosciences, v tisku; impaktovaný 
časopis.
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., 2008. Two 
contrasting single-aged peat-forming plant assemblages 
preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash 
bed, Czech Republic. Terra Nostra 2008/2, Schriften der 
GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, p. 211.
Pšenička, J., Bek, J., 2008. In situ spores from Pennsylvanian 
ferns from Upper Silesian Basin (Czech Republic). Terra 
Nostra 2008/2, Schriften der GeoUnion Alfred-Wegener-
Stiftung, p. 228.
Bureš, J, 2008. Exkurze západočeské pobočky ČBS 
zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. 
Calluna. 2009 (V tisku).

Oddělení botaniky

 Edice :

Calluna 13/1, Plzeň – vydání 1 čísla (28 stran, 22 článků) 
(S. Pecháčková, J. Nesvadbová, J. Sofron).
Erica no. 15, Plzeň – vydání 1 čísla (143 stran, 10 článků 
(O. Peksa).
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Publikace pracovníků oddělení : 

Beneš J., Haug M., Procházka F. et Sofron J. (2008): Vliv 
kolonizace a hospodářského využívání šumavské krajiny 
na její květenu a vegetaci. – 31 p., ms. [Depon. in Knih. 
kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].
Bláhová R. (2008): Digitální zpracování sbírky cévnatých 
rostlin Františka Malocha (1862–1940) v Západočeském 
muzeu v Plzni. – Ms., [11 p., 6 append., Škola muzejní 
propedeutiky, Asociace muzeí a galerií České republiky, 
základní kurz.]
Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. et Franklová 
H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro 
výstavbu radaru u Míšova v Brdech. – Calluna, Plzeň, 13: 
5–7.
Malíček J, ..., Peksa O, et al. (2008): Lišejníky zaznamenané 
během 15. jarního setkání Bryologicko-lichenologické 
sekce ČBS na Sedlčansku. – Bryonora 42: 17–30.
Matějková I. et Pecháčková S. (2008): Cévnaté rostliny. 
In: Dudák V. (ed.) Plzeňsko – příroda, historie, život. 
– Baset, Praha, p. 127–137. 
Nesvadbová J. (2008): Zvláště chráněné rostliny 
Plzeňského kraje (recenze). – Calluna, Plzeň, 13: 15.
Nesvadbová J. (2008): Poděkování kolegům a botanikům. 
– Calluna, Plzeň, 13: 15–16.
Nesvadbová J. et al. (2008): Jaromír Sofron 
pětasedmdesátníkem. – Calluna, Plzeň, 13: 16–17. 
Připojena bibliografie jubilanta.
Nesvadbová J. et Pecháčková S. (eds.) (2008): Historický 
atlas hub. Obrazy Františka Tyttla. – ed. Academia Praha, 
42 p. textu, 236 obraz. příloh.
Nesvadbová J. et Pecháčková S. (2008): Vědecká ilustrace 
v mykologii: západočeští učitelé-mykologové na přelomu 
19. a 20. století. – Živa, Praha: 238–240 + 1 fig. 3 
p. obálky.
Nesvadbová J., Pecháčková S., Peksa O et Sofron J. 
(2008): Botanická sbírka. – In Frýda F. (ed.) Západočeské 
muzeum v Plzni 1878–2008: 123–128.
Pecháčková S. et Chocholoušková Z. (2008): Zpráva 
o činnosti západočeské pobočky České botanické 
společnosti při AV ČR za rok 2007. – Calluna, Plzeň, 13: 
1.
Pecháčková S. et Mudrová R. (2008): Exkurze kolem 
Kamenného rybníka – tentokrát za mechorosty. – Calluna, 
Plzeň, 13: 1–2.
Pecháčková S. et Nesvadbová J. (2008): Changes in 
a regional flora over 100 years: methodological problems. 
– Poster, EURECO-GFOE 2008 Leipzig 14.–19. 9. 2008. 
(CD depon. in archiv odd. bot. Západočes. Muz. Plzeň).
Peksa O. (2008): Výstava Zelená krása mechorostů aneb 
jak se stát bryologem. – Calluna, Plzeň, 13: 14.
Peksa O. (2008): Lišejníky. In: Dudák V. (ed.) Plzeňsko 
– příroda, historie, život. – Baset, Praha, p. 118–119.
Peksa O. (ed.) (2008): Zajímavé lichenologické nálezy 
III (Interesting records of lichens III). – Bryonora, 41: 
21–24.
Peksa O. (ed.) (2008): Zajímavé lichenologické nálezy 
IV (Parmeliaceae) [Interesting records of lichens IV 
(Parmeliaceae)]. - Bryonora 42: 30–37.
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Peksa O. et Škaloud P. (2008): Changes in chloroplast 
structure in lichenized algae. – Symbiosis, 46: 153–160.
Peksa O. et Škaloud P. (2008): Photobionts of Lepraria 
neglecta group. – Poster na konferenci IAL6, Asilomar, 
California, USA. (CD depon. in archiv odd. bot. 
Západočes. Muz. Plzeň).
Škaloud P. et Peksa O. (2008): Phylogeny, morphology, 
reproduction and taxonomic revision of the symbiotic alga 
Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Poster.
Algal Culture Collections 2008, 8.–11. 6. 2008, Argyll, 
Scotland, United Kingdom. (CD depon. in archiv odd. 
bot. Západočes. Muz. Plzeň).
Redakce (2008): Zajímavé floristické nálezy členů 
pobočky. – Calluna, Plzeň, 13: 11.
Redakce (2008): Odkaz Vládi Čejky – Botanická zahrada 
při SŠZP v Klatovech – žije. – Calluna, Plzeň, 13: 12.
Redakce (2008): Svatopluk Holec – 75 let. – Calluna, 
Plzeň, 13: 27.
Redakce (2008): Zemřel Ing. Karel Kaňák. – Calluna, 
Plzeň, 13: 28.
Sofron J. (2008): Anonymní herbář aneb Jak je důležité 
podepisovati se na herbářové schédy. – Calluna, Plzeň, 13: 
13–14.
Sofron J. (2008): Hadačovo ohlédnutí: Calluna, Plzeň, 
13: 15.
Sofron J. (2008): Bibliografie Jaromíra Sofrona. – Calluna, 
Plzeň, 13: 17– 27. [Upravila J. Nesvadbová.]
Sofron J. (2008): Podnebí Šumavy. – 21 p., ms. [Depon. 
in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].
Sofron J. (2008): Vodopis Šumavy. – 17 p., ms. [Depon. 
in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].
Sofron J. (2008): Fytogeografie Šumavy. – 29 p., 1 map., 
ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy 
Praha].
Sofron J. (2008): Aktuální vegetace Šumavy. – 48 p., 
ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy 
Praha].
Sofron J. (2008): Ještě zní píseň severu aneb Norsko 
z různých stran. – Ms. [depon autor]. Též vegetace 
a květena Norska.
Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu 
na Šumavě. – Erica, Plzeň, 15: 26–54.
Sofron J. et Nesvadbová J. (2008): Západočeské muzeum 
a botanika. – Erica, Plzeň, 15: 125–141.
Škaloud P. et Peksa O. (2008): Comparative study of 
chloroplast morphology and ontogeny in Asterochloris. 
Biologia 63/5: 1–8.

K tisku odevzdáno v roce 2008 (a dosud nevyšlo)

Svoboda D. et Peksa O.: Epifytická lichenoflóra stromů 
podél silnic v Labských pískovcích [Epiphytic lichen flora 
on wayside trees in the region of Labské pískovce (Labe 
Sandstones) (Northern Bohemia, Czech Republic)]. 
– Příroda, AOPK Praha, in press.
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Oddělení zoologické

Publikační činnost:

Hradská I., 2008: Pavouci přírodní rezervace Smraďoch. 
– Mariánské Lázně, Arnika, 1: 6–7.
Hradská I., 2008: Pavouci. – In: Dudák [red.]: Plzeňsko 
– příroda, historie, život, p. 144–145, Baset, Praha.
Hradská I.,2008: The best preserved specimen of 
Trigonotarbida from Doubrava lokality (abstract). – In: 
Štamberg & Zajíc [red.]: Faunas and Palaeoenvironments 
of the Late Palaeozoic – Special Publikacation to 
Symposium, p. 15, Hradec Králové.
Němec F., Vacík R. (in press): Zoologická sbírka. – In: 
Frýda et al.: Západočeské muzeum v Plzni.
Vacík R., 2008: Sojka obecná Garrulus glandarius. – In: 
Cepák J. et al.: Atlas migrace ptáků České a Slovenské 
republiky, p. 495–497, Aventinum, Praha.
Vacík R., 2008: Straka obecná Pica pica. – In: Cepák 
J. et al.. [red.]: Atlas migrace ptáků České a Slovenské 
republiky, p. 498–499, Aventinum, Praha.
Vacík R., 2008.: Kavka obecná Corvus monedula. 
– In: Cepák J. et al.. [red.]: Atlas migrace ptáků České 
a Slovenské republiky, p. 502–504, Aventinum, Praha.
Vacík R., 2008: Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes. 
– In: Cepák J. et al.. [red.]: Atlas migrace ptáků České 
a Slovenské republiky, p. 505–508, Aventinum, Praha.
Vacík R., 2008: Ptáci. – In: Dudák [red.]: Plzeňsko 
– příroda, historie, život, p. 157–163 a 827–843, Baset, 
Praha.
Vacík R., 2008: Mapování ptáků v Branžovském hvozdě. 
– Plzeň, Columba, 14(1): 19. 
Vacík R., 2008: RNDr. Pavel Řepa.oslavil 65. narozeniny 
– Plzeň, Columba, 14 (2): 32–35.
Vacík R., 2008: Rozšíření, početnost a ekologické nároky 
ptáků v Českém lese. – Závěrečná zpráva programového 
projektu Plzeňského kraje, ms. [depon. Odbor životního 
prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje], 173 pp.

Ediční činnost:

Tiskem vyšla dvě čísla Sborníku ZČM – Příroda (109, 
110), redaktor: Vacík.
webové stránky: „Stračí stránky“ a „Západočeská pobočka 
České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu 
v Plzni“ – webmaster: Vacík.

Ředitel :

Frýda, F., 2008: Plzeňská městská zbrojnice. In. Vítaný 
host 01/2008, Plzeň.
Frýda, F., 2008: Porcelán ve znamení zkřížených mečů. In. 
Vítaný host 02/2008. Plzeň.
Frýda, F. 2008: Alfond Mucha a jeho doba. In. Vítaný 
host 03/2008.
Frýda, F. 2008: Západočeské muzeum v Plzni 2008 – 130 
nebo 161 let od jeho založení. In. Věstník Asociace muzeí 
a galérií České republiky, ročník 08, č. 6.
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Frýda, F. 2008: Muzeum a právo. In. Věstník Asociace 
muzeí a galérií České republiky, ročník 08, č.6.
Frýda, F. 2008: Plzeň na počátku 20. století. In. Historický 
atlas hub. Obrazy Františka Tyttla. ed. Academia Praha.
Frýda, F. 2008: Muzea na Plzeňsku. In. Plzeňsko – příroda, 
historie, život. Baset Praha.
Frýda, F. 2008: Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 
2008. In. Časopis přátel starožitností. Praha  (v tisku).
Frýda, F. 2008:  Západočeské muzeum v Plzni 1878 
– 2008./ West Bohemian Museum in Pilsen / Das 
Westböhmische Museum in Pilsen. ed. F.Frýda. Kapitoly:  
Předmluva; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeňská 
městská zbrojnice; Muzeum Dr. Šimona Adlera.  Plzeň.  
Publikace vydaná Západočeským muzeem v Plzni ke 130. 
výročí založení muzea v Plzni.
Frýda, F. – Dále průběžné  rozhovory a drobné příspěvky  
pro tisk, rozhlas a televizi  k jednotlivým výstavám, činnosti 
muzea, problematice muzejní práce v regionu i obecně. 
Významné bylo živé večerní vysílání v Českém rozhlase 
Plzeň o užitém umění (14.10.2008). Koncepční splupráce 
při tvorbě Muzea loutek; expozice Historie Plzeňského 
kraje; Muzea výtvarného umění Plzeňské diecéze. 

