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Datum staženı́: 12.06.2021
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Úvod
Západočeské muzeum v Plzni předkládá veřejnosti výroční zprávu o své činnosti za
rok 2004 ve smyslu zákona č. 483/2004 Sb., ve smyslu § 10a, odst. c.
Hodnotíme-li činnost muzea v uplynulém roce, lze konstatovat, že plánované úkoly
byly splněny v rámci pracovních i finančních možností. Ne všechny úkoly se však
muzeu podařilo splnit. Stále se potýkáme ze zásadními letitými problémy k nimž patří
především již dvacet let pokračující rekonstrukce hlavní muzejní budovy
v Kopeckého sadech a s tím související absence expozic muzea; nevyhovující
pracovní a depozitární prostory řady oddělení, po sto dvacet let zanedbaná
konzervace a restaurování sbírek, nevyhovující depozitární mobiliář a stále řada
nevyhovujících depozitářů v pronajatých prostorách. Muzeum však dosáhlo i řady
úspěchů, které se promítly do jeho postavení v odborné a kulturní veřejnosti nejen
v Plzni a Plzeňském kraji, ale přesáhly i hranice našeho státu.
Navýšení finančního příspěvku na činnost v minulých letech od zřizovatele muzea –
Plzeňského kraje umožnilo muzejní činnost koncipovat v delším časovém prostředí a
postupně naplňovat zatím více teoretickou, než reálnou koncepci muzea. Finanční
prostředky jsou však stále dostačující a nelze všechny nahromaděné problémy
vyřešit během roku. K problémům minulých let často přibývají problémy další, které
práci muzejních pracovišť a celého muzea limitují. V roce 2004 bylo zásadním
zásahem do plánu činnosti květnové navýšení DPH z 5 na 19%, které pro muzeum,
vzhledem k převaze využívání služeb, oprav a rekonstrukce objektů znamenalo
výrazný zásah do rozpočtu. Stejně tak se projevilo navýšení cen energií a pohonných
hmot. Meziroční několika procentní nárůst rozpočtu nekryje stoupající ceny zboží,
služeb a energií. V reálné výši příspěvku, tak rozpočet muzea vykazuje stálý pokles
oproti předcházejícím létům.
Vlastní sbírkotvorná činnost muzea obohatila sbírky o množství artefaktů získaných
sběry a terénními výzkumy pracovníků oddělení především z oborů archeologie,
paleontologie, botaniky a zoologie. Velké množství darů pro národopisné oddělení
svědčí o stále stoupajícím povědomí muzea ve veřejnosti. Zvláště významným
darem se pro muzeum stala několikatisícová paleontologická sbírka dr. Erdtmanna
z Berlína. Národopisné oddělení doplnilo své sbírky o loutky Hurvínka, Spejbla a
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Máničky z pozůstalosti herce Divadla S+H, plzeňského rodáka Vavříka-Rýse, které
muzeu poskytla jeho dcera Helena Hasselbarthová z Gery.
Rozsáhlá sbírkotvorná a terénní výzkumná aktivita muzea se promítla i do řešení
vědeckých výzkumných úkolů muzea (10) a do rozsáhlé přednáškové aktivity muzea
na tuzemských i zahraničních konferencích a sympoziích a především do rozsáhlé
odborné publikační činnosti muzejních pracovníků. Vysokou odbornou úroveň
pracovníků muzea dokládá i skutečnost, že řada z nich přednáší na vysokých
školách, především na katedrách Západočeské univerzity. Pracovníci muzea aktivně
působí v regionálních i celostátních odborných, či muzejních komisích, poradních
sborech a edičních radách odborných časopisů a sborníků.
Evidence sbírek je v Západočeském muzeu zpracovávána v počítačových
databázích, které jsou průběžně je doplňovány
fotodokumentací sbírkových
předmětů. Mimo odborná pracoviště je evidence, především obrazová, vedena
v centrálním registru muzea, kde je doplňována o mezinárodní identifikační popis pro
potřeby policie pro případ zcizení. V počítačových databázích je evidována více jak
třetina sbírkového fondu muzea a postupně jsou přepisovány evidence lístkové a
knižní. Evidence sbírek je v zákonných intervalech předávána na MK ČR do centrální
evidence (CES).
V uplynulém roce byla uspořádána řada hodnotných výstav z vlastních sbírek např.
„Umění orientu“, nebo byly instalovány výstavy přejaté, které byly doplněny sbírkami
muzea. Z předchozího roku přecházela netradiční výstava „Krásy a tajemství České
republiky – Plzeňský kraj“ ke které byla uspořádána řada doprovodných kulturních
akcí. Rekonstruované prostory muzea, kde dosud nejsou z finančních důvodů
instalovány stálé expozice, byly využívány pro výtvarné, nebo zapůjčené výstavy. O
rostoucím zájmu veřejnosti o muzeum svědčí i stále stoupající návštěvnost
muzejních výstav, expozic i doplňkových kulturních programů. V loňském roce
navštívilo muzeum 45 573 návštěvníků, z toho Muzeum Dr.Šimona Adlera 12 647
návštěvníků. Kulturní akce a přednášky pak v sále Západočeského muzea shlédlo
12 723 zájemců.
Další rozvoj muzea je závislý na rozšiřování expozičních prostor v hlavní budově
muzea. V druhé polovině roku poskytl Plzeňský kraj účelové prostředky na dokončení
rekonstrukčních prací prvního patra pravého křídla hlavní budovy muzea. Sál byl
slavnostně otevřen počátkem listopadu. V závěru roku tak byla dokončena a
kolaudována oprava a modernizace celého pravého křídla budovy. Současně byly
poskytnuty prostředky pro rok 2005 na pokračování rekonstrukce sálů v levém křídle
budovy. Nedostává se však prostředků na realizaci expozic, které jsou obsahově
připraveny již řadu let. V loňském roce se pro nedostatek finančních prostředků
nepokračovalo v opravách bývalé školy ve Zborovské ulici, určené pro archeologické
a historické sbírky muzea dosud umístěné v nevyhovujících prostorách.
Hospodaření muzea prošlo řadou kontrol a dvou vnějších auditů. Závěry kontrol
neshledaly nehospodárné nakládání s přidělenými finančními prostředky, ani
závažné případy porušení ekonomické kázně organizace. Proti muzeu nebyly vedeny
sankce, ani správní opatření.
Do nového roku vstupuje muzeum s mnoha úkoly, mnoha iniciativními nápady ke
zlepšení činnosti i rozšíření služeb návštěvníků. Pevně věříme, že se nám záměry
podaří naplnit. Výsledky naší práce jsou podrobně uvedeny v předkládané výroční
zprávě. Standardy muzejní práce podle zákonných norem Západočeské muzeum
v roce 2004 splnilo.
PhDr. František Frýda, ředitel muzea
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1. Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie
a) výzkum těžbou lesa narušeného mohylového útvaru v Chrástu –Horní Zábělé,
kde bylo zjištěno, že jde o vrcholně středověký výrobní objekt a v jeho blízkosti
další relikty středověkých aktivit (bod 1.1.a plánu činnosti ZČM).
b) dozor na skrývce pro stavbu haly f. GHP Direct Mail v Plzni-Radčicích, kde však
nebyly zachyceny žádné objekty (bod 1.1.a plánu).
c) výzkum na stavbě kanalizace při výstavbě areálu f. Škopek-Stavebniny v Plzni
Křimicích, kde bylo prozkoumáno a zdokumentováno 17 převážně neolitických
objektů (bod 1.1.a plánu).
d) sledovány zemní práce na stavbách, zejména RD a liniových výkopů – sledováno
44 staveb na typovaných lokalitách – z pozitivních např. Bdeněves-Za školou“,
Bdeněves-Kozolupy, Město Touškov, (bod 1.1.b plánu).
e) průzkumy a sběry na vytypovaných lokalitách – sběr paleolitické ŠI v Horšovském
Týně, sběry v okolí Žinkov a Luhova, kde byla objevena 3 nová výšinná sídliště,
průzkumy slovanských sídlišť u Pňovan a Šlovic (bod 1.1.c plánu).
f) převzat materiál ze Ždírce (od J. Pícky- M. Klatovy), z Křimic (sběry od studenta
J. Krále), sběry z polykulturního sídliště v Malesicích „U Drátovny“ (od M.
Řezáče), nového sídliště u Žilova (od R. Trnky) a drobné sběry z NPÚ a OZAV
(bod 1.1.d plánu).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
a) Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech
Plzeň (okres Plzeň – město)
– Plzeň – Bolevec, U kašny 5, rekonstrukce domu, základy novověké usedlosti.
– Plzeň – Bolevec, Bolevecká náves, stavba domu čp. 5, dozor, negativní.
– Plzeň – Bolevec, prodejna spotř. elektroniky a elektrického nářadí, dozor, negativní.
– Plzeň – Bručná, zasíťování parcel, dozor, negativní.
– Plzeň – Bručná, Pěnkavova ul., stavba RD, dozor, negativní.
– Plzeň – Bručná, ul. Na Líše, plynovod a rekonst. vozovky, dozor, novověké
navážky.
– Plzeň – Bručná, ulice Šafránová, V kamení, inženýrské sítě, dozor, novověké
navážky.
– Plzeň – Bukovec, rekonstrukce hasičské zbrojnice, dozor, negativní.
– Plzeň – Bukovec, papírna, kabel NN, dozor, negativní.
– Plzeň – Bukovec, rekonstrukce plotu a odvodnění hájovny v Zábělé, dozor,
negativní.
– Plzeň – Černice, stavby dvou rodinných domů, dozor, negativní.
– Plzeň – Doubravka, monitorovací stanice, dozor, negativní.
– Plzeň – Hradiště, rekonstrukce chodníku od křižovatky Plzeňská cesta – ul.
K řečišti, dozor, negativní.
– Plzeň – Lobzy, vodovodní shybka pod Úslavou, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borský park, STL plynovod, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borská pole, výstavba areálu Daikin Czech Plant, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borská pole, Folmavská ulice, plynovod, dozor, negativní.
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– Plzeň – město, Borská pole, stavba závodu Orion, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borská pole, stavba haly Loguran, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borská pole, výstavba haly – projekt BP, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Borská pole, výstavba areálu Daiho, II. etapa, dozor, negativní.
– Plzeň – město, ohradní zeď ústředního hřbitova, dozor, novověké navážky.
– Plzeň – město, Nepomucká ul., rekonstrukce plynovodu, dozor, novověké navážky.
– Plzeň – město, ul. Na Roudné, rekonstrukce plynovodu, novověké vrstvy, druhotně
s nálezy pozdně středověké keramiky.
– Plzeň – město, Malostranská ul., stavba horolezecké věže, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Farského ulice, ppč. 1741, bytový dům, dozor, novověké navážky.
– Plzeň – město, Masarykova ul., rekonstrukce silnice II/233, dozor, pozdně
středověký objekt a novověké navážky.
– Plzeň – město, Koperníkova a Hálkova ul., STL plynovod, dozor, novověké
navážky.
– Plzeň – město, Prešovská 5, rekonstrukce domu, dozor a sondáž v klenebních
zásypech, nález keramiky, kachlů, dřevěných šindelů z 18. a 19. stol.
– Plzeň – město, Slovanská alej, rekonstrukce NTL plynovodu, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Pod Záhorskem, terénní výzkum, raně novověká parcelní zeď, akce
společně s oddělením prehistorie.
– Plzeň – město, Pobřežní ulice, obnova vodovodu, dozor, negativní.
– Plzeň – město, Sylván, Znojemská ulice, stavba bytového domu, recentní navážky.
– Plzeň – město, Sylván, stavba pěší zóny, negativní
– Plzeň – Radčice, stavba účelové komunikace, dozor, negativní.
– Plzeň – Radčice, Stromková ul., rekonstrukce vozovky, dokumentace sklepa
venkovské usedlosti.
– Plzeň – Radčice, náves, přípojka inž. sítí, interiér středověkého a novověkého
domu, raně středověké sídliště.
– Plzeň – Slovany, rekonstrukce VN, dozor, negativní.
– Plzeň – Újezd, stavba RD, dozor, negativní.
– Plzeň – Újezd, Horomyslická ul., NTL plynovod, dozor, novověké navážky.
– Plzeň – Újezd, ulice Pod rozhlednou, stavba RD, dozor, negativní.
Domažlice (okres týž)
– stavba rodinného domu v historickém jádře, dozor, negativní.
– stavba prodejny Plus v areálu bývalé Desty, situace převážně negativní, při vnitřní
líci zdi budovy původní továrny z konce 19. století souvrství s nálezy keramiky 15. –
19. století.
– ulice Břetislavova, Tovární a Vodní, kabel NN, dozor, recentní navážky.
– Hruškova ulice, čp. 122, stavba domu, pozůstatky předchozí zástavby z 19. století.
– Vavřinecká ulice, plynovod, dozor, negativní.
– Vavřinecká ulice, kanalizace a rekonstrukce vozovky, dozor, negativní.
– ulice Thomayerově, E. Beneše, Hanův park, plynovod, dozor, negativní.
– náměstí Míru, výkopy pro základy kašny, dozor, novověké navážky a zbytky
základů předchozí kašny zbourané v roce 1939.
Horšovský Týn (okres Domažlice)
– přípojka plynovodu pro SOU, dozor, raně novověké vrstvy.
– plynofikace MPR, dozor, vrcholně středověké a raně novověké vrstvy,
– kanalizace a rekonstrukce vozovek historického jádra města, dozor, raně novověké
vrstvy, městské opevnění.
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– Gorkého ulice, kanalizační přípojka, dozor, negativní.
– přípojka plynu pro SOU, dozor, negativní.
– zřízení nového vstupu do sklepa domu, dozor, negativní.
– ulice A. P. Čechova, stavby čtyř rodinných domů, dozor, negativní.
– stavba verandy a zásobníku propanového hospodářství RD, dozor, negativní.
– stavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách a dvou kancelářích Lesní
správy, dozor, negativní.
– statické zajištění budovy kina, dozor, negativní.
– přístavby autobazaru, dozor, negativní.
– parcela 1579/2, dům s 24 byt. j., dozor, negativní.
– ulice A. P. Čechova, kanalizace a komunikace, dozor, negativní.
– u budovy ZUŠ, dozor, negativní.
– u čp. 22 v Pivovarské ulici, dozor, recentní navážky.
– severozápadní okraj obce, stavba výrobního objektu, dozor, negativní.
Kralovice (okres Plzeň – sever)
– čp. 160, přípojka kanalizace, pozůstatky dřevěného domu.
– ul. Boženy Němcové, ppč. 300, destrukce pozdně středověkého domu.
– Markova ul., rekonstrukce kanalizace, recentní navážky.
Poběžovice (okres Domažlice)
– stavba rodinných domků na západním okraji obce, negativní.
– kanalizace na severní a západní straně zámku, souvrství od 13. do 18. století,
zbytky zavaleného sklepa (18. – 19. století).
Rabštejn (okres Plzeň – sever)
– dům E 75, rekonstrukce domu, negativní.
– dům čp. 18, oprava schodiště, vrcholně středověká keramiky.
Stříbro (okres Tachov)
– Masarykovo náměstí čp. 13, průzkum zbytku renesančního domu,
v nepodsklepené východní části superpozice kůlových domů a sklípku z 13. a 14.
století.
– renesanční most, položeny tři sondy v zásypech kleneb, nalezena keramika
odpovídající písemným pramenům ke vzniku mostu v 16.století.
– Jakoubkova ulice, rekonstrukce kanalizace, dozor, negativní.
Další obce
– Bernartice (okres Písek), jižní část katastru obce, průzkum, negativní.
– Blatnice (okres Plzeň – sever), plynofikace, novověké vrstvy.
– Blatnice (okres Plzeň – sever), kanalizace, negativní.
– Blížejov (okres Domažlice), vodovod, dozor, novověké vrstvy a starší úroveň
komunikace.
– Blížejov (okres Domažlice), ppč 781/15, stavba RD, dozor, negativní.
– Blížejov (okres Domažlice), dokončen výzkum na stavbě bytových domů, I. etapa,
nalezeny čtyři objekty z pozdní doby bronzové.
– Blížejov (okres Domažlice), stavba bytových domů, II. etapa, výzkum, nalezeno
několik objektů z pozdní doby bronzové, na většině plochy byla situace negativní.
– Blížejov (okres Domažlice), kanalizace obce, dozor, novověké navážky a původní
štětování komunikace.
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– Červený Újezd (okres Plzeň – sever), kanalizace parcely, dozor, negativní.
– Dobřany (okres Plzeň – jih), přípojky do čp. 248 v ulici Stromořadí, dozor, novověké
navážky.
– Dobřany (okres Plzeň – jih), Studniční a Jiráskova ulice, kanalizace, dozor,
novověké navážky.
– Dobřany (okres Plzeň – jih), Tyršova 242, přístavba verandy, dozor, negativní.
– Dobřany (okres Plzeň – jih), Lipová ulici, stavba RD, dozor, negativní.
– Dobřív (okres Rokycany), Pavlovsko, prodloužení kanalizace a vodovodu, dozor,
negativní.
– Dobřív (okres Rokycany), dostavba vodovodní sítě v lokalitě Pod Kolářem, dozor,
negativní.
– Dobřív (okres Rokycany), dostavba vodovodní sítě v lokalitě Nad Pokrokem, dozor,
negativní.
– Doubrava (okres Plzeň – sever), plynofikace, novověké vrstvy, sídliště doby
bronzové.
– Dražeň (okres Plzeň – sever), stavba RD, negativní.
– Dýšina (okres Plzeň – sever), přípojky sítí, novověká struska.
– Dýšina (okres Plzeň – sever), stavby tří rodinných domů, dozor, negativní.
– Holoubkov (okres Rokycany), stavba STL plynovodu, dozor, negativní.
– Horšov (okres Domažlice), stavba RD, dozor, negativní.
– Hrádek u Rokycan (okres Rokycany), stavba RD, dozor, negativní.
– Hůrky (okres Rokycany), stavba nového vodojemu, dozor, negativní.
– Chlumčany (okres Plzeň – jih), vodovod, kanalizace, plynovod, dozor, novověké
navážky.
– Chodov (okres Domažlice), stavba bytového domu, dozor, negativní.
– Chodská Lhota (okres Domažlice), vodovod, dozor, negativní.
– Chotíkov (okres Plzeň – sever), stavby vodovodní, elektro, kanalizační a plynové
přípojky k RD, dozor, negativní.
– Chrást (okres Plzeň – sever), Horní Zábělá, terénní výzkum, středověký výrobní
objekt, akce společně s oddělením prehistorie.
– Jarov (okres Plzeň – sever), stavby domovní ČOV a kanalizační přípojky, dozor,
negativní.
– Hadačka (okres Plzeň – sever), dvůr Sechutice, sběr, osídlení 12. století
– Hodovíz (okres Plzeň – sever), stavba autobusové zastávky, novověké souvrství.
– Jickovice (okres Písek), jižně od silnice Jickovice – Milevsko při východní okraji
obce, sídliště mladší doby laténské, sběr.
– Jickovice (okres Písek), SV od obce, pramenná pánev, osídlení z období pravěku a
mladší doby hradištní, sběry.
– Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce ulice Starokdyňská, kanalizace, vodovod a
plynovod, dozor, zbytky původní úrovně komunikace a novověké navážky.
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kanalizace, dozor, novověké navážky,
kamenná zeď.
– Koloveč (okres Domažlice), kanalizace pro novou zástavbu na jihovýchodním okraji
obce, dozor, negativní.
– Kožlany (okres Plzeň – sever), výrobní hala Amagasaki, raně a pozdně středověká
keramika.
– Křenovy (okres Domažlice), oprava jezu, dozor, negativní.
– Kučeř (okres Písek), sídliště z doby bronzové severně od obce, severně od silnice
Zvíkov – Milevsko, sběry.
– Letkov (okres Plzeň – jih), stavba rodinného domku, dozor, negativní.
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– Lhota u Chříče (okres Plzeň – sever), čp. 17, stavba žumpy, dozor, negativní.
– Malesice (okres Plzeň – město), stavba RD, dozor, negativní.
– Manětín (okres Plzeň – sever), čerpací stanice, dozor, negativní.
– Mariánská Týnice (okres Plzeň – sever), rekonstrukce rybníka, dozor, negativní.
– Město Touškov (okres Plzeň – sever), Líšťanská ul., el. přípojka, dozor, negativní.
– Město Touškov (okres Plzeň – sever), stavby dvou rodinných domů, dozor,
negativní.
– Milavče (okres Domažlice), kanalizace, dozor, původní úroveň komunikace,
novověké navážky.
– Milevsko (okres Písek), Osecká ulice, čp. 91, dokončen výzkum objektu – domu ze
13.století, v základovém vkopu současné stavby kachle 16. – 17. století.
– Milevsko (okres Písek), Týnická ulice, ve výkopu elektrického kabelu středověké
zdivo hospodářského dvora kláštera.
– Milevsko (okres Písek), Cukava, stavba sídliště RD, negativní.
– Milevsko (okres Písek), stavební dvůr firmy Polata, recentní vrstvy, jinak negativní.
– Mirošov (okres Rokycany), uložení veřejného vodovodního řadu, dozor, negativní.
– Mířkov (okres Domažlice), vodovod, dozor, v poli mezi obcí a Středním mířkovským
rybníkem negativní výsledek, v obci novověké navážky a původní štětování
komunikací.
– Myslinka (okres Plzeň – sever), výrobní hala Elkamet, negativní.
– Myslinka (okres Plzeň – sever), infrastruktura pro obytnou zónu, negativní.
– Myslinka (okres Plzeň – sever), povrchový průzkum a letecká prospekce, nálezy
pozdně středověké keramiky, dvě zaniklé vodoteče.
– Němčice u Kdyně (okres Domažlice), kanalizace, dozor, negativní.
– Nová Hospoda, (okres Plzeň – sever), plynofikace, novověké vrstvy, střední
paleolit.
– Nová Ves (okres Plzeň – jih), kanalizace a vodovod, dozor, novověké navážky.
– Osek (okres Písek), kanalizace, zbytky pravěké kulturní vrstvy (v blízkosti laténské
sídliště)
– Planá u Mariánských Lázní (okres Tachov), stavba NTL plynovodu, dozor,
negativní.
– Plasy (okres Plzeň – sever), rekonstrukce domu čp.13, negativní
– Prapořiště u Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce mostu evid. č. 184–005,
dozor, negativní.
– Přeštice (okres Plzeň – jih), rekonstrukce pobočky České spořitelny v Přešticích,
dozor, negativní.
– Rokycany (okres Rokycany), stavba hospodářské budovy, dozor, negativní.
– Rokycany (okres Rokycany), přístavba schodiště s výtahem k budově muzea,
terénní výzkum I. etapy, zpracování nálezů, středověká obvodová zeď kostela,
etážové raně novověké pohřebiště.
– Senec (okres Plzeň – sever), infrastruktura pro obytnou zónu, zahloubený objekt.
– Sepekov (okres Písek), zřícenina kostela sv. Mikuláše, komise a dokumentace
současného stavu.
– Stod (okres Plzeň – jih), dobývací prostor, halštatské sídliště, zahloubené objekty.
– Slavice (okres Tachov), stavební úpravy v areálu nádvoří zámku, dozor, negativní.
– Smědčice (okres Rokycany), stavby dvou rodinných domů, dozor, negativní.
– Stráž (okres Domažlice), kanalizace a vodovod, dozor, negativní.
– Všeruby (okres Plzeň – sever), rekonstrukce kanalizace, dozor, negativní.
– Zahořany (okres Domažlice), plynofikace obce, II. etapa, dozor, negativní.
– Zbůch (okres Plzeň – jih), bytové jednotky, dozor, negativní.
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– Zruč (okres Plzeň – sever), Třemošenská ul., rekonstrukce kanalizace, dozor,
novověké vrstvy, stavební destrukce.
– Žihle (okres Plzeň – sever), plynofikace, dozor, novověká navážky.
b) Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší liniové stavby
plynovody a kanalizace
– Horní Bělá, Dolní Bělá, Loza, Mrtník (okres Plzeň – sever), kanalizace a ČOV,
dozor, v intravilánech novověké navážky, v extravilánech negativní.
– Hracholusky, Úlice, Jezná, Plešnice, Pňovany (okres Plzeň – sever), plynofikace,
dozor, povrchový průzkum, letecká prospekce – sídelní vrstvy 15. – 18.stol.,
leteckou prospekcí zjištěny zaniklé vodoteče a pravoúhlé ohrazení jižně od
Pňovan.
– Hromnice, Česká Bříza, Žichlice (okres Plzeň – sever), plynofikace, dozor, v
intravilánech novověké navážky, v extravilánech negativní.
výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbou dálnice D5 – dálniční obchvat Plzně
– Štěnovice (okres Plzeň – jih), plynovody u pražského portálu tunelu přes vrch Valík,
negativní.
– Štenovice – Útušice (okres Plzeň – jih), skrývka (cca 15 ha), pro deponii hlíny ze
zářezů D 5 v místech porostových příznaků zjištěných leteckou prospekcí.
Polykulturní sídliště a pohřebiště z období mohylové kultury střední doby bronzové,
mladší a pozdní doby bronzové, mladší doby halštatské, ojediněle doložen neolit a
12. století.
– Útušice (okres Plzeň – jih), kanalizační sběrač Radobyčice, sídliště 1. stupně
kultury s lineární keramikou a z mladší doby bronzové.
– Radobyčice (okres Plzeň – město), kanalizační přivaděč, sídliště dvou fází kultury
s lineární keramikou a kultury s vypíchanou keramikou.
c) Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb
– Blovice (okres Plzeň –jih), výstavba odvětrávacího kanálu na zámku Hradiště,
dozor, pozdní středověk až novověk.
– Čížkov (okres Plzeň – jih), kostel sv. Jana Křtitele, oprava hradby, druhotné uložení
přemístěných hrobů.
– Hněvnice (okres Plzeň – sever), kostel Všech Svatých, výzkum zaniklého
středověkého a barokního kostela.
– Klášter Kladruby (okres Tachov), dozor a záchranný výzkum při odvodňování
závěru baziliky.
– Klášter Kladruby (okres Tachov), dozor a záchranný výzkum při rekonstrukci
kanalizačního řadu v malých stájích a na jižním nádvoří.
– Klášter Kladruby (okres Tachov), záchranný průzkum a dokumentace staveb (štíty
a zbytky barokního krovu v tzv. latinské škole, sondáže v jižním průčelí lodi kostela,
dokumentace dosud nepřístupných částí fasád vně a uvnitř transeptu baziliky,
odběr dendrochronologických vzorků v celém areálu).
– Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, přípojka dešťové
kanalizace, narušení barokní hradby.
– Líšťany (okres Plzeň – sever), zámek, dokumentace výkupu ve středním traktu,
cihlová dlažba.
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– Milevsko (okres Písek), v románské bazilice milevského kláštera v hlavní a jižní lodi
objeveny nejméně dvě starší kamenné stavby a nejstarší dřevěná; zjištěny úrovně
středověkých podlah; ve vyrovnávací vrstvě pod raně gotickou dlažbou nalezen
soubor 140 ks dlaždic s reliéfní výzdobou, z nichž kolem 30 typů je zcela
neznámých.
– Nebřeziny (okres Plzeň – sever), tvrziště, dokumentace lokality a sběr, středověká
keramika, mazanice.
– Pivoň (okres Domažlice), v areálu augustiniánského kláštera sledovány klenební
zásypy v místnostech a chodbách, dokumentovány podlahy v přízemí a vykopány
dvě sondy – v západním křídle konventní budovy – se stratigrafií starších zdiv, a
jižně od choru kostela, kde bylo zachyceno JV nároží lodi gotického kostela a další
zdiva (sakristie?) s ním provázaná.
– Plzeň (okres Plzeň – město), františkánský klášter, přípojka kanalizace, vrcholně
středověké vrstvy.
– Pomezí (okres Jindřichův Hradec), zkoumán románský palác (jižní sklep) a jižní a
severní část opevnění; z paláce pochází výrazný soubor keramiky 13. století.
– Strašice (okres Rokycany), kostel sv. Vavřince, nález kostí ve zdivu presbytáře.
– Stříbro (okres Tachov), minoritský klášter, dokumentace kanalizace a vodovodu
v areálu kláštera, spolu s dalšími stavebními úpravami.
– Svojšín (okres Tachov), kostel sv. Petra a Pavla, předstihový výzkum, geofyzikální
a dendrochronologický průzkum.
– Všeruby (okres Plzeň – sever), kostel sv. Ducha, výzkum středověkého a
novověkého pohřebiště.