Knihovna Západočeského muzea

Soupisy přírůstků za jednotlivé měsíce 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 
2008 bylo přiděleno celkem 10 čísel ISBN. Jde o následující 
tituly (řazeno dle čísel ISBN) :

978-80-7247-056-3 – Sborník Historie 19
978-80-7247-057-0 – Výroční zpráva roku 2007
978-80-7247-058-7 – Obléhaní hradu Lopaty
978-80-7247-059-4 – Alfons Mucha a jeho doba
978-80-7247-060-0 – Hledání zmizelého
978-80-7247-061-7 – Západočeské muzeum 1878-2008
978-80-7247-062-4 – Erica č. 15
978-80-7247-063-1– Vánoční receptář našich prababiček
978-80-7247-064-8 – Sborní Příroda č. 109
978-80-7247-065-5 – Sborní Příroda č. 110
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona.

Fotografický ateliér :

Digitální fotografování sbírkových předmětů pro tisk 
do publikací, katalogů, na pozvánky, na plakáty a sbírkové 
předměty na ISO.

Analogové foto – 4 ks. barevného kinofilmu.
Digitální foto ISO celkem – 1344ks.
Digitální foto použité pro tisk – 583obr.
Digitální foto ostatní (vernisáže, výstavy, pracovní foto, 
WEB) – 2001obr.

Botanika: 

herbář, ISO – 72ks 

•

•

•

•

•
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•
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sbírkové předměty do publikace 130 let muzea, TISK 
– 17ks.
křest knihy p. Tittla – 91obr.

Hlavní budova:

 zbrojnice pro publikaci 130 let muzea, TISK – 15obr. 
ukradené plechy z reklamní vitriny před hl. budovou 
– 9obr.
reklamní vitrina před hl. budovou, automat na ražbu 
mincí v budově – 8obr.
1.p. hlavní budovy, pravé i levé křídlo, TISK – 17obr.

Novověk : 

výstava 90. let čs. letectva – 28obr.
sbírkové předměty pro publikaci 130 let muzea, TISK 
– 8ks.
 ČS. rozhlas – 40. let od okupace vojsky SSSR – 62obr.
výstava K. Čapek – 14obr.
vernisáž výstavy K. Čapek – 56obr.

Středověk : 

vojenská přilba, TISK – 20obr.
středověké sklo pro přednáškovou činnost a TISK – 54ks.
uniformy a zbraně, TISK – 20obr.
mince, TISK – 106ks.
sbírkové předměty pro publikaci 130 let muzea, TISK 
– 27obr.
sb. předměty pro publikaci Zaniklé středověké vesnice, 
TISK – 160ks.
mezinárodní seminář archeologů – 32obr.
instalace výstavy Zaniklé středověké vesnice – 32obr.
výstava Zaniklé středověké vesnice – 29obr.
vernisáž výstavy Zaniklé středověké vesnice – 64obr.

Prehistorie : 

keramika, TISK – 14obr.
bronzy, TISK – 20obr.

Zoologie : 

sbírkové předměty pro publikaci 130 let muzea, TISK 
– 7ks.

Restaurátoři :  

mříže před restaurováním – 36ks.
nábytek před restaurováním – 12obr.
pluh před restaurováním – 18obr.
komoda po restaurování – 4obr.
komoda a psací stůl před restaurováním – 12obr.
truhla před restaurováním, detaily – 13obr.

Investor :  

II.p. hl. budovy elektroinstalace –23obr. 

•

•

•
•

•

•

•
•
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okna a rolety II.p. hl. budovy – 10obr.
vitriny po restaurování – 5obr.
vitriny před restaurováním – 19obr.
větrací mřížky v podlaze – 13obr.

Národopis:  

OC Olympia, vystavené betlémy – 16obr.
výstava betlémů v Národopise – 14obr,
sbírkové předměty, TISK – 20ks.
sb. předměty v expozici pro publikaci 130 let muzea – 
13obr.
sbírkové předměty pro přednáškovou činnost – 3ks.
šperky pro ISO – 416ks.

Umprum : 

plakáty, vitráže a návrhy na vitráže, ISO – 301ks.
zápůjčka sbírkových předmětů na zámek Zbiroh – 16ks.
porcelán, TISK – 21obr.
orientální boty, TISK – 4obr. 
sb. předměty na výstavu Labyrintem užitého umění, ISO 
– 42ks.
tiskovka k výstavě Labyrintem užitého umění – 22obr.
poutač na výst. Labyrintem užitého umění, TISK – 3obr.
vernisáž výst. Labyrintem užitého umění – 51obr.
výstava Mucha a jeho doba – 45obr.
vernisáž výstavy Mucha a jeho doba – 47obr.
sb. předměty do publikace 130 let muzea, TISK – 12ks.
antika dodatek – 4ks.
sbírkové předměty uložené v Nepomuku, ISO – 513ks.

Knihovna :  

knihy na WEB – 31ks.
pracovníci na WEB – 9obr.
detaily razítek, TISK -2ks.
křest knihy – 57obr.
seminář knihovníků – 224obr.
darovaná kniha – 4obr.

Oddělení vnějších vztahů : 

výstava arch. Hrubce – 15obr.
vernisáž výst. arch. Hrubce – 92obr.
interiér kavárny na WEB – 15obr.
výstava Dějiny národa – 21obr.
vernisáž výst. Dějiny národa – 64obr.
tiskovka a výstava Muzejníci sobě – 82obr.
vernisáž výstavy Muzejníci sobě – 72obr.
výstava Šalba a klam – 28obr.
vernisáž výstavy Šalba a klam – 65obr.
muzejní noc – 245obr.
výstava A. Warhola – 20obr.
obrazy na výstavě A. Warhola, TISK – 3ks.
vernisáž výstavy A. Warhola – 115obr.
expozice v Dobré vodě, TISK – 40obr.
detaily zbrojnice, TISK – 63obr.
křest knihy Plzeňského kraje – 55obr.
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vernisáž výstavy Klostermann – 69obr.
                                                                        

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační 
materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem výstavám a všem 
kulturním akcím a přednáškovým cyklům pořádaných 
Západočeským muzeem v Plzni. Zajišťuje tiskové konference 
muzea. Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV 
redakce a redakce rozhlasu. Mimo jednání se sponzory muzea 
zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.

Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu 
muzea i využívání ostatních prostor muzea pro kulturní 
a společenské akce, včetně organizace a pořádání svatebních 
obřadů v muzejních prostorách. Oddělení zajišťuje a realizuje 
i oficiální jednání muzea se zahraničními partnery, včetně 
organizace zahraničních návštěv v muzeu. Pro významné hosty 
města a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.

Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů 
a konferencí. Velmi úspěšně proběhl v září 2008 32. celostátní 
seminář komise knihovníků muzeí a galerií při AMG (9.9. 
– 11.9.2008), Paleontologický seminář konaný k poctě 
Doc. RNDr. Jaroslava Krafta, CSc. (17.10.-18.10.2008) 
a v neposlední řadě nejvýznamnějšího projektu roku -  40. 
Mezinárodní konference archeologie středověku (15.9.-
19.9.2008). Rok 2008 byl rokem oslav 130. výročí založení 
Západočeského muzea v Plzni. K tomuto významnému výročí 
proběhla řada doprovodných akcí (2 dlouhodobé výstavy 
ze sbírek muzea „A. Mucha a jeho doba“ a „Labyrintem 
užitého umění“, vydání publikace nazvané „Západočeské 
muzeum 1878-2008“ a řada dalších akcí). V roce 2008 
se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky úspěšných výstav 
(např. „Dějiny českého národa“,“A. Mucha a jeho doba“ nebo 
výstava  „Hledání zmizelého“, která přinesla nový pohled 
na zasídlení části regionu ve středověku, ale která svým pojetím 
upozornila i na mizející kulturní krajinu, ne vždy doceněnou 
pohledem našich spoluobčanů.

Oddělení výstavnictví :

V roce 2008  oddělení pracovalo  na realizaci více než 
desítky výstav širokého tématického zaměření, od klasických 
muzejních výstav přes moderní interaktivní expozice 
až po typicky galerijní instalace. Práce oddělení spočívá 
ve výtvarném a technickém řešení výstavy podle obdrženého 
scénáře, které je následně, většinou svépomocí, realizováno 
v konkrétní podobě. Výtvarné řešení výstavy zahrnuje nejen 
instalaci předmětů ve vitrínách, obrazových materiálů 
na panelech - grafickou úpravu textů, fotografií a dalších 
doprovodných informací, další podstatnou částí je výroba 
propagačních materiálů - pozvánka, plakát, skládanka, 
transparent..., podle požadavků k jednotlivé akci.

U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody 
formou nejrůznější výpomoci včetně materiálové.

Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit 
jedinečnou atmosféru dotvářející téma dané instalace 
v historických prostorách budovy muzea. Po skončení výstavy 
provádějí její deinstalaci. Zajišťují rovněž služby související 

• s instalací výstav a nákupy materiálu, provádějí úklid 
pracoviště a zajišťují drobné provozní práce důležité pro chod 
organizace.

10) Ekonomika
Příjmy :     52 381,5 tis.Kč
příspěvek od zřizovatele:     43 181,0 tis.Kč                  
příspěvek po změnách:             47 189,5 tis.Kč

z toho :
příspěvek MK ČR (programy):  24,0 tis.Kč
příspěvky a dotace - granty :   911,0 tis.Kč                 
účelové prostředky :            
na rekonstrukci hl.budovy:         7 415,0 tis.Kč
na rekonstrukci Zborovská:        3 000,0 tis.Kč
ostatní příjmy :            5 192,0 tis.Kč

Výdaje :     52 319,0 tis.Kč

z toho:
energie:                       3 717,0 tis.Kč
opravy a udržování:                      1 314,5 tis.Kč
nájemné:                    522,5 tis.Kč

rekonstrukce objektů inv.  povahy: 10 415,0 tis.Kč

z toho :
hlavní budova, Kopeckého sady 2: 7 415,0 tis.Kč
Zborovská 40:    3 000,0 tis.Kč
opravy hlavní budovy neinv. povahy:   1 585,00 tis.Kč
restaurování a konzervace sbírek:    1 023,0 tis.Kč
nákup sbírek:                                  153,0 tis.Kč
mzdové náklady :                      21 560,5 tis.Kč
zák. soc. pojištění:                          7 306,0 tis.Kč
ost. soc. pojištění:                                           59,0 tis.Kč
zák. soc. náklady:                                       786,7 tis.Kč
ost. daně a poplatky:                                      11,0 tis.Kč

Přepočtený stav pracovníků:            88
Fyzický stav pracovníků :                 97
Průměrná mzda:                        18 523,00 Kč
Daň z příjmů:                                      5,5 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  57,0 tis. Kč

Dodatek účetní závěrky sestavené za  rok 
2008 k datu 31.12.2008

Příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni.