Oddělení starších dějin
a) Různé menší akce v terénu v Plzni i mimo obec v rámci kraje, drobné ZAV,
dozorovací akce, vlastní sběry středověkého archeologického i numismatického
materiálu aj. Sběry a dozory i ve spolupráci s dobrovolným aktivem ZČM a
ostatními odbornými organizacemi ( Archaia, ZIP, Archeos, NPÚ, ArÚ ČAV…..).
b) Prováděny tyto akce: zámek Slavice ( TC, VII 04), Stod ( PJ, VII 04) Starý
Plzenec (PJ) – ulice Tomáškova a Komenského, vše IX, XI-XII 04, Horšovský Týn
( DO, VII až XI 04), Rokycany-hrad (RO, XI-X 04) a Plzeň (PM) – ulice Riegrova /
vodovod ( VI-VII, X 04), Dřevěná / horkovod ( IX-X 04), Skvrňany až výstaviště /
horkovod ( VI-IX 04). Další akce byly bez nálezů, např. Plzeň- Šeříková ( X-XI
04), Jiráskovo nám. (XI-XII 04) , dvůr ZČM( XII 04), Klatovská (VII 04), Sedlec
(PJ,VIII 04), Přeštice-zastávka (PJ, XI 04), Stropčice ( PJ, XI 04).
c) Převzetí arch. materiálu od jiných organizací a dále přejímání archeol. materiálu
od OZAV ZČM.
d) převzato od odd. OZAV materiál z ZAV Senec-ZSO Rudná, Horš.Týn, Těšovice,
Plzeň-Pod Záhorskem, od org. ZIP materiál ze ZAV Plzeň- čp.131, čp.135,
čp.196-197, čp. 337, čp.212, ppč.23 Masné krámy, čp.126, čp.149, čp.318-319,
Pražská brána, od odd. prehistorie materiál ze ZAV Pozdyně (PB), Horš.Týnzámek (DO), Spáňov (DO), Ptenín (PJ), od amatér.archeologů p.R. Trnky
materiál ze sběrů Džbánek-Nebílovský Borek (PJ) a Zadní Kamensko-Blovice
(PJ), od p. Z Procházky Puclice-tvrz (DO).
e) Doplňování sbírkového fondu oddělení ve fondech N, M, F, Z, ZU a AC nákupem
dle koncepce oddělení a vlastním sběrem, dary a převody ve všech fondech
oddělení.
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f) na nákup věnováno 90 162 Kč, nakoupeno 66 př. č. , tj. 106 ks ( z fondů AN 36
č.=36 ks, z fondů AZ 30 př.č.= 70 ks), to je 31% přír.čísel dotčených fondů (tj.
mimo fond HA) a asi 22,4% předmětů. Ostatní, tj. více než 2/3 přírůstkových čísel,
rsp. 3/4 předmětů, bylo získáno dary, převody, vlastním sběrem atd., úplně u
fondů AC, částečně u fondů AN a AZ. Maximálně se tak šetří prostředky VÚSC a
preferuje se vlastní aktivita. Koncepce akvizic dodržována. Netýká se fondů HA –
viz body a) a b).
g) Převzetí numismatického materiálu.
h) převzetí denáru RIC 161 od p. M. Řezáče (sběr Chotěšov) - viz AN 96/2004.

Oddělení novějších dějin
a) rozšiřování sbírkového fondu zvláště o předměty technické povahy /např. psací
stroj/ a předmětu běžného denního použití /např. vysavač/
b) sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významným plzeňským
osobnostem událostem kulturního /např. plakáty/, politického /např. volby do
parlamentu EU či staré vyhlášky/, průmyslového a sportovního /např. sokolský
kroj/ života

Oddělení uměleckoprůmyslové
Sbírkotvorná činnost se řídila koncepcí UMPRUM odd. ZČM a rovněž množstvím
přidělených finančních prostředků pro rok 2004. Ve sledovaném období jsme získali
darem 26 ks keramických a sádrových modelů plastik a reliéfů z pozůstalosti po
plzeňském umělci Jaroslavu Votlučkovi. Dále bylo zakoupeno z ANTIQUE, Plzeň,
Ing. Zdeněk Skolek: 1) porcelánová plastika „Tančící žena“, provedená ve stylu art
deco, sign. Pirkenhammer, Čechy, Březová, kolem 1924, 2) plastika z patinované
pálené hlíny „Dívka s lyrou“, autor. sign. Jan Tříska 1931, 3) hřebenová čelenka,
zlacená prořezávaná mosaz, karneoly, bílé broušené kameny, želvovina, Čechy
kolem 1825. Od autorky – šperkařky Lady Vosejpkové z Plzně, byl zakoupen stříbrný
dekorativní závěs se sagenity, který bude tvořit celkovou expoziční kompozici se
stříbrným svícnem (rovněž se sagenitem), zakoupeným již v roce 2002. Vzhledem
k nedostatku finančních prostředků na nákupy sbírek nemohly být realizovány další
plánované akvizice od soudobých umělců i získání finančně náročnějších
starožitných předmětů.

Oddělení národopisné
Akviziční činnost vychází z dlouhodobé koncepce tohoto oddělení a je zaměřena na
dokumentaci způsobu každodenního způsobu života a práci, duchovní a kulturní
vyžití všech sociálních vrstev a věkových kategorií obyvatel města Plzně i
příměstských oblastí, které v minulosti tvořily vesnické lokality plzeňského dominia.
Významnou akvizicí se stalo zakoupení loutek Spejbla, Mánička, Hurvínka
z pozůstalosti plzeňského rodáka Vavířka - Rýse od jeho dcery Heleny
Hasselbarthové z Gery.
V roce 2004 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce nově zapsáno 104 přírůstkových
čísel, zapsaných do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2004 – ANAR 104/2004.
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Oddělení paleontologie
– Od pana Vaňka byla koupena sbírka trilobitů staršího paleozoika zapsaná pod
přírůstkovým číslem 1/04.
– Zdeňka Vyhlasová provedla sběry v okolí Kařízka a Ejpovic (dobrotivské
souvrství) a obohatila tak sbírkový fond o nálezy konulárií. Tyto sbírkové
předměty jsou zapsány v první stupni evidence pod číslem 2/04.
– Josef Pšenička a Jan Bureš provedli záchranné sběry na haldě ve Zbůchu. Tyto
sbírkové předměty jsou zapsány v první stupni evidence pod číslem 3/04.
– Jaroslav Kraft provedl několik sběrů v okolí Rokycan. Tyto sbírkové předměty jsou
zapsány v první stupni evidence pod číslem 4/04.
– Od pana Švancary byla koupena sbírka petrifikovaných rostlinných fosílií
mladšího paleozoika zapsaná pod přírůstkovým číslem 5/04.
– V rámci spolupráce s Polskou akademií věd byl proveden sběr na polském území
hornoslezské uhelné pánve. Tyto sbírkové předměty jsou zapsány v první stupni
evidence pod číslem 6/04.
– Darovaná sbírka Dr. Erdtmanna byla převezena z Berlína na konci roku 2004.
Sbírka čítá cca 20000 ks sbírkových předmětů, pocházející z celého světa
(největší sbírka svého druhu na světě). Tyto sbírkové předměty jsou zapsány
v první stupni evidence pod číslem 7/04.
– Josef Pšenička provedl sběry na lokalitě Ovčín u Radnic. Tyto sbírkové předměty
jsou zapsány v prvním stupni evidence pod číslem 8/04.

Oddělení botanické
– Průběžné zpracovávání sběrů z výzkumných úkolů (Květena Chrástu, Květena
Plzně, Květena Brd) a příležitostné sběry ze služebních i soukromých cest –
determinace, revize (J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Roční přiřazení 1.206 přírůstků za r. 2003 do depozitáře (J. Mourková).
– Zpracování zrevidovaných sběrů z výpůjček č. 4/2001 (r. Molinia, Allium) 156
sbírkových předmětů, 1/2004 (Bryophyta) 26 sírkových předmětů, 2/2004 (r.
Potamogeton) 26 sbírkových předmětů, 10 a 14/2001 (Vulpia, Bromus, Glyceria)
– do DEMUS, lepení revizních štítků, zařazení sbírkových předmětů do
depozitáře (J. Mourková, E. Honzíková).

Oddělení zoologické
Ke zpracování bylo přijato 23 kadaverů a vajec obratlovců.Významné bylo získání
dvou exemplářů bobra z území západních Čech a vejce husy velké z Plzně - v obou
případech se jedno o první dokladové sběry v ZČM.
Díky vlastním sběrům na různých lokalitách v rámci řešených úkolů bylo získáno
několik tisíc bezobratlových živočichů. Přesný počet bude znám až po zpracování a
determinaci materiálu.

Knihovna Západočeského muzea
a) Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 411 svazků. Celkový stav
sbírkového fondu RL je tedy k polovině roku 2004 celkem 5 970 svazků. Fond RL
je průběžně zpracováván do počítačové databáze KP-Win.
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b) Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 16 svazků. Podle druhu akvizice bylo 8
svazků převedeno ze studijních fondů a 2 získány darem. Všechny získané
svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 30.6. 2004 celkem 1 610
sv. Sbírkový fond ST nebyl prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným
úkolům knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty.
Za rok 2004 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 435 svazků.
Celkový stav sbírek knihovny je 7 580 svazků.
c) Převod zbývajících knižních dokumentů u oddělení umprum se opět zastavil. Byly
předány pouze 3 folia, původně vyříznutá z pergamenového rukopisu.

2. Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení prehistorie
a) provedeno laboratorní zpracování souboru časně eneolitických nálezů z výzkumu
rovinného sídliště v Bdeněvsi „Za Školou“a dále zhotoveny kresby materiálu pro
celkové zpracování. Přednesen referát na konferenci „Otázky neolitu a eneolitu
našich krajín 2004“ ve Skalici (M. Metlička – bod 2.1.a plánu činnosti ZČM).
b) zpracován materiál z výzkumu polykulturního sídliště v Nýřanech „U Vily“ z
objektů 100-497, dokreslen veškerý materiál (J. Metličková –bod 2.1.b plánu).
c) dokončení zpracování mladěbronzového materiálu ze sídliště ve Štěnovicích „V
Potocích“ – nebylo splněno pro dlouhodobou nemoc M. Doubové (bod 2.1.c
plánu).
d) pro publikaci zpracovány mohylovo-milavečské nálezy z objektů 2, 5, 6 a 8
z Mašovic, výzkum 1994 a článek odevzdán (E. Čedíková - bod 2.1.d plánu).
e) zpracování výzkumu z roku 1999 při stavbě Kauflandu a starohradištních a
středohradištních objektů v Plzni-Lochotínské 1990, příspěvek přednesen na
konferenci „Archeologie doby hradištní“ (M. Metlička – bod 2.1.f plánu).
f) zpracovány byly nálezy z halštatských lokalit na střední Radbuze (v okolí
Staňkova a o výsledcích napsán článek do sborníku ZČM (A. Štěrbová –bod 2.1.g
plánu).
g) příprava nálezové zprávy z pohřebiště v Plzni-Radčicích za sezóny 1987-88 zpracovány popisy jednotlivých hrobů a nálezů (J. Metličková – bod 2.1.h plánu).
h) zpracování žlabovitých objektů na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové
v západních Čechách – článek odevzdán do Sborníku z VIII. konference o době
popelnicových polí a době halštatské v Českých Budějovicích (M. Metlička – nad
plán činnosti).
i) laboratorně byly zpracovány nálezy z výzkumu na přeložce silnice u kostela sv.
Anny, k.ú. Horšovský Týn (60 objektů) a nálezy z časně laténských chat 1 a 7
z Mašovic 1994, zkreslen byl veškerý typický materiál (P. Peterková, M. Mašková
– nad plán činnosti).
j) laboratorně byl zpracován soubor nálezů z výzkumu OZAV v Plzni-Křimicích 1988
a připraven k vědeckému zpracování (M. Metlička – P. Peterková – A. Štěrbová )
k) pro úkoly památkové ochrany provedeno geodetické zaměření 3 mohylových
pohřebišť, byly zhotoveny plány a fotografická dokumentace mohylníků (nad plán
činnosti).
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Do vědeckovýzkumné oblasti patří i terénní archeologické výzkumy, které změnily
pohled na pravěké a středověké osídlení nebo zásadní pohled na jednu lokalitu: mezi
takové patří výzkum v Chrástu-„Horní Zábělé“, který ukázal, že nejde o slovanské
mohylové pohřebiště, ale o vrcholně středověký výrobní a sídelní areál.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
1. Grantové projekty vědy a výzkumu
“Vita activa” benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních
interakcí na příkladu konventu benediktinů v Kladrubech (projekt GAČR, nositel K.
Nováček, 1. rok řešení)
2. Spoluřešitelství dalších grantů a programových projektů
– Grant “Benediktini a počátky sakrální architektury v Čechách”, zpracování
materiálu, nálezová zpráva a dokumentace baziliky ostrovského kláštera. V roce
2004 grant uzavřen výstupem (monografie) (P. Břicháček).
– Spolupráce (Mgr. K. Nováček) na grantu “Archeologie středověkých měst v
Čechách a na Moravě”, příprava a konečná redakce hesel (Cheb, Plzeň,
Kladruby, Tachov, Starý Plzenec), většina textů současně připravena
k samostatné publikaci.
– Spolupráce (Mgr. K. Nováček) na Dějinách Plzně v datech (tým autorů pod
vedením I. Martinovského), dokončení a konečné úpravy rukopisu po recenzním
řízení, publikace v prosinci 2004 – viz ediční činnost.
– Metody terénního výzkumu středověkých etážových pohřebišť – projekt Katedry
sociální a kulturní antropologie ZČU v Plzni (M. Čechura).
3. Zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů
a) Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů
1/2004 Ledce (okres Plzeň – sever), sběr, hlášení (Čechura)
2/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), nálezová zpráva (Čechura)
3/2004 Senec (okres Plzeň – sever), ZSO Roudná, nálezová zpráva (Uherský)
4/2004 Senec (okres Plzeň – sever), sběry, hlášení (Uherský)
5/2004 Velhartice (okres Klatovy), hrad, nálezová zpráva za rok 1999 – 2001
(Nováček)
6/2004 Stráž (okres Domažlice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
7/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Daikin, investorská zpráva
(Kordíková)
8/2004 Hrádek (okres Rokycany), zpráva o dozoru (Uherský)
9/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), bytový dům, investorská zpráva (Hereit)
10/2004 Město Touškov (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
11/2004 Hůrky (okres Rokycany), vodojem, investorská zpráva (Uherský)
12/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Folmavská ulice, plynovod
(Kordíková)
13/2004 Plzeň – Bukovec (okres Plzeň – město), rekonstrukce objektu, invest.
zpráva (Kordíková)
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14/2004 Plzeň – Bukovec (okres Plzeň – město), papírna, kabel NN, investorská
zpráva (Kordíková)
15/2004 Dobřany (okres Plzeň – jih), Studniční ulice, kanalizace, investorská zpráva
(Kordíková)
16/2004 Senec (okres Plzeň – sever), hlášení (Čechura)
17/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), výkop u ZUŠ, zpráva o dozoru (Hereit)
18/2004 Město Touškov (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
19/2004 Dobřany (okres Plzeň – jih), Tyršova 242, přístavba, zpráva o dozoru
(Kordíková)
20/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice A. P. Čechova, kanal., investorská
zpráva (Hereit)
21/2004 Blížejov (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
22/2004 Malesice (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
23/2004 Domažlice (okres Domažlice), Břetislavova ulice, NN, zpráva o dozoru
(Hereit)
24/2004 Domažlice (okres Domažlice), bytový dům, investorská zpráva (Hereit)
25/2004 Plzeň – Radčice (okres Plzeň – město), stavba komunikace, zpráva o
dozoru (Uherský)
26/2004 Plzeň – Lobzy (okres Plzeň – město), vodovod, nálezová zpráva (Kordíková)
27/2004 Senec (okres Plzeň – sever), ZSO Roudná, sběry, hlášení (Uherský)
28/2004 Hodovíz (okres Plzeň – sever), zastávka ČSAD, nálezová zpráva (Čechura)
29/2004 Dražeň (okres Plzeň – sever), stavba RD, nálezová zpráva (Čechura)
30/2004 Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
31/2004 Plzeň – Černice (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
32/2004 Dýšina (okres Plzeň – sever), golfový klub, sítě, nálezová zpráva (Čechura)
33/2004 Blížejov (okres Domažlice), vodovod v obci, investorská zpráva (Hereit)
34/2004 Dobřív (okres Rokycany), Pavlovsko, kanalizace, investorská zpráva
(Uherský)
35/2004 Zbůch (okres Plzeň – jih), bytové jednotky, investorská zpráva (Kordíková)
36/2004 Planá (okres Tachov), Wolkerova ul., plynovod, investorská zpráva
(Uherský)
37/2004 Plzeň – Černice (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
38/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), plot u domu č. 22, zpráva o dozoru
(Hereit)
39/2004 Kralovice (okres Plzeň – sever), kanalizační přípojka, zpráva o dozoru
(Čechura)
40/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Malostranská ul., zpráva o dozoru (Kordíková)
41/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), kanalizační přípojka, zpráva o dozoru
(Uherský)
42/2004 Dýšina (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
43/2004 Doubrava (okres Plzeň – sever), plynofikace, investorská zpráva (Čechura)
44/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Farského ulice, bytový dům, investorská
zpráva (Kordíková)
45/2004 Jarov (okres Plzeň – sever), stavba ČOV, zpráva o dozoru (Uherský)
46/2004 Přestice (okres Plzeň – jih), rekonstrukce objektu, investorská zpráva
(Uherský)
47/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), plyn. přípojka, zpráva o dozoru (Uherský)
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48/2004 Dobřív (okres Rokycany, stavba vodovodní sítě, investorská zpráva
(Uherský)
49/2004 Klenčí p/Č (okres Domažlice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
50/2004 Zahořany (okres Domažlice), plynofikace, investorská zpráva (Hereit)
51/2004 Stříbro (okres Tachov), čp. 13, investorská zpráva (Břicháček)
52/2004 Letkov (okres Plzeň – jih), stavba RD, zpráva o dozoru (Sochorová)
53/2004 Kdyně (okres Domažlice), Starokdyňská ul., kanalizace, investorská zpráva
(Hereit)
54/2004 Chodov (okres Domažlice), stavba bytového domu, investorská zpráva
(Hereit)
55/2004 Kdyně (okres Domažlice), Starokdyňská ul., vozovka, investorská zpráva
(Hereit)
56/2004 Dobřív (okres Rokycany), prodloužení vodovodu, investorská zpráva
(Uherský)
57/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), vstup do sklepa RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
58/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
59/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), osazení SSZ na křižovatce, zpráva o
dozoru (Uherský)
60/2004 Smědčice (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
61/2004 Smědčice (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
62/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
63/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Masarykova ul., vozovka, investorská zpráva
(Kordíková)
64/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Koperníkova ul., plynovod, investorská zpráva
(Kordíková)
65/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba terasy, zpráva o dozoru (Uherský)
66/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), plynofikace MPR, investorská zpráva
(Uherský)
67/2004 Prapořiště (okres Domažlice), rekonstrukce mostu, zpráva o dozoru (Hereit)
68/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba výrobní haly, zpráva o dozoru
(Hereit)
69/2004 Žďár (okres Rokycany), nález keramiky, hlášení (Uherský)
70/2004 Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), zasíťování parcel, investorská zpráva
(Kordíková)
71/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Orion, investorská zpráva
(Kordíková)
72/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Daikin, investorská zpráva
(Kordíková)
73/2004 Senec (okres Plzeň – sever), inženýrské sítě, nálezová zpráva (Čechura)
74/2004 Město Touškov (okres Plzeň – sever), elektrická přípojka, nálezová zpráva
(Čechura)
75/2004 Zruč (okres Plzeň – sever), Třemošenská ul., kamalizace, nálezová zpráva
(Čechura)
76/2004 Plzeň – Radčice (okres Plzeň – město), rekonstrukce vozovky, nálezová
zpráva (Čechura)
77/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Prešovská ul., zásypy kleneb, nálezová zpráva
(Čechura)
78/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
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79/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Loguran, investorská zpráva
(Kordíková)
80/2004 Plzeň – Slovany (okres Plzeň – město), rekonstrukce VN, investorská
zpráva (Kordíková)
81/2004 Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), plynovod, investorská zpráva
(Kordíková)
82/2004 Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru
(Kordíková)
83/2004 Mířkov (okres Domažlice), vodovod, investorská zpráva (Hereit)
84/2004 Horšov (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
85/2004 Plzeň – Hradiště (okres Plzeň – město), vozovka, investorská zpráva
(Sochorová)
86/2004 Chotíkov (okres Plzeň – sever), přípojky sítí k RD, zpráva o dozoru
(Uherský)
87/2004 Dobřany (okres Plzeň – jih), stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
88/2004 Plzeň – Bolevec (okres Plzeň – město), přestavba RD, zpráva o dozoru
(Hereit)
89/2004 Bížejov (okres Domažlice), výstavba bytových domů, investorská zpráva
(Hereit)
90/2004 Mirošov (okres Rokycany), prodloužení vodovodu, zpráva o dozoru
(Uherský)
91/2004 Křenovy (okres Domažlice), oprava jezu, investorská zpráva (Uherský)
92/2004 Domažlice (okres Domažlice), Vavřinecká ul., plynovod, investorská zpráva
(Hereit)
93/2004 Koloveč (okres Domažlice), kanalizace pro bytovou zónu, investorská
zpráva (Hereit)
94/2004 Domažlice (okres Domažlice), Vavřinecká ul., kanalizace, investorská
zpráva (Hereit)
95/2004 Červený Újezd (okres Plzeň – sever), kanalizace parcely, investorská
zpráva (Kordíková)
96/2004 Dobřany (okres Plzeň – jih), přípojky do čp. 248, zpráva o dozoru
(Kordíková)
97/2004 Lhota (okres Plzeň – sever), čp. 17, stavba žumpy, zpráva o dozoru
(Kordíková)
98/2004 Smědčice (okres Rokycany), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
99/2004 Rokycany (okres Rokycany), stavba hospod. budovy, investorská zpráva
(Uherský)
100/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba budovy LS, investorská zpráva
(Uherský)
101/2004 Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), stavba RD, zpráva o dozoru
(Kodíková)
102/2004 Milavče (okres Domažlice), rekonstrukce vozovky, investorská zpráva
(Hereit)
103/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Masarykova ul., rekon. silnice, inv. zpráva
(Kordíková)
104/2004 Domažlice (okres Domažlice), plynovod, investorská zpráva (Hereit)
105/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
106/2004 Němčice (okres Domažlice), kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
107/2004 Plzeň – Doubravka (okres Plzeň – město), monitor. stanice, inves. zpráva
(Kordíková)
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108/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borský park, plynovod, investorská zpráva
(Kordíková)
109/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Slovanská alej, plynovod, investorská zpráva
(Uherský)
110/2004 Blížejov (okres Domažlice), výstavba bytových domů, II, investorská
zpráva, (Hereit)
111/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), statika kina, zpráva o dozoru, (Uherský)
112/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), přístavba autobazaru, zpráva o dozoru
(Uherský)
113/2004 Domažlice (okres Domažlice), výstavba prodejny Plus, investorská zpráva
(Hereit)
114/2004 Blížejov (okres Domažlice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
115/2004 Plzeň – Zábělov (okres Plzeň – sever), odvodnění hájovny, investor.
zpráva (Sochorová)
116/2004 Domažlice (okres Domažlice), stavba RD, zpráva o dozoru (Sochorová)
117/2004 Plzeň – Bolevec (okres Plzeň – město), stavba prodejny, investorská
zpráva (Hereit)
118/2004 Domažlice (okres Domažlice), stavba kašny, investorská zpráva (Hereit)
119/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, hala – projekt BP, investor.
zpráva (Kordíková)
120/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), ohradní zeď ústřed. hřbitova, investor. zpráva
(Kordíková)
121/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Nepomucká ul., plynovod, investorská zpráva
(Kordíková)
122/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Na Roudné, plynovod, investorská zpráva
(Kordíková)
123/2004 Plzeň – Bolevec (okres Plzeň – město), čp. 52, nálezová zpráva (Čechura)
124/2004 Dýšina (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
125/2004 Svojšín (okres Plzeň – sever), kostel sv. Petra a Pavla, výzkum, nález.
zpráva (Čechura)
126/2004 Pivoň (okres Domažlice), klášter, výzkum, investorská zpráva (Břicháček Uherský)
127/2004 Hněvnice (okres Plzeň – sever), kostel Všech svatých, výzkum, nález.
zpráva (Čechura)
128/2004 Chlumčany (okres Plzeň – jih), vodovod, kanalizace, předbězná zpráva
(Kordíková)
129/2004 Blovice (okres Plzeň – jih), zámek Hradiště, kanál, investorská zpráva
(Sochorová)
130/2004 Horšovský Týn (okres Domažlice), kanalizace MPR, předběžná zpráva
(Uherský)
131/2004 Holoubkov (okres Rokycany), plynovod, investorská zpráva (Uherský)
132/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Daikin, III, investor. zpráva
(Kordíková)
133/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Daiho, II, investor. zpráva
(Kordíková)
134/2004 Chodská Lhota (okres Domažlice), náhrada vodního zdroje, investorská
zpráva (Hereit)
135/2004 Žihle (okres Plzeň – sever), plynofikace obce, nálezová zpráva (Čechura)
136/2004 Nová Ves (okres Plzeň – jih), kanalizace a vodovod, investor. zpráva
(Kordíková)
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137/2004 Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), ul. Na Líše, plyn, investor. zpráva
(Kordíková)
138/2004 Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), ul. Na Líše, rekonstrukce, inv.
zpráva (Kordíková)
139/2004 Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), inženýrské sítě, investor. zpráva
(Kordíková)
140/2004 Hracholusky, Plešnice a d. (okres Plzeň – město), plynofikace, nálezová
zpráva (Čechura)
141/2004 Myslinka (okres Plzeň – sever), hala Elkomet, nálezová zpráva (Čechura)
142/2004 Štěnovice – Útušice (okres Plzeň – jih), deponie zeminy, nálezová zpráva
(Braun)
143/2004 Slavice (okres Tachov), stavební úpravy zámku, zpráva o dozoru (Uherský)
144/2004 Myslinka (okres Plzeň – sever), sítě pro obchod. zónu, nálezová zpráva
(Čechura)
145/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Sylván, pěší zóna, nálezová zpráva
(Čechura)
146/2004 Stod (okres Plzeň – sever), cihelna, nálezová zpráva (Čechura)
147/2004 Kralovice (okres Plzeň – sever), ul. B. Němcové, kanalizace, nálezová
zpráva (Čechura)
148/2004 Blatnice (okres Plzeň – sever), kanalizace, nálezová zpráva (Čechura)
149/2004 Horní Bělá, Loza a d. (okres Plzeň – sever), kanalizace, nálezová zpráva
(Čechura)
150/2004 Kožlany (okres Plzeň – sever), výrobní hala, nálezová zpráva (Čechura)
150/2004 Milevsko (okres Písek), klášterní bazilika, investorská zpráva (Břicháček)
151/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), františkánský klášter, nálezová zpráva
(Čechura)
152/2004 Dýšina (okres Plzeň – sever), stavba RD, zpráva o dozoru (Uherský)
153/2004 Rokycany (okres Rokycany), přístavba muzea, předběžná zpráva
(Uherský)
154/2004 Plzeň (okres Plzeň – město), Pobřežní ul., vodovod, investorská zpráva
(Sochorová)
155/2004 Stříbro (okres Tachov), Jakoubkova ul., kanalizace, investorská zpráva
(Sochorová)
156/2004 Stříbro (okres Tachov), čp. 13, klášter, most, investorská zpráva
(Břicháček)
157/2004 Poběžovice (okres Domažlice), kanalizace zámku, investorská zpráva
(Břicháček)
156/2004 Pomezí (okres Jindřichův Hradec), románský hrad, investorská zpráva
(Břicháček)
b) Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost.
– Zpracování keramického souboru z výzkumu Tachov ppč. 368 (1995).
– Kladruby – soubor opukových skulptur, dokončení databázové evidence, popisu a
kvantifikace souboru, kresebná a fotografická dokumentace.
– Klasifikace artefaktů z povrchových sběrů prováděných v letech 1999 a 2000 na
k. ú. Kladruby.
– Klášter Kladruby – digitalizace a grafická úprava kresebné a fotografické
dokumentace z výzkumu z let1995 – 2002.
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– Plzeň, františkánský konvent – digitalizace a úprava kresebné dokumentace
z výzkumu v roce 2000.
– Manětín, rekonstrukce vozovky (2003).
– Radčice, keramika z raně středověkého sídliště (výzkum 2003) a hrobové
přídavky z raně středověkých pohřebišť (uloženo v odd. prehistorie).
– Všeruby, zpracování nálezů z výzkumu 2000–2002.
– Podmokly, materiál z nedokumentovaných akcí na hradě.
– Hadačka, zaniklá středověká ves Sechutice.
– Systematický výzkum církevní architektury v západních Čechách.
– Systematický výzkum pravěkého a středověkého osídlení okresu Plzeň – sever.
4. Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči
a) Vypracované posudky a vyjádření
– Plzeň (okres Plzeň – město), silnice I/20 a II/231 – hodnocení možného střetu
projektu s archeologickou památkovou péčí (P. Braun)
– Útušice – Radobyčice (okres Plzeň – město), přeložka silnice III/180 (P. Braun)
– Útušice– Litice (okres Plzeň – město), přeložka silnice (P. Braun)
– Dolany (okres Klatovy), územní plán (M. Čechura).
– Nýřany (okres Plzeň – sever), projekt výstavby průmyslové zóny (M. Čechura).
– Rabštejn (okres Plzeň – sever), projekt výstavby obchodně společenského a
výukového centra (M. Čechura).
– Klenčí pod Čerchovem (okres Klatovy), projekt odvodnění kostela sv. Martina (M.
Čechura).
– Manětín (okres Plzeň – sever), stavba RD (M. Čechura).
b) Zpracování SAS
– Revize dosavadních záznamů z důvodu přechodu na novou verzi programu;
převod záznamů z bývalého okresu Domažlice na novou verzi databáze SAS 2.0
a vytvoření nových záznamů; doplnění záznamů bývalého okresu Tachov;
aktualizace za rok 2004; spolupráce na aktualizaci Mapy archeologických nalezišť
na území města Plzně (A. Kordíková).