Účel ke kterému byla organizace zřízena :
Západočeské muzeum v Plzni  plní funkci muzea 

ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale 
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat 
veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb 
odborné i široké veřejnosti.

•
•
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l.  Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční 
závěrky důsledně podle zákona 563/91 sb. o účetnictví. 
Uzávěrkovým dnem byl 31.12.2008. Účtování 
respektovalo směrnou účtovou osnovu platnou pro 
příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je 
uložen v dokumentaci k účetní závěrce Západočeského 
muzea. Účetnictví věrně a poctivě zobrazuje skutečnosti 
účtovaných operací i finanční situaci organizace. 
Sestavení rozvahy a výsledovky zcela odpovídá obsahu 

 § 7 bod 4) zákona o účetnictví, tzn. že v průběhu roku 
2008 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.

 Kromě toho má ZČM vypůjčené od Magistrátu MP tyto  
budovy:

 Hlavní budova ZČM – Kopeckého sady 2 – výpůjčka 
na 99 let.

 Budova národopisného muzea – Dřevěná 4 – výpůjčka 
na 99 let.
Budova Zborovská 40 – výpůjčka na 50 let.

 U budov Kopeckého sady 2 a Dřevěná 6  je uzavřena 
s Magistrátem MP dohoda o odpisování zhodnocení 
budovy.

 U budovy Zborovská byla dokončena celková rekonstrukce 
a o smlouvě o odpisech  se s Magistrátem stále jedná.

 Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování investic, 
hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy nedojde 
k jejich náhradě a tyto budou jednorázově odepsány 
do nákladů muzea. 

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 153 tis. Kč) se postupovalo v souladu se zákonem 
122/2000 Sb., tzn. byly zařazeny do nařízené evidence a  
podléhají dalším postupům dle zákona o ochraně sbírek 

muzejní povahy č. 122/ 2000 Sb. 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 do lhůty splatnosti vykázaných 
k  3l.12.2008 činí 1 065 607,74 Kč ,  z toho pohledávky 
splatné do 30 dnů  jsou vykázány částkou  711 302,- Kč,  
starší 30 dnů do 60 dnů činí  8 704,- Kč. Starší pohledávky 
nežli 60 dnů činí 345 601,74 Kč.  Pohledávky od 30 do 60 
dnů byly obeslány upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů 
jsou faktury : 

 ve výši 342 516,84 Kč za archeologický výzkum 
administrativní budovy Černice a vodovodu Dýšina - tyto 
pohledávky v současné době řeší soud

 ve výši 740,90 Kč za zaslané publikace do zahraničí 
(objednávka  Brusel ) 

 ve výši 2 344,- Kč za vodné a stočné nájemce kavárny 
v objektu budovy muzea firma Gabrementa-poslední 
jednání o úhradě vedeno dne 4.2.2009

9. Úhrnná výše závazků vykázaných k 3l.12.2008 činí 
3 777 726,01 Kč.  Všechny závazky jsou do lhůty splatnosti 
do 30 dnů , starší 30 dnů  nejsou žádné. Tyto závazky 
byly uhrazeny dle splatnosti uvedené na fakturách kromě 
faktury dodavatele OPS ve výši 1 312 250,- Kč – jedná 
se o pozastávku za stavební práce na rekonstrukci budovy 
ve Zborovské ulici.

Kontrolní činnost

Západočeské muzeum v Plzni je příspěvkovou organizací 
Plzeňského kraje, tzn. je právnickou osobou, která vystupuje 
v právních vztazích svým jménem a nese plnou odpovědnost  
za důsledky z těchto vztahů plynoucích.  Jejím hlavním 
účelem je plnit funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 
Sb. Aby mohlo být tohoto účelu dosaženo,  zřizovatel jí svěřil 
do správy značný  objem nemovitého i movitého majetku 
a vymezil povinnost při jeho správě. 

Tímto pověřením zřizovatele se Západočeské muzeum 
v Plzni stalo samostatnou účetní jednotkou na níž se vztahují  
zákony o vedení účetnictví, rozpočetnictví i kontrolní 
činnosti. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ukládá povinnosti, 
kdy je nutno ověřit účetní závěrku auditorem, ta se však 
na Západočeské muzeum přímo nevztahuje. Přesto se v zájmu 
získání jistoty, že účetnictví vedené příspěvkovou organizací je 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné,  vedení 
Západočeského muzea již před několika roky rozhodlo svoje 
výsledky nechávat ověřovat auditorem. Výroky auditorské firmy 
HZ Plzeň tak představují potřebnou jistotu, že v hospodaření 
organizace nevznikly problémy. Externí audit prověřil 
i operace roku 2008 a zpráva auditora bude po předání zprávy 
tvořit přílohu Výroční zprávy roku 2008. Předběžně lze uvést, 
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že nejsou žádné signály, že by v této oblasti vznikly v průběhu 
roku 2008 nějaké problémy, které by měly za následek 
porušení pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky. 

Plzeňský kraj jako zřizovatel Západočeského muzea 
v Plzni si v průběhu roku 2008 vyžádal prověření dalších 
činností své příspěvkové organizace a pověřil auditorskou 
firmu WITTMANN a.s. vypracováním komplexní analýzy, 
v níž by kromě správnosti účetnictví byla prověřena také 
struktura řízení a zhodnoceny překážky plnění hlavního účelu 
a předmětu činnosti. Závěry provedené analýzy nevyústily 
do zjištění nedostatků nebo pochybení a pro další činnost 
Západočeského muzea v Plzni neformulovaly návrhy opatření, 
jež by bylo nutno pro další období přijímat.

Kontrolní systém Západočeského muzea v Plzni dotváří 
interní audit, který byl na základě rozhodnutí zřizovatele 
zřízen již počátkem roku 2004. Jeho činnost se orientuje 
jak na finanční kontrolu, jejíž provádění je příspěvkovým 
organizacím uloženo zákonem č 320/2002 Sb., tak i na další 
okruhy činnosti (inventarizace majetku, ekonomika 
vnitrozávodové dopravy, používání prostředků FKSP 
a fungování systému vnitrozávodové kontroly jako takové). 
V tomto případě se jedná o průběžnou kontrolu, sledující 
především, zda s finančními prostředky je nakládáno účelně, 
hospodárně a efektivně. Také v této oblasti nebyla v průběhu 
roku 2008 zachycena zjištění o  větších nedostatcích a v tomto 
smyslu byl již koncem ledna 2009  zřizovatel informován 
samostatnou zprávou o výsledcích řídící kontroly provedené 
za období roku 2008.

Vzhledem k tomu, že ani další externí kontroly, provedené 
během roku 2008 Finančním úřadem v Plzni a Ministerstvem 
kultury v Praze,  nekonstatovaly závady, hodnotí vedení 
organizace kontrolní systém za vyhovující a funkční a bude jej 
plně využívat i v dalším období své činnosti.   

11) Seznam pracovníků muzea 
a dislokace k 31.12.2008

Ředitelství Západočeského muzea:

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

Oddělení vnějších vztahů:

vedoucí: Romana Němečková
pracovníci: Mgr. Jakub Šmíd
 Zuzana Hejduková

Ekonomické oddělení:

hlavní účetní: Vojtěch Kristýn 
pokladna, komisní prodej, 

mzdy,výplaty a evidence CVS: Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace Darja Rácová

Investiční technik:

stavební dozor investora při opravě 
hlavní budovy muzea, správa 
a technické zajištění provozu 
hl. budovy muzea, zajištění EZS a EPS 
pro objekty ZČM :  Josef Blahout

Průvodci:

výstavní sál 
a expozice nám. Republiky 13: Jana Pistoriusová
 Svatava Dušková
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2: Ludmila Němcová
 Jan Hrad
Jubilejní sál Kopeckého sady 2: Lenka Hradová
 Milada Kestlerová

Odborná pracoviště:

Oddělení pravěku:

Adresa:  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí:  Mgr. Milan Metlička
Pracovníci: Jarmila Metličková
 Marcela Mašková
 Milan Strnad (část. úvazek)
 Bc. Renata Rejchová (část. úvazek)
 Mgr. Andrea Junková
 Iveta Šmolíková (část. úvazek)
 Jana Tycová
 Mgr. Antonín Zelenka 
 Bc. Lenka Šmolíková
 Petra Peterková (část.úv.)
 Ing. Ivana Čechová - konzervace

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů:

Adresa:  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí:  PhDr. Pavel Břicháček
Pracovníci: PhDr. Petr Braun
 Mgr. Martin Čechura
 Mgr. Petr Hereit
 Mgr. Markéta Sochorová
 Mgr. Martina Šmejdová
 Mgr. Alena Kordíková

Oddělení starších dějin:

Adresa:  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí:   PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci: Mgr. Tomáš Bernhardt
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 Miloslav Hejduk 
 Mgr.  Jiří Orna

 Marie Beránková (část. úvazek)
 Bc. Eva Spěváčková (část. úvazek)
 Mgr. Veronika Dudková

Oddělení novějších dějin:

Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:   Mgr. Luděk Krčmář
Pracovníci: Dagmar Morgensternová
 Iva Palová

Oddělení uměleckoprůmyslové:

Adresa:  Plzeň,  Bolevecká náves 17
Vedoucí:   PhDr. Dagmar Braunová
Pracovníci: Bc. Ludmila Kotorová
 Mgr. Jindřich Mleziva

Oddělení národopisné:

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

Oddělení botaniky:

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

Oddělení zoologie:

Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  RNDr. Roman Vacík
Pracovníci: RNDr. František Němec (část. úvazek)
 Mgr. Ivana Hradská
 Maltas Michel (část. úvazek) 
 Eva Kašparová (část. úvazek)

Oddělení paleontologické:

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

Knihovna Západočeského muzea:

Adresa:  Plzeň,  Kopeckého sady 2
Vedoucí:  PhDr. Ila Šedo
Pracovníci: Jitka Burdová
 Sandra Hodanová 
 Lenka Šimicová  
 Alena Pátková

Oddělení konzervace:

Adresa:  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí:  Jiří Špinka, m. um. řemesel
Pracovníci: Eva Podzemná
 Gabriela Šmolíková
 Bc. Martin Nauš
 Václav Vondrovský

Výstavnictví:

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

Oddělení technické a údržby budov:

Adresa:  Plzeň,  Bolevecká náves 17
Vedoucí:  Vlastimil Kudra
Pracovníci: Miroslav Hyťha
 Jiří  Rod
 Vladimír Duchek
 Antonín Povondra

Uklízečky: 

odd. národopisné: Olga Eberlová
Kopeckého sady 2 Ivana Hammerová
 Vlasta Ingrišová
 Hana Mašková (část. úv.)
Tylova 22: Alena Hájková

Nepomuk: 

správce objektu: Martin Beránek
pracovníci: Marie Weberová

Muzeum dr. Šimona Adlera

Adresa:  Dobrá voda u Hartmanic
Vedoucí:  Ivo Mézl
Průvodkyně: Jana Suchánková 



- �� - 

Příloha č. 1 - Program kulturních akcí muzea

LEDEN

St    9.  1. v 18 hod.  Zkouška
  v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

 - TENTOKRÁT O IDOLECH
     Potřebujeme idoly a proč?  