Oddělení starších dějin
– Pokračování v odborném katalogu starých map a plánů Plzně. Víceletý projekt.
Provedena revize fondu (cca 2/3 všech předmětů), zpřesnění a doplnění stávající
evidence, fotodokumentace, jednáno se spol. Georeal o možnosti velkoplošného
skenování fondu, rešerše a excerpce z katalogů aj. (T. Bernhardt)
– Pokračování ústavního úkolu „Ječného sbírka“ - (přehodnocení sbírky, nové
určení, metrologické práce. (Hus)
– Pokračování v zpracování ústavního úkolu „Gotické a renezanční kachle z fondů
ZČM“ - sběr materiálu, laboratorní zpracování, doplňování, dokumentace, kreslení
apod. Nejen z fondů odd. starších dějin, ale i z jiných oddělení ZČM (Orna).
– Příprava na zpracování uniforem východoevropských států a Československa z
fondu ZČM pro možný katalog stejnokrojů z období Studené války 1946 - 1989.
Spolupráce na meziústavním a mezioborovém úkolu „Vojáci Studené války“
(Hus). Práce odevzdána do tisku.
– Archivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s
říšskoněmeckým občanstvím v Plzni během 2. sv. války - spolupráce s SObA,
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využití materiálů i ze ZČM, výstup bude publikace (Bernhardt). Probíhá sběr dat,
v r. 2004 projito 3419 domovních archů, od počátku projektu již 8783, zbývá cca
2000 archů a ověření policejních přihlášek. V evidenci již cca 13 500 osob něm.
národnosti (trvalí obyvatelé + návštěvy a uprchlíci), část výsledků otištěna
v Dějinách Plzně v datech (ed. 2004), výstup bude na konferenci „Evropská
velkoměsta za II. sv. války“ (říjen 2005)
– Vydání Sborníku ZČM – Historie XVII ve spolupráci s odd. pravěku ZČM –
obecně historické a archeologické články.

Oddělení novějších dějin
– pokračování ve zpracování další části historického fotomateriálu (černobílé
diapozitivy) v návaznosti na projekty MK ČR (Krčmář)
– zpracovávání katalogu zničených sakrálních památek – kostelů a kaplí na území
plzeňské diecéze, fotodokumentace, publikační výstup (Krčmář)
– zpracování životopisu M. Ulčové, závěrečná práce Školy muzejní propedeutiky
při AMG (Palová).
– další doplňování počítačové databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana
Nepomuckého pro expozici v Městském muzeu v Nepomuku (Krčmář)
– zpracování životopisu J. Poláčka, předpokládaný samostatný publikační výstup
(Krčmář)
– dokumentace současné náboženské scény v Plzni a regionu – lokalizace a
dokumentace drobných sakrálních památek a zaniklých lokalit (Krčmář)
– zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých sakrálních památek – kostelů
na území českobudějovické diecéze - předpokládaný publikační výstup (Krčmář)
– spolupráce na publikaci mapující panská sídla Plzeňského kraje (soupis, historie,
lokalizace a fotodokumentace) – bývalé okresy Klatovy a Plzeň –sever (Krčmář)

Oddělení uměleckoprůmyslové
– „Míšeňský historický porcelán“(ve sbírkách ZČM v Plzni) – pokračování ústavního
úkolu. (Braunová)
– „Grafika 16.- 18. století“ (ze sbírek ZČM v Plzni) – pokračování ústavního úkolu
(Steinhausel).
– „Přední východ ve sbírkách ZČM v Plzni“ – pokračování ústavního úkolu (Mleziva)

Oddělení národopisné
– Výzkum 30 lokalit a dokumentace způsobu života, kultury a náboženství
židovského etnika na bývalém okrese Tachov a Domažlice - pod záštitou Claims
Conference On Jewish Material Against Germany, INC - úkol neuzavřen, bude
pokračovat i v následujících letech, zatím vyzískány důležité prameny z knižních
a archivních fondů. (Maderová).
– Práce na terminologickém slovníku zemědělského nářadí v projektu oborové
komise AMG. Vzhledem k rozsahu vytýčené oblasti a pracovní vytíženosti
spolupracovníků, Mgr. M. Šimši, PhDr. P. Nováka a B. Obolecké, bude práce na
terminologii zemědělského nářadí pokračovat i v roce 2005. (viz zpráva
z ustavujícího jednání ve Věstníku 6/2004) (Bechný).
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Oddělení paleontologické
ústavní vědeckovýzkumné úkoly
− Ukončení revize karbonského druhu Senftenbergia plumosa (Artis) Bek and
Pšenička z Českého permokarbonu II. (Josef Pšenička)
− Pokračování revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea
v Plzni. Byla zpracována rozsáhlé sbírky paleontologického oddělení
Západočeského muzea v Plzni, Národního muzea v Praze, UCCB Sydney
(Kanada) a Př.f. UK Praha. Předběžné výsledky výzkumu byly publikovány
v impaktovaném časopise (Pšenička, J., Zodrow, E.L., Mastalerz, M., Bek,
J.Functional-carbon groups (FTIR spectra) of
pecopterids: comparisons
sphenopterids, pecopterids,
and
medullosaleans,
Pennsylvanian,
chemotaxonomic implications. International Journal of Coal Geology. impatovaný
časopis (po recenzích i korekturách)). (Josef Pšenička)
− Zpracování graptolitů českého ordoviku. Byla ukončena determinace materiálu.
(Jaroslav Kraft)
− Začal projekt biostratigrafického členění hraniční sekvence klabavského a
šáreckého souvrství (ordovik, pražská pánev). (Jaroslav Kraft)
− Zpracování mikromorfologie schránek konulárií spodního paleozoika Barrandienu.
Byla
provedena
preparace
a
determinace
sbírkových
předmětů
z paleontologického oddělení ZČM Plzeň. Během roky byly provedeny pozorování
na skenovacím elektronovém mikroskopu. Výsledky byly během roku
zpracovávány do publikace, který by měl v roce 2005 vyjít v impatovaném
časopise. (Zdeňka Vyhlasová)
− Pokračuje projekt zabývající se patologickými změnami na schránkách konulárií.
Během roky byly provedeny pozorování na skenovacím elektronovém
mikroskopu. (Zdeňka Vyhlasová).
− Zpracování 1. části materiálu konulárií ordoviku Maroka (70 ks) z kolekce dr. P.
Van Roye, Ghent University, Belgie.
Granty 2003
– PRF# 37539-AC8 The Petroleum Research Fund (American Chemical Society) Integrated study of marattialean pecopterids: approach to natural species and
palaeoecology based on in situ reproductive organs and palynology, cuticles and
pinnile morphologies (Czech Central and Western Bohemian limnic, and Sydney ,
Nova Scotia , parallic-limnic coal basins; Westphalian D- Stephanian). V roce
2004 byl grant ukončen. (Josef Pšenička)
– RK01P03OMG023 - Druhové složení rostlin permo-karbonského stáří vyskytující
se v Plzeňské uhelné pánvi se zvláštním přihlédnutím na rostliny skupiny
Polypodiophyta. V tomto roce byl projekt ukončen. V roce 2004 bylo připraveno
několik článků. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferneci
v Argentině, Frebirgu a Leidenu. (Josef Pšenička)
– GAČR 205/02/1121 - Rostlinná společenstva radnických a dolsko-Žďáreckých
vrstev kontinentálních pánví Čech. V rámci tohoto projektu byly provedeny
detailní studie některých kapradinových druhů. Současně byly prováděny
preparace a konzervace sbírkových předmětů z lokality Ovčín u Radnic.
V průběhu roku se připravoval článek do české verze National Geographic.
V průběhu prosince vyšel úvodní článek ukazující předběžné výsledky výzkumu.
(Josef Pšenička)
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− GAČR 205/02/0934 – Klabavský stratotyp. Byly zpracovány vybrané lokality
v Barrandienu. (Jaroslav Kraft)
− A3013306 - Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské
pánvi (lampertické vrstvy, langsett). Byly zpracovány druhy Corynepteris
coraloides a Pecopteris cf. miltonii. (Josef Pšenička)
− IGCP 469 - Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the
Variscan Foreland and adjacent intramontane basins. V rámci tohoto projetu byly
uskutečněny některé služební cesty na wotkshopy (Bulharsko, Německo).
Současně byl v rámci tohoto projektu definován nový rod a druh Tenchovia
bulgarensis, publikovaný v časopise Acta Balkanesis (Josef Pšenička).
− GA ČR 205/03/0170 - Mikromorfologická a makromorfologická analýza konulárií
a sphenothalů z pražské pánve. V průběhu prvního roku trvání grantu byly
provedeny sběry na lokalitách v okolí Rokycan a Kařízku (viz. sbírkotvorná
činnost – 2/04). (Zdeňka Vyhlasová).

Oddělení botanické
– Dokončení výstupu z grantového projektu Biologie populace Spiranthes spiralis
(L.) Chevall. Na lokalitě „NPP Pastviště u Fínů“, dlouhodobý terénní průzkum (J.
Nesvadbová, publ. Živa Praha , LII (XC); Příroda Praha).
– Dokončení výstupu z grantového projektu Srovnávací sbírka podzemních orgánů
rostlin v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni (J. Nesvadbová, S.
Pecháčková, zaslání do redakce časopisu Zprávy ČBS Praha).
– Dokončení studie floristický průzkum katastrů Lhota (J. Nesvadbová, J. Sofron,
publ. Erica Plzeň, 12/2004).
– Dokončení studie Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u
Soběšic (I. Matějková, publ. Erica Plzeň 12/2004).
– Květena Brd – terénní průzkum, komentáře k jednotlivým druhům, zpracování
determinovaných taxonů do databáze FLDOK, revize databáze (J. Nesvadbová,
J. Sofron, publ. - Kapitola Flora a vegetace v publikaci Střední Brdy).
– Botanická bibliografie města Plzně – výběr a zpracování článků z denního tisku (I.
Kinská, R. Bláhová, J. Nesvadbová, J. Sofron, publ. Erica, Plzeň 12/2004).
– Historie botanického výzkumu západních Čech – biografie botaniků a institucí
působících v regionu západních Čech a Šumavy. Zpracování fotografií osobností
a jejich převedení do elektronické podoby, excerpta literatury, kompletace
bibliografie (J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Revize lokalit C2 druhu Orchis morio na Dobršínsku (společně s ref. Životního
prostředí Krajského úřadu Plzeň).
– Květena Chrástu – terénní výzkum, sběry, zpracovávání materiálu (J.
Nesvadbová, J. Sofron).
– Květena Malesic – zpracovávání materiálu (J. Nesvadbová, J. Sofron).

Oddělení zoologické
– Výzkum rozšíření, početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) v Plzeňském
kraji – ústavní projekt (Vacík). V průběhu roku bylo pokračováno v dlouholetém
výzkumu rozšíření, početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) v Plzni a na
Staňkovsku. Jedna straka byla sledována telemetricky za použití vysílačky.
V území byla mapována stračí hnízda.
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– Sčítání netopýrů v západních Čechách (Vacík, Fenclová). Výsledky jsou součástí
mezinárodního sčítání. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje ve spolupráci
s NP Šumava, Českou společností pro ochranu netopýrů, CHKO Slavkovský les a
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Ve dnech 26.1.–4.2. 2004 byla
zkontrolována všechna známá zimoviště (štoly, sklepy) na území západních Čech
(Plzeňský a Karlovarský kraj).
– Avifauna Staňkovska – monitoring v rámci Jednotného programu sčítání ptáků
v ČR (Vacík). V květnu proběhly terénní práce na tomto dlouhodobém projektu.
Výsledky jsou uloženy v archivu zoologického oddělení, navíc byly postoupeny
národním koordinátorům.
– Kvantitativní výzkum změn ornitocenózy břehových porostů Zubřiny v regulované
a neregulované části toku pod vlivem sukcese (Vacík). V květnu a červnu byla
provedena druhá etapa terénních prací při sledování změn ornitocenózy – po 15
letech od provedení melioračních prací a po deseti letech od ukončení první
etapy výzkumu.
– Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků ve Slavkovském lese (Vacík)
Spoluúčast na kvantitativní studii organizované RNDr. Pavlem Řepou ze Správy
CHKO Slavkovský les v průběhu května a června.
– Blechy (Siphonaptera) hnízd hraboše polního (Microtus arvalis) (Němec)
Jedná se o dlouholetý (4. rok výzkumu), průběžně plněný úkol. Na studijní ploše
v katastru obce Nečtiny bylo v roce 2004 v pravidelných intervalech sebráno 60
hnízd pro rozbor jejich siphonapterií.
– Blechy (Siphonaptera) v hnízdech krtka obecného (Talpa europaea), hraboše
polního (Microtus arvalis) a dalších zemních savců – příležitostné sběry v celém
kraji (Němec). Během roku byl proveden rozbor společenstev 34 hnízd.
– Blechy (Siphonaptera) ptačích hnízd (Němec). Během roku bylo získáno více než
4000 ex. ze 17 hnízd, část hnízdní synuzie (imaga blech) Parus caeruleus a
Parus major byla použita jako materiál pro krajské kolo SOČ.
– Fauna Kamenného rybníku – zakončení tříletého projektu [grant P14] (Fenclová)
Lokalita byla navštívena 12x, celkem bylo v roce 2004 získáno 485 dospělých ex.
pavouků. Jednou byl také proveden odchyt drobných savců. Zároveň byla
zajištěna determinace ostatních skupin živočichů. Výsledky byly částečně
prezentovány na výstavě zoologického oddělení ZČM „Fauna Plzně aneb
Zvířátka a Plzenští“.
– Arachnofauna rašelinišť „Kladská“ ve Slavkovském lese (Fenclová).
Inventarizační průzkum arachnofauny na rašeliništích: Lysina, Malé rašeliniště,
Tajga, Paterák, Husí les. Zmíněné lokality byly navštíveny celkem 6×. Získáno
bylo 664 dospělých pavouků náležících k 64 druhům.
– Arachnofauna Kamence – zahájení výzkumu (Fenclová). Lokalita byla navštívena
celkem 7×, získaný materiál byl zatím determinován jen částečně.
– Sběr faunistických údajů o pavoucích v západních Čechách (Fenclová)
Jednorázové návštěvy k doplnění faunistických údajů o pavoucích na
následujících lokalitách: Hvožďanská louka, Hromnické jezírko, Štěnovice.

Knihovna Západočeského muzea
– Práce na „Soupisu tisků 16. st.“ jsou dokončeny do zhruba 2/3. Dr. Hejnic předal
rukopis své práce s tím, že prozatím není z fyzických důvodů schopen pokračovat
na tomto projektu. Předběžně byla domluvena spolupráce s Mgr. Hanou
Beránkovou, pracovnicí knihovědného oddělení Knihovny AV ČR, která je
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–
–

–
–
–

ochotna soupis dokončit. Rukopis dr. Hejnice se v současné době přepisuje do
počítače.
Spolupráce s projektem nebyla realizována, jelikož nedošlo k zakoupení
scanneru. Úkol je zařazen do plánu HU na r. 2005.
Do souborného katalogu byla odeslána první dávka záznamů. Pracovnice
Národní knihovny záznamy vyhodnotily a u nás se provedly úpravy databáze dle
jejich připomínek. V současné době se odesílá další dávka záznamů pro kontrolní
posouzení. Poté již začne pravidelné zasílání.
Pro bibliografický soupis Sborníku – Příroda byly vybrány relevantní záznamy,
chronologicky setříděny a stanoven postup zpracovávání rejstříků.
Byl zpracován a schválen grantový projekt „Digitalizace středověkých rukopisných
zlomků“, který byl koncem roku úspěšně realizován. Celkem bylo digitalizováno
102 rukopisných zlomků.
Byl zpracován a schválen grantový projekt „Digitalizace středověkých rukopisů“,
který byl během roku úspěšně realizován. Celkem byly digitalizovány 2 rukopisy.
Výsledné soubory jsou dostupné jednak ve studovně knihovny a jednak online na
webu www.memoria.cz.

Projekt „Soupis rukopisů“ byl doveden do konečného stavu. Byl zkompletovány
rejstříkové části a zpracován úvod. Byly provedeny závěrečné korektury a rukopis byl
předán do tiskárny. V závěru roku byla publikace vytištěna a představena veřejnosti.
Práce na dalším projektu „Soupis rukopisných zlomků“, který je zpracováván s dr.
Petrem a dr. Brodským z Archivu ČAV, pokračovala dle plánu. Jde o velmi náročnou
a zdlouhavou práci, která je prozatím naplánována na 3 roky.
Dalším grantovým projektem, zpracovávaným v letošním roce, byl projekt „Zapojení
knihovny Zpč. muzea do tvorby národních autorit“, který byl rovněž dokončen
v závěru r. 2004. Knihovna je napojena prostřednictvím protokolu Z39.50 na bázi
národních autorit, může stahovat její záznamy a zároveň přispívat nově vytvořenými
na jejím pracovišti.