Jan Burian vypráví o svých idolech ze světa politiky, 
kultury, historie i sportu. 
Můžete se k němu přidat. 
Přijďte a přiveďte své idoly...
Pořádá: Západočeské  muzeum  v Plzni.

Čt   10. 1.     v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

    Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce začíná podvečerem nazvaným: Čína 
známá i neznámá.

    Spolu s Josefem Pšeničkou navštívíme velká města jako je Peking, Šanghaj 
nebo Nanjing, podíváme se do černouhelných pánví ve Vnitřním Mongolsku, 
a také do záhadné Wudy.

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

Po    14. 1.  v 17 hod.  Zkouška
  v 18 hod. Koncert ze skladeb českých soudobých autorů 
   v podání žáků ZUŠ

Na programu zazní skladby autorů K. Pexidra, J. Bezděka,          J. Slimáčka, Z. 
Lukáše a P. Ebena.

   Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Út      15. 1. v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Večer s lesním rohem a žesťovým souborem
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

St   16. 1. v 16 hod.  Zkouška
  v 17 hod. Absolventský koncert Bronislava Palowskiho - zpěv

Koncert studenta oborové kombinace hudební výchova                 + sólový zpěv z  
Katedry hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni. 
Pořádá: Pedagogická fakulta Zpč. univerzity v Plzni.

   
Čt   17. 1.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

    Cestopisný cyklus pořadů pokračuje podvečerem nazvaným:  Z Čech 
až na konec světa aneb Svatojakubskou cestou na mys 
Finisterre

    Cestovatel František Šesták bude vyprávět zážitky z cyklistické cesty 
Evropou, kterou absolvoval s Františkem Hejtmánkem v roce 2005. Cílem výpravy 
bylo připomenutí  540. výročí jízdy mírového poselstva krále Jiřího z  Poděbrad, 
vedené Lvem z  Rožmitálu, a také poznání Svatojakubské cesty do Santiaga de 
Compostela ve Španělsku a dosáhnout jako jejich předchůdci mys Finisterre, který 
byl po staletí poutníky považován za konec světa. 

    Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
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LOUDATOUR a CK ADVENTURA. 
Po  21. 1. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

St      23. 1. v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Večer s akordeonem a kytarou
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   24. 1.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        HAVAJ – Peklo i ráj uprostřed Tichého oceánu
  Poznejte s  Martinem Loewem palmové pláže a azurové moře, ale také hory, 

tropické pralesy a aktivní sopky. Z Honolulu se vydáme kolem Oahu, dále na ostrov 
Hawaii za nejčinnější sopkou světa i na „nejvyšší“ horu na Zemi a nakonec 
na poklidný Kauai k nejdeštivějšímu místu planety. 

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

   
Po    28. 1.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  oddělení klávesových nástrojů
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út   29. 1. v 9 - 13 hod. Dům techniky Plzeň

St      30. 1. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   31. 1.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        NAMIBIE
  Bývalá „Jihozápadní Afrika“ a od roku 1990 NAMIBIE očima někoho, kdo se snažil 

oprostit se od předsudků a záměrné manipulace. S touto zemí jsou úzce spojeny 
pojmy „SWAPO“, „Senegal“ či „Africký socialismus“, ale hlavně národní park 
ETOSHA -  jedna z největších přírodních rezervací světa, kde v žádném jiném 
parku v Africe nežije tolik divokých zvířat. 

    Petr Dürr vás zavede na farmy bělochů, které zatím nikdo nevraždí ani nevyhání, 
podíváme se k domorodcům, pro které je pojem „televize“ pořád ještě neznámý 
a navštívíme park, kde komerce ještě nezvítězila. 

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

ÚNOR

St      6.  2. v 8 - 14 hod. ASIO Brno – firemní školící seminář
   v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
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Čt   7.  2.     v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        KUBA
    Poznávací i cykloturistické putování po největším ostrově Karibiku,který 

můžete navštívit spolu s  Petrem  Novotným.
  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci se 
  společností Hannah, CKLOUDATOUR a CK ADVENTURA

Út   12.  2. v 9 - 15 hod. Nakladatelství FRAUS - konference

St   13.  2. v 18 hod.  Zkouška
  v 19 hod. JAN BURIAN – VELKÁ SLEVA!

 Předjarní výprodej písní 
 aneb další pořad z oblíbeného seriálu 
 BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

Písničky, fejetony, vtipy, glosy a poťouchlé řeči všeho druhu - stoprocentní  kvalita  
za neuvěřitelně  nízkou cenu až do vyprodání skladu!
Nekupte to!

   Pořádá: Západočeské  muzeum v Plzni.

Čt   14.  2.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        KALIFORNIE 
    Cestovatel Martin Loew bude vyprávět zážitky z národních parků i velkoměst 

„Zlatého státu“ USA. Z  Hollywoodu se vydáme do pouští Joshua Tree s roztodivnými 
kaktusy i do hor Sierra Nevady k obrovitým sekvojím. Ze San Franciska zamíříme 
do Yosemitského parku k mohutným vodopádům a impozantním žulovým 
masivům. 

    Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

Ne    17.  2. ve 14 hod. Vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné soutěže
     a  soutěže  ve  stavbě  modelu  ze stavebnice
    v prostorech výstavy „Merkur žije!“

Po  18.  2. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

St      20.  2. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Absolventský koncert Pavly Fišákové
    – zobcová flétna
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Koncert klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   21.  2.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        NEPÁL
  Poznejte s Veronikou Siňorovou  přírodu, obyvatele, 
  řeky   i  hory  Nepálu   a  objevte   kouzlo  mimořádně
   pestrého himalájského království. 
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  Pořádá: Západočeské  muzeum   v   Plzni  ve spolupráci se
  společností Hannah, CK LOUDATOUR a CK ADVENTURA

 
So   23.  2.  v 9 - 13 hod. Botanická společnost – pí Nesvadbová

 
Po    25.  2.  v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Jakuba Kydlíčka
    – zobcová flétna
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út   26.  2.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  vítězů okresního kola
    klavírní soutěže ZUŠ
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

St      27.  2. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  pěveckého oddělení
    žáků  ZUŠ  T. Brzkové   
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt   28.  2.      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        Ze žiVoTA LeDoVce
  Petr  Mikota vás seznámí s horskými ledovci prostřednictvím fotografií z Alp 

a Kavkazu, na kterých budete moci sledovat ledovec od jeho vzniku na vrcholcích 
hor až k  jeho konci hluboko v údolí, s  řadou zajímavých jevů jako ledopády, 
ledovcové hřiby či morény. Podělí se s vámi ale také  o zážitky z přechodu  alpských 
ledovců. 

  Pořádá:   Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve  spolupráci se 
  společností  Hannah, CK  LOUDATOUR a CK ADVENTURA

BŘEZEN

Ne   2.  3. v 14 – 16 hod. Ladění klavíru
   v 16 – 22 hod. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 
    Konzervatoře Plzeň.

Po   3.  3. v 6 – 8 hod. Ladění klavíru
   v 8 – 21.30 hod. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 
    Konzervatoře Plzeň.
 
Út   4.  3. v 6 – 8 hod. Ladění klavíru
   v 8 – 22.30 hod. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 
    Konzervatoře Plzeň.

St      5.  3. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  !mimořádně ve středu!

        ISLAND
Vydejte se s námi na putování do vnitrozemí ostrova „Ohně   a ledu“, který je také 
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krajinou divokých řek s mohutnými vodopády,  zemí tajících ledovců a domovem 
islandských koní. Islandským vnitrozemím podnikl cestu Martin Vedral 
a podělí se s  Vámi o zážitky z  tohoto ostrova plného kontrastů.  

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci se 
  společností Hannah, CKLOUDATOUR a CK ADVENTURA

Čt   6.  3.    v 10 – 22 hod. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 
    Konzervatoře Plzeň.

Pá   7.  3.    v 9.30 – 19 hod. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 
    Konzervatoře Plzeň.

Út   11.  3. ve 13-16 hod. Firma KERIO Technologies s.r.o. - konference

St   12.  3. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Houslový recitál Theresy claubergové
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský  koncert ivy Matouškové – flétna
    a Jana Malíka - fagot
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   13.  3.     ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        NOVÝ ZÉLAND 
    Cestovatel Vítek Procházka bude vyprávět zážitky z jižního i severního 

ostrova Nového Zélandu. Cestu kolem jižního ostrova, kterému dominují Jižní Alpy 
rozprostírající se  podél západního pobřeží a jejichž hlavní hřeben je zaledněn, 
absolvoval na kole. Podíváme se i na ostrov severní, který je oproti jižnímu plný 
částečně činných vulkánů, horkých pramenů a gejzírů, a můžeme zde najít také 
zelené pralesy. 

    Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

 
Po  17.  3. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út   18.  3. ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
    v 18 hod.  Zkouška
  v 19 hod. JAN BURiAN –  K čemu je diplomacie dobrá??

 aneb další pořad z oblíbeného seriálu 
 BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

Tentokrát s hostem Karlem Pažourkem, který zastával ještě donedávna 
pozici velvyslance České republiky  v Austrálii. Dozvíte se mnoho zajímavého 
o Austrálii, Indii  a o jednom z nejstarších povolání vůbec a nebudou chybět ani 
osobité písničky Jana Buriana.

    Pořádá: Západočeské  muzeum v Plzni.
 
St      19.  3. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Komorní koncert Západočeského hudebního centra
   Na programu zazní skladby G. F. Händla, A. Dvořáka,
   A. Vivaldiho, K. Šimandla, J. Bezděka a L. Fišera.
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 Účinkují: V. Machoňová  a I. Kuttová - housle, M. Tupá
  a V. Müllerová – klavír, průvodní slovo: Dr.V.Bokůvková.

     Pořádá: Západočeské hudební centrum.
           
Čt   20.  3.     ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        BReTAŇ
  Poloostrov ležící na západě Francie býval až do 15. století samostatnou zemí. Je 

obýván národem s vlastním jazykem  a kulturou. Trasa, kterou projel autor přednášky 
Petr Mikota na kole, nás zavede k megalitickým památkám, středověkým 
hradům i barokním kalváriím. Poznáme členité pobřeží,  o kterém se říká, že se zde 
Bohu nepodařilo oddělit vodu od souše, a nahlédneme i do tajemného vnitrozemí, 
opředeného bájemi.

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci  se společností Hannah, CK  
LOUDATOUR a CK ADVENTURA.

Pá   21.  3. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Plzeňské hornové dny 

Cyklus koncertů, na kterých se představí hráči na lesní roh z konzervatoří 
a vysokých škol celé ČR.  

    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Plzeňské hornové dny 

Cyklus koncertů, na kterých se představí hráči na lesní roh z konzervatoří 
a vysokých škol celé ČR.  

    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

So   22.  3. v 9.30 hod.  Zkouška
   v 10.30 hod. Plzeňské hornové dny 

Cyklus koncertů, na kterých se představí hráči na lesní roh z konzervatoří 
a vysokých škol celé ČR.  

    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
   v 12.30 hod. Zkouška
   v 13.30 hod. Plzeňské hornové dny 

Cyklus koncertů, na kterých se představí hráči na lesní roh z konzervatoří 
a vysokých škol celé ČR.  

    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út   25.  3. v 16 hod. Příprava
   v 16.30 hod.  Veřejné představení knihy „Minutové povídky“ autorky Daniely 

Kovářové
    Sbírka Minutové povídky plzeňské advokátky Daniely Kolářové vychází 

v nakladatelství Nová vlna v edici Trifid v Praze v únoru 2008  a obsahuje  šestnáct   
tajemných, fantastických i vědeckofantastických povídek, z nichž většinu je možno 
přečíst za pouhou minutu. Povídky jsou určeny čtenářům, kteří se nebojí domýšlet 
následky, konce a souvislosti příběhů, a které neodradí ani tragické konce.  

    Za kmotry své prvotiny si autorka vybrala ředitele Západočeského muzea v  Plzni 
Františka Frýdu, emeritní ředitelku Západočeské galerie v Plzni Janu Potužákovou            
a plzeňského básníka Josefa Hrubého. Křest spojený s autogramiádou bude 
moderovat plzeňský divadelník Jiří Hlobil a kniha bude na místě v prodeji 
za autorskou cenu 100 Kč.
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      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Filipa Masaříka – trombon
    a Terezy Vaňkové – lesní roh
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

St      26.  3. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert smyčcového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Renáty Benetkové
    – akordeon a Jiřího Vébra - kytara
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   27.  3.     ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F.Frýda
      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

        FRANCIE
Pojďte se s námi toulat po nejrůznějších koutech Francie. Spolu s Petrem 
Stříbrným navštívíme Azurové pobřeží, Provence, Languedoc, Pyreneje, 
Gaskoňsko, Bretaň, Normandii a nevynecháme ani Alsasko. U každého regionu 
nezapomeneme  na jeho  typické  památky,  přírodu  i  místní gastronomii.

    Pořádá:   Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve  spolupráci se 
  společností  Hannah, CK  LOUDATOUR a CK ADVENTURA

So   29.  3.  ve 13.30 hod. Svatební obřad – schody
   ve 14.30 hod. Svatební obřad – schody

Po  31.  3. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Jindřicha Jelínka – trombon
    a Jana Zajíčka - trubka
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

DUBEN

Út   1.  4.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Absolventský koncert klavírního oddělení
    ZUŠ Sokolovská, Plzeň
    Pořádá: ZUŠ Sokolovská, Plzeň.

St      2.  4. v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

  
Čt   3.  4.    ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F. Frýda
    v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  
       NEPÁL NEJSOU JEN HIMALÁJE

Cestovatel a horolezec Jan Krabec se s Vámi vydá do světa velehor, tentokrát 
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nepůjde vůbec o „lezení“, ale  o skutečné krásy Nepálu pro každého a v každém 
věku. Budete mít možnost poznat současnost, historii i zvyky této neobyčejné 
země, navštívíte hlavní, a také největší město Nepálu – Kathmandu a seznámíte 
se i s faunou a flórou Národního parku Chitwan u hranic s Indií. 

  Pořádá: Západočeské  muzeum  v  Plzni  ve spolupráci se 
    společností Hannah, CKLOUDATOUR a CK ADVENTURA.

So   5.  4.  v 8 až 14 hod.  ornitologická konference – RNDr. R. Vacík

Po  7.  4. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Absolventský koncert Jana Malíka – fagot
   a koncert dechového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert Vojtěcha esterleho – klavír 
   a Martina Šaška – trombon
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

St   9.  4.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků dechového oddělení 
    ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt   10. 4.    ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F. Frýda
   v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Houslový recitál Jany Vonáškové Novákové
   – housle, klavírní spolupráce – Petr Novák
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Ne    13. 4.  ve 14 hod.  Autogramiáda Lucie Seifertové 
   autorky  knihy  „Dějiny  udatného  českého národa“ 
   a vyhlášení výsledků soutěže v prostorech výstavy.

Po  14. 4. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

St      16. 4. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Absolventský koncert Lucie chmelařové
   a Petry Sekretové – flétna
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Plzeňští skladatelé jak je neznáte

Program: filmy, videoart a recitace z tvorby
plzeňských hudebních skladatelů.
Účinkují: Blanka Hejtmánková - recitace a další.

 Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Čt   17. 4.     ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F. Frýda
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Koncert tříd zobcové flétny a cembala
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Po  21. 4. v 17 hod.  Zkouška
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   v 18 hod.  Slavnostní koncert  žáků ZUŠ Sokolovská, Plzeň
   Pořádá: ZUŠ Sokolovská, Plzeň.

Út   22. 4.  v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Koncert věnovaný prof. Jaroslavu Vlachovi
      Koncert je věnován dlouholetému kolegovi,
    odbornému asistentu Jaroslavu Vlachovi.

Pořádá:  Pedagogická fakulta Zpč. univerzity v Plzni, 
 Katedra hudební kultury.

       
St      23. 4. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert smyčcového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
           
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert Michaely Řeřichové – klavír
   a Jany Konopáskové – flétna
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt   24. 4.     ve 14.50 hod.     Přednáška ZČU – PhDr. F. Frýda
      v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. Absolventský koncert dechového oddělení 
    ZUŠ B. Smetany, Plzeň
    Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

So   26. 4.  ve 14 hod. Svatební obřad – přednáškový sál
  
Po  28. 4. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Marie Zichové – akordeon
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út   29. 4. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert houslových nadějí
    Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec.

St      30. 4. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Koncert dechového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert  Barbory živné
   a Nikoly Kalinové – klavír
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

KVĚTEN

Po  5.  5. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Absolventský koncert Miroslava Hoisze – kontrabas 
   a Lucie Zvoníkové – zpěv
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.    
Út   6.  5. v 18 hod.  Zkouška
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  v 19 hod. JAN BURiAN: žeNY, MUži A JiNÉ BÁSNĚ
 aneb další pořad z oblíbeného seriálu 
 BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

Poetický večírek Jana Buriana, tentokrát věnovaný básnické sbírce, 
nadcházejícímu létu a poezii v našem životě i jinde…
V této sezóně poslední z oblíbených Burianových pořadů v Západočeském 
muzeu!!!

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St      7.  5.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

  
Po  12.  5. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Neveřejný seminář klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert Nikoly Kalinové
   a Barbory živné – klavír 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
   
Út   13.  5. v 8 – 12 hod. Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň. 
   v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. Absolventský koncert Marie Sedláčkové 
    - ZUŠ B. Smetany, Plzeň

Na programu: G.P. Telemann, J.S.Bach, W. A.Mozart, B.Bartók    a G. B. 
Sammartini.
Spoluúčinkují: Zuzana Rezková, Karolína Váňová, 
Tereza Živná, Martin Rezek a Michal Sedláček. 
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

St   14.  5.  v 8 – 12 hod. Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
   v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Absolventský koncert Stanislava Rady - housle
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert ondřeje Římka – akordeon
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
   
Čt   15. 5.     v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. „PeTiT DUo“ – Romantické kytary 19. století       
   Koncert kytarového dua.
   Účinkují: Tomáš Hanzlíček a Jan Tuláček.
  
Po   19. 5.  v 16 hod.  Zkouška
   v 17 hod.  Koncert  kytaristů Plzeňského kraje 
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út   20. 5. v 11 hod. Veřejné představení knihy 
   „Historický atlas hub - obrazy Františka Tyttla“
    Editorky J. Nesvadbová a S. Pecháčková.
                                                  Výběr z rozsáhlé kolekce obrazů hub plzeňského učitele 
   a mykologa Františka Tyttla v letech 1901-1941.
   Vydává: Academia Praha 2008.
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   v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Absolventský koncert žáků
    ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň
    Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.

Pá  23.  5.   ve 14 - 16 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů

Ne  25.  5. v 17 hod.  Zkouška
    v 18 hod. Klarinetový recitál - Joseph eller 
   (profesor University of South Carolina)
   Spoluúčinkuje Karel Dohnal (klarinet).
   Na programu: J. S. Bach, B. Saylor, M. Yuste,
   J. Toner a A. Ponchielli.

Po  26. 5. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Komorní koncert ze skladeb západočeských skladatelů   

a Písňový recitál ireny Výrutové
Na programu zazní skladby Pavla Samiece, Martina Červenky, Karla 
Pexidra, Jaromíra Bažanta, Antonína Dvořáka, Zdeňka Lukáše, Giovanniho 
Battisty Pergolesiho  a Franze Schuberta.

   Účinkují: Miroslav Bartoš, Plamen Prokopiev, Irena Výrutová – zpěv, Martin  
Forman - viola, 
Antonín Cír a Kamil Tichota - klarinety, Zora Ponicová, Jiří Pešek a Karel 
Friesl – klavír. klavír.

     Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Út   27. 5. v 9 - 12 hod. Neveřejný seminář pěveckého oddělení
   v 13.30 - 20hod. Neveřejný seminář pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

     
St   28. 5.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků strunného oddělení 
    ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt   29. 5.      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Koncert studentů Fakulty umění v ostravě

Účinkují: Jitka Jahnová – housle, 
     Kamil Tichota – klarinet.
     Klavírní spolupráce: Gabriela Pechmannová.  
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá  30.  5.   v 15 - 16 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů
        20–23.30 hod. MUZEJNÍ NOC 

    Noční prohlídky expozic a výstav, oživené doprovodným programem.

ČERVEN

Po  2.  6. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení 
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   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
       
Út   3.  6. v 17 hod.  Zkouška
  v 18 hod. Koncert dětského pěveckého
   sboru ZVoNeČeK
    Pořádá: Základní škola Plzeň - Újezd.

St      4.  6.  v 16 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Absolventský koncert  žáků 
    ZUŠ Plzeň, chválenická 17
    Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.

Pá    6.  6.   v 15 - 16 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů

Ne   8.  6. v 9 hod.  Zkouška
    v 10.30 hod. Nedělní matiné žáků 
   ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň 
    Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.

Po   9.  6.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Absolventský koncert  žáků 
    ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
           
Út   10.  6. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Klavírní recitál Jiřího Peška
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
   
St   11.  6. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. Absolventský koncert žáků dechového oddělení 
    ZUŠ B. Smetany, Plzeň 
    Účinkují: Jan Oulík a Vojtěch Cibulka. 
    Spoluúčinkuje AK BAND.

Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Čt   12.  6.     v 17 hod.  Zkouška
  v 18 hod. Večer s akordeonem, kytarou a bicími nástroji
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Po  16.  6. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. Absolventský koncert žáků klavírního oddělení 
    ZUŠ B. Smetany, Plzeň 
    Účinkují: Tereza Živná a Eli Kalčeva.

Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Út   17.  6. v  10 hod. Příprava 
  v 11 - 16 hod. Konference  - Skupova Plzeň
   Pořádá: Divadlo ALFA.
 