3. Evidence a inventarizace sbírek
Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních činností muzea. Výrazně
pokročila evidence sbírek elektronickou formou včetně obrazové dokumentace.
Sbírky jsou průběžně evidovány v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury,
v souladu se zákonem č. 122/200 Sb. v platném znění.

Oddělení pravěku
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

29 př.č.
4 212 inv.č.
59 183 inv.č.
6 857 inv.č.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
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Materiál je většinou po základním zpracování předán dalším oddělením (pravěk,
starších dějin), nebo místně příslušným muzeím.
Registrace: Základní evidence nálezů z výzkumů hrazených z fondu “Podpory
záchranných archeologických výzkumů Ministerstva kultury ČR” a dalších – Milevsko,
Pomezí a další – celkem 407 registrovaných čísel.
Pomocná evidence: soupis negativů a popis fotografií – 905 kusů.

Oddělení starších dějin
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

235 př. č.
2 727 inv.č.
14 753 inv.č.
5 213 inv.č.

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

105 př.č.
105 inv.č.
1 333 inv.č.
1 109 inv.č.

Oddělení uměleckoprůmyslové
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

30 př. č.
30 inv.č.
12 012 inv.č.
26 017 inv.č.

Oddělení národopisné
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

103 př.č.
143 inv.č.
20 353 inv.č.
2 351 inv.č.

Oddělení paleontologické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

8 př.č.
1 308 inv. č.
13 140 inv.č.
1 000 inv. č.

Oddělení botanické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

45 př. č.
798 inv. č.
13 337 inv.č.
16 580 inv. č.

26

Oddělení zoologické
evidence chronologická:
evidence systematická:
v počítačové databázi:
inventarizace:

0
0
15 907 inv.č.
2 500 inv.č.

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

16 př. č.
419 př.č.
1 156 sv.
557 sv.
5 970 inv.č.
73 jedn.

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

990
173
295 546,9 758
394 110
155 988
61 297

4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/
Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování informační a obrazové
databáze pro potřeby vyhledávání a dohledání muzejních sbírek v případě
mimořádné události.
Vybudováním systému pilotních a regionálních pracovišť bylo pověřeno MK ČR.
Západočeské muzeum působí jako regionální pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský
kraj. Do databáze jsou přednostně evidování všechny vystavované a zapůjčované
sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování a konzervaci.
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek: 36 581
z toho za rok 2004: 5003

Posuzování žádostí a vývoz předmětů kulturní hodnoty
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 80/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, Západočeské muzeum již
nebylo pověřenou organizací k této činnosti. Posledním dnem pro evidenci žádostí
dle metodického pokynu MK ČR byl určen na 25.2.2004.
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Počet vydaných osvědčení k vývozu od IV/1994 : 26 719
z toho ve vykazovaném období tj. do 25.2.2004 : 148
za kulturní památku bylo navrženo celkem: 33
z toho ve vykazovaném období: 0

Preparování
Počet preparovaných sbírkových předmětů: 1 516
běžná akvizice zoologického a botanického odd.
zpracování vzorků preparátů paleontologického odd.
Především byla dokončena preparace a konzervace významného nálezu stromovité
plavuně Lepidodendron lycopodioides.

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

Konzervační oddělení muzea
Počet konzervovaných sbírkových předmětů: 135
národopis - 3 ks
novověk - 29 ks
umprum - 103 ks
Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování archeologických nálezů se
provádí dále ve specializovaných laboratořích odd. pravěku, odd. starších dějin a
odd. záchranných archeologických výzkumů.

Oddělení pravěku
– byl umyt, roztříděn a popsán veškerý materiálu z nových přírůstků 2004 a uložen
v příručním depozitáři (bod 4.1.b plánu činnosti ZČM).
– průběžné laboratorní zpracovávání souborů určených k evidenci II. stupně,
soubory z let 1993-97 – zpracovány byly všechny přírůstky kromě: hrobů z Líní a
Hradce u Stoda 1994, výzkumu v Černicích-K Řečici 1996 a Křimicích 1996 a
1997 (bod 4.1.c plánu, přírůstky z let 1996-97 nad plán činnosti).
– v rámci inventarizace sbírkového fondu byla odstraněna plíseň na napadených
zlomcích v regálech X 05 a X 06 v depozitáři v Částkově ulici (M. Mašková, E.
Čedíková, A. Štěrbová, L. Koutná – nad plán činnosti).
– v keramické laboratoři zrestaurováno 8 nádob (Bdeněves, Přehýšov, Křimice) a
částečně bylo zrekonstruováno 46 torz nádob ze souborů zpracovávaných pro
evidenci (P. Peterková – bod 4.1.d plánu činnosti).
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– pro nepřidělení prostředků z programu ISO nebylo možné nechat na ARÚ Praha
zrestaurovat a zkonzervovat soubor železných předmětů z výzkumu F.X.France
ve Šťáhlavech-„Beztehově“ v roce 1879 (bod 4.1.e plánu činnosti)
– provedeno zkonzervování bronzových a železných předmětů – oddělení: Chrást 8
ks, Senec 19 ks, pro NPÚ: Vlkošov 24 ks, M. Klatovy: Sušice 2 ks, OZAV:
Štěnovice 1 ks, Svojšín 2 ks, Rokycany 27 ks – celkem na odd. zkonzervováno
83 ks předmětů (J. Metličková – bod 4.1.a plánu činnosti).
– dodavatelsky bylo na Archeologickém ústavu v Praze provedeno zkonzervování
48 ks bronzových a železných předmětů: Vejprnice –mohyla I (24 ks), Albrechtice
(2 ks), Bdeněves-Kamení (2 ks), Bdeněves – kat.č. 315 (5 ks), Hradec u Stoda (3
ks) a Plzeň-Radčice 2003 (12 ks).
– provedena prohlídka stavu sbírkových předmětů v depozitáři bronzových,
železných a jiných předmětů a pořízení seznamu nejvíce ohrožených předmětů
(J. Metličková – nad plán činnosti).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností zpracovávány jak velké soubory
získané dříve, tak i nové nálezy z výzkumů. Ze starších fondů pozornost věnována
především kachlům z Landštejna, Milevska a keramice z Milevska, Robčic,
Poběžovic, Pivoně, z výzkumů na trase dálnice D 5 a dálničního obchvatu Plzně.
Konzervováno a restaurováno bylo několik desítek keramických a kovových
předmětů (M. Sochorová).

Oddělení starších dějin
– Byla zkonzervována část fondu archeologických kování aj. v Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy (16 ks).
– Průběžné ošetřování, čištění a údržba fondu N - numismatiky, zejména u všech
nových přírůstků. Všechny přírůstky (160 ks) prošly základním ošetřením a
překonzervací, dále všechny předměty určené k systematické evidenci.
– Exposice Městské zbrojnice byla kompletně ošetřena a překonzervována
počátkem února 2004.
– Základní ošetření a čištění nových přírůstků fondu Z / ZU - uniformy. Průběžně při
evidenci I. stupně přírůstky ošetřeny (vyprány, zašity, očištěny)
– Restaurování, lepení, doplňování, konstrukce a jiné laboratorní zpracování
keramiky a kachlů i středověkého skla z fondu HA. Při II. stupni evidence
současně prováděna konzervace. Bylo zrestaurováno 1705 položek.
– Průběžné ošetření, opravy, doplnění (knoflíky, odznaky, nášivky, hodnosti apod.)
u nových přírůstků uniforem fondu ZU, ale i u některých předmětů staršího fondu
ZU .
– Dále ošetřeny a doplněny 3 hasičské opasky (ZU 1261/1-3). Průběžně jsou u
uniforem vyměňovány knoflíky, hodnostní pásky či hvězdičky za nové nebo
typově správné.
– Podařilo se dokompletovat hlavně na torza pušek Z 651 a Z 455, celková
restaurace není zatím dokončena - chybí některá kování. (Hejduk)
– Pro Archeologický ústav v Praze se vyčistilo, určilo, zrestaurovalo a
zkonzervovalo nalezené pečetidlo vladyků z Boršova - nález Praha-Hrad 1985
(Hus)
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– Konzervace nalezených fragmentů středověkého . skla pro NPÚ Plzeň , nálezy
Gutštejn, Vlkošov, Klenová , Roupov, resp. pro OZAV – nálezy mimo kraj, tj.
Landštejn (Zajacová)
– Konzervace nalezených mincí a svátostek pro NPÚ Plzeň – nález Dolany - 5 ks
(Hus)

Oddělení novějších dějin
– prováděno základní konzervační ošetření nově získaných sbírkových předmětů
– ve spolupráci s odd. konzervace povedeno vyčištění textilií (zdravotnická zástěra,
zdravotnická košile, vojenská bunda, 2 ks pionýrské košile, pionýrská sukně, 9 ks
sportovních vlaječek, 5 ks pásek na rukáv, 7 ks částí sokolského kroje, 2 ks
praporů)
– zrestaurován flašinet (dodavatelsky)

Oddělení uměleckoprůmyslové
Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola teploty a vlhkosti v depozitářích.
Restaurování sbírkových předmětů - dodavatelsky:
– inv.č. 11 836 (závěrečná etapa) - Madona na půlměsíci
Čechy, pol. 18. století /I. etapa byla hrazena ze sponzorského daru paní Fumiko
Nishimatsu z Japonska/
– inv.č. 5122, 5123 (druhá etapa) - Sv. Kateřina a sv. Markéta
Záp. Čechy, Křečov u Kralovic, kostel sv. Petra a Pavla, kolem 1500
Technika - tempera na dřevěné desce. Rozměry: 114 x 30 cm
– inv.č. 5 091, 5 092 (druhá etapa) - Sv. Dorota a sv. Markéta
Záp. Čechy, Zvíkovec, kostel Nanebevzetí P. Marie, po roce 1520
Technika - tempera na dřevěné desce. Rozměry: 125 x 37,5 cm
– inv.č. 11801 (první etapa) Nástěnný epitaf – na paměť utrakvistického faráře
Matěje Weigla z Kralovic. Západní Čechy, Kralovice, 1610
Technika – olejomalba na dřevěné desce (v mohutném dřevěném rámu).
Rozměry: 155 x 140 cm - 1 ks (do expozice)
(V první etapě bylo provedeno: vzorky pro mikroskopický průzkum – nábrusy,
rengeny, rengenogramy, VIDICOM průzkum a fotografie stávajícího stavu, dále
započetí restaurátorských prací v závislosti na výsledcích průzkumů –
v restaurátorské práci bude pokračováno).
– inv.č. O/1 (první etapa) - Buddhistický skříňový oltář „zuši“
Japonsko, období Edo, 18.- 19. století
Technika: řezané, lakované a zlacené dřevo, rozměry: 180 x 100 cm
(V první etapě bylo provedeno: vyčištění a základní záchranná konzervace, fixace
polychromie, lepení prvků aj. v současnosti je oltář krátkodobě instalován ve
výstavě Západočeského muzea v Plzni „Umění orientu“a po jejím skončení by
měl být celkově restaurován, včetně zpevnění architektonické konstrukce, ještě
před dalším expozičním využitím).
– inv.č. 22655/1–6 - Pseudobarokní sedací souprava z období historizmů (6 ks).
Západní Čechy, kolem 1840
– inv.č. 0/ 512 Dvorní roucho ke svátečním obřadům, Čína, dyn. Čching,
2. polovina 19. století
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Celkem restaurováno: 9 inv.č. - tj. 14 položek

Oddělení národopisu
– pravidelná desinsenkce , plynování depozitářů - splněno
– konzervace a restaurování zemědělského nářadí – s příspěvkem z programu ISO
MK ČR – zrestaurováno dodavatelsky 26 kusů

Oddělení paleontologické
V průběhu roku bylo preparováno 280 a konzervováno 32 sbírkových předmětů.
Ošetřeny byly především fosílie zachované v plynovém uhlí a podléhají rychle
oxidaci. Předměty byly ošetřeny speciálním přípravkem MONOETHANOLAMINEM
THIOGLYCOLATEM (67%). Především byla dokončena preparace a konzervace
významného nálezu stromovité plavuně Lepidodendron lycopodioides. V průběhu
roku také byly nakoupeny krabičky a krabice na jednotlivé sbírkové předměty, které
do nich byly následně uloženy.

Oddělení botanické
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním a průběžné sledování teplot a
vlhkosti v depozitáři (J. Mourková).
Zpracovaná žádost o dotaci na zakoupení sušičky rostlinného materiálu (ISO).