St   18.  6. v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod. Absolventský koncert žáků pěveckého oddělení 
    ZUŠ B. Smetany, Plzeň 
    Účinkují: Renata Bischofová, Lenka Seifrlíková, 
     Eva Valentová a Kateřina Martínková.
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    Spoluúčinkuje pěvecký kvartet a pěvecký nonet Tutti Voci.
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Ne  22.  6. v 17 hod.  Zkouška
    v 18 hod. Absolventský klarinetový koncert žáků
   ze třídy p. uč. Martina Petruně, 
   ZUŠ B. Smetany, Plzeň

 Účinkují: Marie Valentová, Petra Steinerová, 
  Eliška Tanzerová a hosté.

Klavírní spolupráce: p. uč. Zuzana Rezková.
    Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Po  23.  6.  v 17 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

St   25.  6.  v 9 - 11hod. 15. ZŠ Plzeň  - slavnostní zakončení školního roku
     žáků 1. tříd

So  28.  6.  ve 14 hod. Svatební obřad – schody
   v 16 hod. Svatební obřad – přednáškový sál
   v 17 hod. Svatební obřad – přednáškový sál

ČERVENEC

Út   1. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Čt   3. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Pá   4. 7. v 13-18 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
     
      v 18  hod.  Zkouška
      v 19 hod. Koncert v rámci international Music Academy 
    Pilsen 2008
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
   
Út   8. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Čt   10. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Pá   11. 7. v 13-18 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
   v 18  hod.    Zkouška
   v 19 hod. Koncert v rámci international Music Academy 
    Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Po  14. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008



- �� - 

     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

St    16. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Čt    17. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.
        
Pá  18. 7. v 18 hod.    Zkouška
   v 19 hod. Koncert v rámci international Music Academy 
    Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Po  21. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

St   23. 7. v 13-19 hod. International Music Academy Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Čt   24. 7. v 18 hod.    Zkouška
   v 19 hod. Koncert v rámci international Music Academy 
    Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

Pá  25. 7. v 18 hod.    Zkouška
   v 19 hod. Koncert v rámci international Music Academy 
    Pilsen 2008
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň a PPProduction.

ZÁŘÍ

Po  8.  9. v 17 hod.  Zkouška
  v 19 hod.  Koncert v rámci 17. mezinárodního hudebního festivalu 

MLADÁ PRAHA
Účinkují: Hiroo Sato (J) klavír�pianoHiroo Sato (J) klavír�pianopiano  

                                                   Reina Abe (J) flétna�flute   
                                        Norbert  Heller klavír�piano

Zazní skladby autorů T. Böhma, C. P. E. Bacha, 
R. Schumanna  a dalších.
Pořádá: Občanské sdružení Mladá Praha.

Út   9.  9. v 11 - 19 hod.  32. celostátní seminář komise knihovníků    
   muzeí a galerií při AMG

St     10.  9. v 8 - 19 hod.  32. celostátní seminář komise knihovníků     
   muzeí a galerií při AMG

 v 19 - 22 hod. Raut - Zbrojnice

Čt    11.  9.   v 8 - 14 hod. 32. celostátní seminář komise knihovníků     
   muzeí a galerií při AMG

So   13.  9.  ve 13 hod. Svatební obřad – schody
   ve 14 hod. Svatební obřad – schody
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   v 15 hod. Svatební obřad – schody
   v 16 hod. Svatební obřad – schody

Po   15.  9. v 8 - 20 hod. 40. mezinárodní konference archeologů středověku
       
Út    16.  9. v 8 - 20 hod. 40. mezinárodní konference archeologů středověku 

St    17.  9. v 8 - 20 hod. 40. mezinárodní konference archeologů středověku 
     
Čt     18.  9.    v 8 - 20 hod. 40. mezinárodní konference archeologů středověku   

Pá 19. 9. v 8 - 20 hod. 40. mezinárodní konference archeologů středověku 

Po   22.  9. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Komorní koncert k nedožitým osmdesátinám 
      Zdeňka Lukáše

Účinkují: Alena Tichá  -   cembalo,  Zbyněk  Paďourek - viola,
Svatava  Luhanová  -  soprán,   Trio Zdeňka Lukáše  ( Michal   Pospíšil     
-     housle,      Hana    Vítková – violoncello a Věra Müllerová– violoncello a Věra Müllerovávioloncello     a    Věra    Müllerová    
-    klavír),
smíšený sbor  Česká píseň,  Jiří Štrunc - sbormistr, průvodní slovo 
- Doc. PhDr.Vlasta Bokůvková CSc.

     Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Út  23.  9. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Podvečer s akordeonem, kytarou a klavírem
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Recitál Barbory Říhové - klavír 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 
St    24.  9. v 8 – 17hod. ŠKODA POWER a.s. – odborný seminář

Čt    25.  9. v 8 – 15hod. ŠKODA POWER a.s. – odborný seminář

So   27.  9.  v 10 - 18 hod. Agentura RENA 

Po  29.  9. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení 
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Večer s lesním rohem 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

ŘÍJEN

Čt    2.  10.   ve 13 hod. Příprava
  ve 14 hod. oslavy 130 let muzea – sál
  v 17 hod. Oslavy 130 let muzea – raut Zbrojnice

Ne  5.  10. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod.  Tribuna komorní písně

Účinkují: Olga Černá, Heidi Maergerlein (Německo )- zpěv, František Kůda, 
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Anton Schleicher – klavír.
Na programu zazní písně J. B. Roerstera, E. W. Korngolda, M. Raichla, M. 
Regera, F. Schuberta, C. Debussyho a D. Milhauda.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
Nadací 700 let města Plzně  a Ochranným svazem autorským.

Po  6.  10. v 11 hod. Vernisáž výstavy v kavárně – sál + kavárna
   v 13.55 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
       
Út   7.  10. v 18 hod. Příprava
      v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
    aneb PoDZiM Je KRÁSNÝ 

První poprázdninový večer z oblíbených Burianových pořadů v Západočeském 
muzeu. 
Přijďte se pozitivně naladit k  nadcházejícím podzimu a poslechnout si písně 
nejen o přírodě venku, ale i v nás.

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St  8.  10. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod.  Tribuna komorní písně

Účinkují: Sarah Poole (Velká Británie), Kateřina Kachlíková  – zpěv, Věra Müllerová, 
František Kůda – klavír.
Zazní písně B. Britena, M. Dring, C. Mc Dowall, E. Pehkonen, M. Nead, F. Bridge, 
M. Broda, J. Bernátka a L. Janáčka.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
Nadací 700 let města Plzně  a Ochranným svazem autorským.

Čt    9.  10.    v 10 - 14hod. Zahájení Bienále kresby 2008 - sál

Po  13.  10. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
  v 16 hod. Příprava 
    v 16.30 hod.  Květena Slavkovského lesa

Přednáška Mgr. Přemysla Tájka, pracovníka Správy CHKO Slavkovský les, 
je pořádána  v rámci podzimního cyklu přednášek Západočeské pobočky České 
botanické společnosti. Během přednášky budou promítány fotografie zajímavých 
a chráněných či ohrožených rostlin.

      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod.  Tribuna komorní písně

Účinkují: Petr Matuszek, Markéta Dvořáková – zpěv a Roman Pallas – klavír.
Na programu zazní písně B. Smetany, P. Pokorného,  K. Pexidra, A. Dvořáka a R.
Schumanna.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci  s Magistrátem města Plzně, 
Nadací 700 let města Plzně a Ochranným svazem autorským.

St  15.  10. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod.  Tribuna komorní písně

Účinkují: Romana Feiferlíková, Svatava Luhanová – zpěv, Věra Müllerová, Eduard 
Spáčil – klavír.
Zazní písně J. Bezděka, K. Pexidra, J. Kosmy, M. Emera, Z. Zdeňka, N. Glanzberga, 
M. Monnota a E. Golda.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
Nadací 700 let města Plzně a Ochranným svazem autorským.
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Čt    16.  10.   v 19hod. Recepce Plzeňského kraje – prostor výstavy Bienále kresby 

Pá    17.  10.   v 8 - 20 hod. Seminář paleontologie

So   18.  10.  v 8 - 16 hod. Seminář paleontologie

Ne  19.  10. v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod.  Tribuna komorní písně

Účinkují: Barbara Hesse - Bachmaier (Německo), Roman Janál – zpěv, Eva 
Schieferstein, Maxim Averkiev  – klavír.
Na programu zazní písně K. Pexidra, R. Strause, R. Delanoffa, P. Pokorného, W. 
Zoubka, J. Temla a L. v. Beethovena.
Pořádá: Západočeské hudební centrum ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
Nadací 700 let města Plzně s Ochranným svazem autorským.

Po   20.  10. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 17 hod.  Zkouška                 
      v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
     
St    22.  10. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
  v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     
Pá  24.  10. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – Doc. Durdík

Po   27.  10. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 

Pá  31.  10. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – Doc. Durdík

LISTOPAD

Po  3.  11. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 18 hod.  Zkouška
      v 19 hod. Pocta Zdeňku Lukášovi
     Účinkují: Pěvecký sbor FPE ĎAS a NČP.
    Pořádá: Katedra hudební kultury ZČU Plzeň.

St  5.  11. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod.    Koncert smyčcového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá  7.  11. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – doc. Durdík

Po  10.  11. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
   v 16 hod. Příprava 
      v 16.30 hod.  Flóra a vegetace ve Vojenském újezdě Boletice

Veřejnost bude seznámena s aktuální flórou a vegetací ve Vojenském újezdě 
Boletice, který se nachází v jižní části Šumavy na území okresu Český Krumlov. 
Zasvěcený výklad budou podávat doc. RNDr. Vít Grulich, cSc.  z Masarykovy 
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univerzizy Brno a RNDr. Alena Vydrová z AOPK ČR  v Českých  Budějovicích. 
Oba přednášející území detailně zkoumali v rámci projektu mapování biotopů ČR 
a nalezli zde mnoho přírodních zajímavostí, o které se s Vámi ochotně podělí.  

      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod.  Koncert smyčcového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

St  12.  11. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod.  Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod.  Koncert klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt    13.  11.   v 18.30hod.  Zkouška 
      v 19.30 hod. Slavnostní koncert pedagogů KHK 
    spojený se křtem cD
     CD vzniklo za finanční podpory rektora ZČU.
    Pořádá: Katedra hudební kultury ZČU Plzeň.

Pá    14.  11.   v 9 - 15 hod.  Imatrikulace studentů 1. ročníku Fakulty zdravotnických studií
     ZČU v Plzni (dříve I. Mauritzové)

So   15.  11.  v 11hod. Společenské setkání rodiny Pí Hurdové – přednáškový sál

St 19.  11. v 17 hod.  Zkouška                 
      v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt   20.  11. v 9 – 13 hod. firma KRES, s.r.o. – prezentace a přednáška o DPH
   v 18 hod. Příprava
      v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
    A PoDZiMNí PŘeKVAPeNí 

    Další večer z oblíbených Burianových pořadů
   v Západočeském muzeu plný čtení se zpěvy
                    pro dobrou náladu.

    Přijďte a dozvíte se mimo jiné:
    „Dá se přežít podzim?“

„A co bude dál?!“
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

Pá  21.  11. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – doc. Durdík

Po   24.  11. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod. Komorní koncert 

Na programu  zazní  skladby  Jiřího  Temla, Viléma Petrželky, Petra Breinera, Pavla 
Samiece, Vladimíra Vlny a Martina Červenky.
Účinkují: Zanetto trio (Radka Beranová - housle, Zbyněk Paďourek - viola, Petr 
Hejný - violoncello), Norbert Heller,  Jiří Pešek, Petr Novák - klavír, Vladimír Vlna 
- kontrafagot, Stanislav Krejčiřík – baryton.

     Pořádá: Západočeské hudební centrum.
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St 26.  11. v 17 hod.  Zkouška                 
      v 18 hod.  Koncert  kytaristů z plzeňských ZUŠ
    – 3. ročník
    Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Pá  28.  11. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – Doc. Durdík
   v 17 hod. KARNEVAL - muzejníci

PROSINEC

Po  1.  12. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 17 hod.  Zkouška
  v 18 hod. Koncert ze skladeb soudobých českých skladatelů 
   v podání žáků ZUŠ.

Na programu zazní skladby M. Kumžáka,  J. Slimáčka,  K. Pexidra, J. 
Pauera, J. Bezděka, A. Bodnárové, B. Martinů, M. Košnára, P. Zapletala, Z. 
Lukáše a J. Bažanta.

   Účinkují žáci Základních uměleckých škol.
    Pořádá: Západočeské hudební centrum.

St  3.  12. v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod.    Koncert dechového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt    4.  12.   v 18 hod. Příprava
   v 21 hod.  Nadace 700let města Plzně – raut Zbrojnice 

So   6.  12.  v 9 – 14 hod. ornitologická konference – RNDr. Vacík

Po  8.  12. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 16.30 hod.  Zkouška
   v 18 hod.  Koncert ženského pěveckého sboru
     cARMiNA Přeštice
    Koncert bude vedený sbormistrem Martinem Laxou. 
    Pořádá: CARMINA Přeštice.

St  10.  12. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod.  Koncert pěveckého oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod.  Koncert klavírního oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá    12.  12.   ve 13 hod.  Přednáška ZČU – doc. Durdík
      v 19 hod.  Soudci a ministr spravedlnosti – raut Zbrojnice
    od 20 do 22 hod. – prohlídka výstav

Po 15.  12. v 13.55 hod. Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
      v 17 hod.  Zkouška                 
      v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  16. 12.  v 18 hod. Příprava
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      v 19 hod. PŘeDVÁNoČNí PRoTiSTReSoVÝ VeČíReK
JANA BURIANA 
Jsou pro Vás Vánoce pouze symbolem dalších komerčních 
svátků? 
Následující večer z oblíbených Burianových pořadů v  
Západočeském muzeu v Plzni Vás přesvědčí, že tomu tak být 
nemusí…
Přijďte se v  tomto adventním čase zastavit a naladit na klidné 
a pohodové vánoční svátky. 

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St 17.  12. v 10 hod. Historie - příprava akce  
   v 19 hod. Historie – Nadace pro transplantaci kostní dřeně – přehlídka
       v 17 hod.  Zkouška               

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

Čt   18.  12. v 18.30 hod.  Zkouška
   v 19.30 hod.  Večer s akordeonem a kytarou
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá  19.  12. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – doc. Durdík

So   20.  12.  ve 12 hod. Svatební obřad 
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Příloha č. 2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) ZČM

Architekt Hrubec – OBRAZY, PLASTIKY, ARCHITEKTURA 
18. 1. 2008 - 17. 2. 2008

Výstava představí výběr z obsáhlého díla Ing. Arch. Miloslava Hrubce a je 
pozoruhodná nejen svým rozsahem a výjimečností prezentovaných prací, ale i zrcadlem 
architektonického projektování posledních téměř padesáti let. Za svůj  profesní život 
realizoval  řadu staveb, mezi které patří např. série věžových domů v Západočeském 
kraji, dům kultury ROH v Plzni, sídliště Plzeň – Skvrňany, park přátelství na Slovanech 
v Plzni, náměstí v Přimdě nebo rozhledna na Poledníku v Národním parku  Šumava,  
dále je to množství interiérů veřejných budov i rodinných domů a dřevěných plastik. 
Zúčastnil se rovněž řady soutěží a ocenění mu náleželo také např. za lázeňský dům 
Krym v Mariánských Lázních či za památník v Lidicích.

MUZEJNÍCI SOBĚ
15. 2. 2008 - 13. 4. 2008

Jak už je z názvu patrné, všichni autoři vystavených exponátů jsou zároveň 
zaměstnanci Západočeského muzea.Jiří Špinka z oddělení restaurátorství a Lída 
Kristová s Miroslavem Třískou z oddělení výstavnictví se představují poprvé společně 
v široké škále osobitých dřevořezeb od rozměrných kinetických objektů přes reliéfy, 
drobné řezby nejrůznějšího tématického zaměření až po autorské knihy a loutky. 
Výstava je navíc doplněna fotografiemi ředitele Západočeského muzea Františka 
Frýdy.

Výstava vychází ze  stejnojmenné knihy  Lucie Seifertové,  která se dostala mezi 
bestsellery a získala také řadu ocenění (Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu 
roku 2003, Zlatá stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež, Zlatá pečeť 
za nejlepší polygrafický počin). Kniha  „Dějiny českého národa  a pár bezvýznamných  
světových událostí“ je kromě svého obsahu zajímavá tím, že po jejím rozložení z ní 
vznikne devítimetrové leporelo, které tvoří jedna jediná krajina.  Na ní se odehrávají 
příběhy z naší historie od pravěku až po současnost.Tvůrci výstavy  nechali tuto knihu 
zvětšit do nadživotní  velikosti  a vzniklo tak obří leporelo,které bezděčně přesáhlo 
dosavadní rekord nejdelšího leporela na světě (pro vaši představu je leporelo 2 metry 
vysoké a 70 metrů dlouhé). Sami autoři o svém  záměru prohlásili:  „Jdeme vstříc 
těm,  kteří litují,  že  se  nemohou  fyzicky  účastnit  dějů  čtené knihy.  Nedokážeme 
zmenšit člověka,  a tak  jsme zvětšili knihu.  Dějinami  lze  tedy procházet  a prožívat 
spolu s kreslenými figurkami jejich drobné radosti i strasti.“ Obří leporelo  začalo svou 
pouť  v říjnu 2004  v Národním muzeu v Praze,  od  té doby stále putuje  po  vlastech  
českých.  Jeho   části   byly   též  vystaveny   na  knižních  veletrzích v zahraničí 
(Bologna, Lucembursko, Frankfurt, Bratislava). Na podzim 2006 přeletělo oceán 
a ve své anglické mutaci křižovalo Spojenými státy a Kanadou.

DĚJINY českého národa
14. 2. 2008 -  13. 4. 2008
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ZTRACENÝ OBZOR – V HORÁCH KARAKORAMU
9. 4. 2008 - 18. 5. 2008

Výstava fotografií dvou mladých horolezců Jana Vestáka & Jana Krabce je určena 
nejen pro všechny milovníky velehor. Námětem pro jejich loňskou expedici byl 
slavný román Jamese Hiltona ZTRACENÝ OBZOR o hledání utopického ráje 
na zemi. Výstava fotografií zachycuje „hledání“ tohoto ztraceného obzoru ve výšinách 
karakoramských štítů i v hlubinách vlastní duše horolezců, kde neplatí pozemské 
zákonitosti, vše plyne v naprosté pohodě, blaženosti, v úzkém spojení s přírodou 
a v odloučení od zmatků civilizace. O jeho nalezení v tajemném nitru vysokých 
hor kdesi mezi Indií, Kašmírem a Tibetem, ve světě osmitisícových vrcholů, o drsně 
krásné krajině Karakoramu, o splněných snech, a také o úspěšném výstupu na jeden 
z nejvyšších štítů planety. Více informací o projektu Ztracený obzor i o dalších plánech 
Jana Vestáka a Jana Krabce naleznete na www.losthorizon.expedition.sk

90 LET ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA
30. 4. 2008 - 30. 6. 2008

Rok 1918 a vznik letectva ukazují fotografie osobností, které se zasloužily v prvních 
dnech samostatnosti státu o založení vojenského letectva. K vidění jsou historické  
letecké mapy z roku 1933, používané 6. leteckým plukem lehkých bombardérů. 
Válečné období je charakterizováno těmi, kteří se nesmířili s mnichovskou kapitulací, 
k těm patřili zejména letci, kteří se zapojili do odbojové činnosti. V roce 1940 mělo 
čs. letectvo ve Velké Británii celkem 1287 příslušníků z  nichž padlo na frontách více 
než půl tisíce výkonných letců. Období  leteckého odboje reprezentují originální 
uniformy čs. pilotů v rámci Královského letectva v RAF, ukázka záchranného člunu 
pilota RAF, výstrojní součástky, řády a vyznamenání udělovaná v průběhu působení čs. 
letců v Anglii. Poválečné letectvo dokumentují uniformy, letecké kombinézy, palubní 
přístroje letadel, vystřelovací sedadlo stíhacího letounu Mig-21, záchranné padáky, 
pilotní průkazy letců a letecké události spjaté na letištích Plzeňska. Výstavu uzavírá 
vznik civilní letecké dopravy na našem území, vznik Československých aerolinií, 
originální letecké navigační mapy a ukázka navigační přípravy dříve a dnes. Fotografie 
a výstavní předměty nezapomínají ani na činnost Letecké záchranné a pátrací služby 
Armády České republiky.  

ŠALBA A KLAM
1. 5. 2008 - 3. 8. 2008 

Výstava, kterou připravilo Západočeské muzeum v Plzni a Miloslav Krist, mapuje 
historii reklamy v Českých zemích v letech 1850–1950, přičemž největší pozornost je 
věnována romantické době kolem roku 1900 a období první republiky. Návštěvníkovi 
přiblíží stovky exponátů dobových reklam, ve kterých dominují nádherné litografické 
reklamy vytvořené mnohdy významnými osobnostmi českého umění. Na ploše více 
než 300 metrů čtverečních pobaví návštěvníky seriózní, bombastické i pikantní, 
graficky překrásné a často humorně laděné reklamy na stovky nejrůznějších výrobků, 
vynálezů, pomůcek i naprostých zbytečností doslova ze všech oblastí lidského života, 
práce i zábavy. Základem výstavy je sbírka autora a exponáty ze sbírek Západočeského 
muzea v Plzni, v menší míře spolupracovalo několik soukromých sběratelů. Budou 
představeny stovky dobových reklam nejen ze západních Čech, ale také z ostatních 
území bývalého Rakouska-Uherska i pozdějšího Československa. Vystaveny jsou 
nejen tištěné reklamní plakáty, letáky, časopisy apod., ale i dobové výrobky, které 
konkrétně reklama propagovala. Do starých časů nás tak přenese např. motocykl, ale 
i gramofony, fotoaparáty, hračky, šperky, zbraně, hudební nástroje, oděvy i řemeslné 
výrobky. Dalším zpestřením výstavy jistě jsou také dobové příběhy, historky a citáty 
s tématem reklamy.
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ANDY WARHOL
13. 6.2008 – 14. 9. 2008  

Výstava přibližuje dílo amerického malíře, grafika a filmaře, iniciátora a vůdčí 
osobnost pop-artu.

Po studiu designu na Carnegieho technologickém institutu působil jako umělecký 
návrhář a komerční výtvarník, na konci 50.let začal malovat. Byl posedlý touhou 
po slávě, popularitě a bohatství. A to vše se jedné z největších postav moderního 
umění Andymu Warholovi vyplnilo. Jeho typické obrazy znázorňující každodenní 
banality – polévkové konzervy či lahve od coca-coly, stejně jako portréty slavných, mu 
získaly proslulost. Nesmírně pracovitý umělec zbohatl a mohl si dovolit vlastní ateliér 
– „Továrnu“, kde vznikala všechna jeho známá díla té doby a kde začal natáčet filmy. 
V roce 1963 začal s masovou produkcí sítotisku, vytvářel série nekonvenčních portrétů 
slavných osobností. Hektické období bezstarostné tvorby osudově ukončil v roce 
1968 atentát, který na něj v „Továrně“ spáchala jedna z jeho hereček. Přežil, z jeho 
života se však navždy ztratily dřívější extravagance, lehkomyslnost a nespoutanost. 
Místo toho jej ovládl strach ze smrti a paranoia. Až do konce života se věnoval svému 
časopisu „Interview“ a portrétování. Ročně prý zvládal 50 až 100 portrétů, mezi 
nimiž byla taková jména jako Mao Ce-tung, John Lennon, Elvis Presley či Marilyn 

ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA
24. 9. 2008 - 2. 11. 2008  

„Je daleko více omezenosti než skutečné špatnosti ve světě; ale je tu přece jen 
víc sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby bylo možno lámat hůl nad 
světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane 
rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene. Ale kdybychom 
mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí koneckonců v každém 
z nás hříšných tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko 
vlídnější, než je ten dosavadní. Snad řeknete, že je to slaboduchá filantropie; ano, 
patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože je to člověk“. Citát Karla Čapka 
z roku 1924, který neztratil nic ze své moudrosti ani v dnešní době, je pozvánkou 
na výstavu „Život a doba spisovatele Karla Čapka“, kterou připravil Památník Karla 
Čapka ve Staré Huti ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Ve výstavním 
sále Národopisného muzea Plzeňska budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout 
do doby Čapkova dětství  a  mládí,  poznat Čapka coby novináře, spisovatele, 
dramatika,  bojovníka proti zlu a násilí, vyslance československé kultury a především 

VI. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2008
9. 10. 2008 - 16. 11. 2008  

Bienále je největší soutěžní přehlídka jednobarevných kreseb v Evropě a je otevřena autorům 
z celého světa bez rozdílu věku či národnosti. O výběru kreseb pro výstavu a o udělení Grand 
Prix rozhoduje mezinárodní porota složená z odborníků v oblasti současné kresby. Svá díla 
vystavují výtvarníci z více než 40 zemí světa a pro expozici bylo vybráno 176 kreseb od 112 
autorů.

Mezinárodní Bienále kresby Plzeň se v Plzni, České republice i střední Evropě stalo tradicí. 
Vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a od té doby je město 
Plzeň jeho druhým hlavním pořadatelem. Je zde pořádáno každý sudý rok a je navštěvováno 
mnoha výtvarníky i odborníky a příznivci kresby nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 
Tím se Plzeň vrývá do povědomí společnosti také jako kulturní město. Projekt se koná pod 
záštitou České komise pro UNESCO a The International Association of Art – Europe.
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KAREL KLOSTERMANN 2008
28. 11. 2008 - 11. 1. 2009  

Ojedinělá výstava velkoplošné malby současných evropských umělců věnovaná 
Karlu Klostermannovi. Před deseti lety bylo zahájeno v plzeňském regionu (Plasy) 
dlouhodobé mezinárodní sympozium velkoplošné malby na téma Jan Nepomucký 
- světec střední Evropy. Kolekce obrazů velkých formátů již deset let putuje Evropou, 
v příštím roce se uskuteční v Římě závěrečná dvacátá výstava. Jubilejní „Klostermannův 
rok“ byl impulzem k zahájení nového cyklu, k vytvoření kolekce obrazů, která bude 
nejen letos, ale dlouhodobě připomínat a prezentovat další velkou osobnost plzeňského 
regionu. Výtvarní umělci dostali příležitost vytvářet svá díla přímo v srdci Šumavy 
(Kvilda), v místech kde se odehrávaly příběhy Klostermannových literárních postav. 
Umělci tří „šumavských zemí“ - České republiky, Německa a Rakouska, přispěli jako 
první, osobitým způsobem reflektovali své pocity a zkušenosti. Jsou to Jiří Degl, 
Jürgen Huber, Ondřej Maleček, Václav Malina, Manfred Pohn, Luděk Rathouský, 
Heiner Riepl, Michael Rittstein, Jan Samec, Michal Singer, Georg Stifter, Ladislav 
Sýkora a Gerhard Wöss. Velkoplošná malba umožňuje vysoký stupeň komunikace, 
sama ve své podstatě je sdělná a emočně působivá. Je pro projekt příznačné, že se koná 
první výstava v Plzni, ve městě, které sehrálo v životě Karla Klostermanna významnou 
roli a že právě Statutární město Plzeň zahájení projektu umožnilo.

Pojďte všichni k jesličkám 
5. 12. 2008 - 11. 1. 2009   

Betlém představuje stále živé téma, které odkrývá tradiční význam Vánoc. Výstava 
nabíízí jak historické betlémy ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska, tak i díla 
současných autorů. Svým starobylým kouzlem nás pohladí vyřezávané betlémy z 19. 
století, z nichž nejrozsáhlejší je betlém příbramský, který tvoří bohatá architektura 
a na 50 postaviček lidí a zvířátek. Že ani dnes není řezbářská technika zapomenutá, 
ukazují dřevěné betlémy Zdeňka Manna a Jana Tykvarta. Těšit se můžete také 
na oblíbené keramické betlémy Antonína Lněničky a Gustava Fifky nebo na betlém 
plzeňského malíře Daniela Ladmana. Není zapomenuto ani na nejmladší výtvarníky, 
tentokrát ze ZUŠ v Jagelonské ulici, kteří se zde prezentují svými malbami.

ALFONS MUCHA A JEHO DOBA 
30. 5. 2008 – 11. 1. 2009   

Doba secese je sice za námi už 100 let, ale přesto nám její myšlenky a nové 
dynamické hybné tvary mají co říci dodnes. Dekorativní, ale mnohdy až mystické 
vnímání skutečnosti je nám milé – už jen proto, že nás vytrhne z každodenního 
přetechnizovaného světa, stresu a shonu mnohých jen po materiálních hodnotách. 
Zastavme se tedy na chvíli a připomeňme si atmosféru pařížských salónů, šantánů, 
divadla Theatre de la Renaissance, nechme se unést kouzlem plakátů a kreseb Alfonse 
M. Muchy i předmětů secesního užitého umění z celé Evropy. Návštěvníci výstavy 
jistě pochopí slova, která Mucha napsal ve své knize „Myšlenky a sny“ roku 1900 
– „Umění je pomůckou, kterou sdělujeme světu svou lásku“. Výstavu připravilo 
Uměleckoprůmyslové oddělení Západočeského muzea v Plzni ve spolupráci s dalšími 
kolegy. Díky za zapůjčení několika exponátů patří také Západočeské galerii v Plzni.
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LABYRINTEM UŽITÉHO UMĚNÍ (od gotiky po historismus)  
28. 3. 2008 – 18. 1. 2009   

Každá historická epocha přináší s sebou nejen změnu daného společenského 
řádu, politických i filozofických názorů na hierarchii hodnot, ale také nové estetické 
vnímání. Lidem nikdy nestačilo vyrábět pouze obyčejné předměty denní potřeby, vždy 
je něco podněcovalo k vytvoření krásy. Byl to snad únik ze všednosti každodenního 
života, nezadržitelná nutnost projevit svůj talent, nebo něco, co se skrývá mezi nebem 
a zemí? Pracovníci Uměleckoprůmyslového oddělení, ve spolupráci s mnoha dalšími 
muzejníky, připravili u příležitosti 130. jubilea založení Západočeského muzea v Plzni 
výstavu mapující historii užitého umění od gotiky po historismus a vybrali ze svých 
bohatých fondů více než 250 unikátních artefaktů. Časový rozsah vystavených 
sbírkových předmětů je obrovský – od 14. po konec 19. století, a proto je velice 
obtížné vytipovat ty nejvzácnější kusy, charakteristické pro jednotlivá slohová období. 
Ve velkém výstavním sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2 je 
možné shlédnou např. gotickou deskovou malbu Sv. Kateřiny a Sv. Markéty z kostela 
v Křečově, renesanční stolní věžové hodiny z lité, tepané a ryté zlacené mosazi 
z jižního Německa konce 16. století, „Zvěstování“ plzeňského barokního sochaře 
Lazara Widmanna, nebo porcelánový soubor provedený v pozdně empírových tvarech 
míšeňského typu s vedutami, či skleněné nádoby zdobené malbou pestrými emaily 
a zlacením v orientalizujícím stylu od F. Schmoranze pro firmu Lobmeyr ve Vídni 
z období historizujících stylů. Z celé škály těch nejzajímavějších exemplářů si však už 
musí návštěvníci svého favorita vybrat sami. 

HLEDÁNÍ ZMIZELÉHO - Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku 
12. 9. 2008 – 22. 2. 2009   

Na realizaci výstavy se podíleli pracovníci Západočeského muzea v Plzni 
a Katedry archeologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Snahou 
tvůrců bylo přiblížit návštěvníkům výsledky průzkumů zaniklých vesnic provedených 
Západočeským muzeem v Plzni, a zároveň je seznámit i s výsledky projektu Katedry 
archeologie, zabývající se především nedestruktivním průzkumem zaniklých vesnic 
na Plzeňsku a Rokycansku. Kromě prezentace jednotlivých zaniklých vesnic výstava 
přibližuje svět středověkého člověka žijícího na vesnici – jak bydlel, co jedl, jak 
se oblékal, jak si zajišťoval obživu, co ho obklopovalo, čeho se bál, čím se bavil a jaké 
měl povinnosti. Výstava rovněž ukazuje proces zanikání středověkých vesnic, jaké 
změny nastaly v raně novověké vesnici a jak se výše uvedené skutečnosti podílely 
na formování dnešní kulturní krajiny.
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Příloha č. 3 - Muzejní noc

Muzeum se tradičně prezentuje veřejnosti i projektem Muzejní noc, který v roce 2008 proběhl v rámci  
českého Festivalu muzejních nocí dne 30.5. 2008 od 19. hodin.
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Loutková představení divadla v Boudě potěšila 
na dvoře Národopisného muzea Plzeňska zejména 

dětské návštěvníky.

Návštěvníkům byla předkládána typická středověká 
jídla.

V knihovně ZČM proběhly mimořádné 
komentované prohlídky.

V prostorách muzea pracovníci pelontologie 
zasvěcovali do tajů preparace zkamenělin.

Noc proběhla na téma „Návštěva Alfonse Muchy 
v plzeňském muzeu“.

Preparování zkamenělin si mohli vyzkoušet i sami 
návštěvníci.
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Muzejní noc se setkala s mimořádným ohlasem
 a navštívilo ji  kolem tísíce  návštěvníků.

Na schodišti byly předvedeny postupy při 
restaurování sbírek.

Souběžně proběhla módní přehlídka secesního odívání 
i moderní módy.

Nejen děti si mohly vyzkoušet hledání zkamenělých 
zubů žraloka.

Prezentace oddělení botaniky zájemce přesvědčila, 
že není houba jako houba.

Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny pracovní 
listy s tématikou hub.
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