Oddělení zoologické
Bylo zpreparováno 438 sbírkových předmětů.
Za úplatu byly preparovány sbírkové předměty pro Hornické muzeum Příbram a
Národní park Šumava.
Depozitáře byly vyplynovány dodavatelsky (DESINSEKTA).

Knihovna Západočeského muzea
Byly provedeny v rámci grantového projektu drobné úpravy na rukopisných zlomcích
(vyjmutí z paspart, odlepení od podkladových lepenek).
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných prostorách. Sbírkový fond ST je
zabezpečen vlastní klimatizační jednotkou, která udržuje v daném prostoru příznivé
klimatizační podmínky (17° C, 55% vlhkosti).

5. Expozice a výstavy
Expozice a výstavy byly realizovány pracovníky oddělení konzervace a tvorby výstav
Západočeského muzea – ved. Jiří Špinka. Tj. expozice a výstavy byly realizovány za
režijní náklady. Stejně tak návrhy plakátů, pozvánek a transparentů. Tématické a
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scénáristické práce prováděli pracovníci odborných oddělení. Převoz a manipulaci
s výstavním mobiliářem a sbírkami prováděli pracovníci muzea.

Expozice
–
–
–
–

Plzeňská městská zbrojnice /hl. budova/ - celoročně
Antika, Jubilejní sál /hl. budova/ - celoročně
Život a dílo lidu Plzně a Plzeňska /Národopisné muzeum/, 2 okruhy – 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
– Historický cín a umělecké kovářství - Nepomuk
– Jan z Pomuku – Nepomuk, Městské muzeum v Nepomuku

Výstavy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Umění Orientu /28.5. 2004 – 27. 2. 2005/
Fauna Plzně aneb zvířátka a Plzeňští /6. 5. – 25. 7. 2004 /
„Zima je, zima je ….“ /2. 12. 2004 – 30. 1. 2005 /
Aleš Lamr: „Duch vane kam chce“ /26. 3. – 25. 4. 2004/
Cesta středem Evropy – Würzburský kodex - Cesta falckraběte Ottheinricha
z Neuburgu do Krakova 1536 – 1537 /27. 5. – 18. 7. 2004/ - ve spolupráci
s Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, BRD.
Kvetoucí vlákna – tapiserie od 16. do 20. století /4. 11. 2004 – 16. 1. 2005/ ve
spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci.
Japonská architektura a zahrady /1. 6. – 14. 6. 2004/
Orientální koberce z českých soukromých sbírek /24. 6. – 29. 8. 2004/
7. celostátní výstava bonsají a suiseki /4. – 12. 9. 2004/
V. festival uměleckých řemesel /17. – 19. 9. 2004/
IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 /21. 10. – 13. 11. 2004/
Tibor Borský: „Sixtis“ /15. 12. 2004 – 3. 1. 2005/
Klement Štícha: Obrazy – současná tvorba /30. 11. 2004 – 30. 1. 2005/
Japonská keramika. Tradice a současnost. /19. 3. – 25. 4. 2004/
Doteky věčné krásy /6. 8. – 29. 8. 2004/
50 let ve vazbě Jana a Jarmily Sobotových /10. 9. – 3. 10. 2004/
Plavuň Lepidodendron lycopodioides – přírůstek Západočeského muzea v Plzni.
/4.11. – stále/

Výstavy mimo prostory muzea
– Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech ze sbírek oddělení
novějších dějin Západočeského muzea v Plzni /8. - 17. 9. 2004/. Výstavní síň
Třemošná.
– Lovecké historické zbraně 16.-19.stol. v prostorách ČSOB v Plzni

Spolupráce na výstavách s jinými organizacemi
– Plzeň v pětačtyřicátém IV., Regionální muzeum v Teplicích, 4.3. – 24.4. 2004
– Plzeň v Pětačtyřicátém IV., Americké centrum v Plzni, 28.4. – 19.5. 2004
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–
–
–
–
–

Zničené kostely, Diecézní muzeum v Plzni, 10.6. – 24.9. 2004
Zničené kostely, Krajské muzeum Sokolov, 9.12. – 23.1. 2005
Dialog 7, Diecézní muzeum v Plzni, 29.9. – 22.10. 2004
Dialog 7, Diecézní muzeum v Řezně (SRN), 18.11. – 23.12. 2004
Publikace, které ovlivnily vexiologické bádání (ve spolupráci s Vexiologickým
klubem), SVK v Plzni, 10.9. – 18.9. 2004
– Národní galerie v Praze – sbírka asijských kultur zámek Zbraslav: „Zlatý věk
ukiyoe“ – výběr japonských dřevořezů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
Termín zahájení 12.6.2004.

Návštěvnost výstav a expozic muzea
Návštěvnost Západočeského muzea celkem: 45 573 osob
z toho: Muzeum Š. Adlera: 12 647 osob
Návstěvnost kulturně výchovných akcí: 12 723 osob

6. Opravy a udržování budov muzea
a) Hlavní budova muzea
– dokončení expozičního sálu v přízemí pravého křídla hlavní budovy (dokončení
štukové výzdoby, osazení závěsných zařízení pro sbírky, malování, položení
podlahy – marmoleum, oprava a obnova nátěrů oken a montáž žaluzií,
protipožární úpravy dle požadavků požární ochrany. Kolaudace provedena
v únoru 2004.
– dokončení sociálního zázemí ve střední části budovy při pravém křídle přízemí.
– dokončení expozičního sálu L.patra v pravém křídle hlavní budovy, budoucí
expozice historie. Na základě mimořádné dotace Plzeňského kraje bylo možno
tento expoziční prostor dokončit do počátku listopadu 2004 – kolaudace byla
provedena v prosinci 2004. ( demontáž tesařské podlahy včetně podlahových
polštářů, snížení násypu, ošetření protiplísňovými prostředky a prostředky proti
dřevokazným houbám. Betonáž kanálků pro rozvod energetických sítí, oprava a
realizace štukové výzdoby a štuků stěn, zlacení štukové výzdoby, malba sálu,
osazení a oprava dřevěných nárožníků včetně fládrů, osazení nových dveří
včetně fládrů, realizace osvětlení, realizace slaboproudých rozvodů – EPS, EZS,
kamerový systém, rozhlas, telefon.
– pravá komunikační věž – dokončeny práce pro kolaudaci včetně protipožárních
opatření – kolaudace prosinec 2004
– úprava dvora ve vnitrobloku, dokončena 1.etapa dláždění. Pro druhou etapu
provedeny práce na terénních úpravách podle PD, úpravy svodů a propojení do
kanalizace, včetně provedení kanalizační šachty u vjezdových vrat.
– z prostředků Města Plzně a Nadace 700 let města Plzně byla realizována zeď
mezi Západočeským muzeem a hotelem Continental ( včetně vjezdových vrat),
která byla v roce 1961 (romantická zeď z poč.20. století byla silně poškozena
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náletem na Plzeň v roce 1945) nahrazena mříží a následně v roce 1985 (při
zahájení rekonstrukce muzejní budovy) zde byla vybudována provizorní stavební
ohrada. Stavba nové zdi dokončila rekonstrukci pěší zóny sadů na jihovýchodní
straně historického jádra města. Kolaudace byla provedena v listopadu 2004.
– v interiérech muzejní budovy byla dokončena repase původních vitrín ( dle návrhu
arch.J.Škorpila, autora projektu muzejní budovy) pro pravé křídlo expozice
užitého umění. Vitríny byly osazeny neagresivním osvětlením pomocí optických
vláken. Zahájena byla repase historických vitrín pro levé křídlo expozice užitého
umění. Repase historických vitrín a jejich osvětlení byla prováděna za 50%
podpory MK ČR z programu ochrany movitého kulturního dědictví.

b) Ostatní objekty muzea
– Centrální depozitáře Nepomuk
průběžná údržba objektu, montáž regálů pro uložení sbírek.
– Bolevecká náves 17
úprava pracovišť údržby, úprava venkovních prostor včetně osázení svahových
částí kolem komunikací, úprava dvora, dokončení a montáže regálů pro
depozitární prostory.
– Nám. Republiky 13/Dřevěná 6 – Národopisné muzeum
rekonstrukce vstupního prostoru do vrátnice objektu v souvislosti s výskytem
dřevokazné houby, provedení izolací a ve spolupráci se odd. správy majetku
Magistrátu města Plzně obnovení větracích otvorů v 1. a 2. sklepních patrech.
Provedeno zabezpečení objektu ze sklepních prostor. Zadán projekt na
zpracování rekonstrukce technicky zastaralého zabezpečovacího systému
– depozitář Spálené Poříčí , sbírky národopisného odd.

7. Ostatní činnost muzea
Přednášková činnost odborných oddělení
– referát na setkání západočeské pobočky ČAS o nových výzkumech
prehistorického oddělení ZČM (M. Metlička).
– Forum urbes Medii Aevi III, Jihlava (K. Nováček – přednáška o počátcích zděné
měšťanské architektury v západních Čechách).
– Archeologie a architektura žebravých řádů v Čechách, Centrum medievistických
studií Praha (K. Nováček – přednáška o vývoji minoritského konventu v Plzni).
– Archeologie doby hradištní v Čechách, 19. – 21. května 2004, Plzeň (K. Nováček
a kol.– přednáška o kostelech ve Staré Plzni;
– M. Čechura – referát: Raně středověké osídlení v Plzni – Radčicích).
– Výroční schůze západočeské pobočky České archeologické společnosti, 1. 5.
2004, Plzeň (K. Nováček – referát o výzkumu parcelního bloku v Tachově, Soudní
ul. ppč. 30; M. Čechura – referát: Archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše v
Kašperských Horách).
– Dějiny staveb, 2. – 4. dubna 2004, Nečtiny. (M. Čechura – referát: Zaniklá kaple
sv. Anny u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni).
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– 36. mezinárodní konference archeologie středověku, 20. – 24. září 2004, Telč
- M. Čechura – referát: Archeologie kostelů v západních Čechách;
- K. Nováček – úvodní přednáška o teorii a metodologii výzkumu stavebního
prostředí;
- M. Uherský – referát: Nádobkový kachel ze ZSV Roudná).
– Bavarica sacra, prosinec 2004, informace o výzkumu benedikt. klášterů
v Čechách (P.Břicháček).
– Výzkumy v Čechách 2003, informační kolokvium, duben 2004, Národní muzeum
Praha (M. Uherský – referát: Senec u Plzně – zaniklá středověká vesnice
Roudná)
– Hradiště a výšinná sídliště na Berounce a jejich letecká prospekce a
fotodokumentace, pro Aeroklub Plzeň – Letkov, 26. 3. (P. Braun)
– Záchranné archeologické výzkumy na D 5 a letecká archeologická prospekce, pro
Ústav mezioborových studií ZČU, 23. 2. (P. Braun)
– Archeologické výzkumy na D 5, pro Rotary Club, 7. 12. (P. Braun)
– O výsledcích výzkumu v Milevsku, dvě přednášky v listopadu pro premonstrátský
klášter a pro městské muzeum v Milevsku (P. Břicháček)
– Milevsko – dny otevřených dveří na výzkumu kláštera, srpen a říjen 2004 (P.
Břicháček)
– Pravěk západních Čech, pro ZŠ v Dolní Bělé (P. Břicháček)
– Nejstarší církevní architektura v západních Čechách, 1. prosince 2004,
Filosofická fakulta UK, Praha (M. Čechura).
– Prehistorické osídlení vrchu Žďár u Rokycan, Muzeum Dr. B. Horáka
v Rokycanech (M. Uherský)
– Plzeň, středověká městská pevnost a její zbrojnice, Mezinárodní konfernce Jan
Žižka, Tábor (Frýda)
– Mincovní ve středověké Plzni, Katastrální úřad Plzeň, 25.3. (Hus)
– Podmokleský poklad, Měst.úřad Radnice, 3.4. (Hus)
– Řád Jana Žižky z Trocnova, Mezinárodní konference Jan Žižka, Tábor (Hus)
– Keltské mincování, OA a SOŠ Plzeň,25.10. (Hus)
– Rok 1968 a normalizace, SŠ Stříbro, 23.2.; SŠ v Plzni, 13.10. (Bernhardt)
– 17.listopad 1989, SŠ Stříbro,16.11. ( Bernhardt)
– Zničené kostely - pro KAS Plzeň (Krčmář)
– Přednáška o výsledcích služební cesty na Mezinárodní paleobotanický kongres
do Argentiny; Západočeské muzeum v Plzni (v rámci cyklu cestopisných
přednášek – Výpravy za poznáním) (Josef Pšenička)
– Přednáška o uhelné pánvi (Sydney coalfield) v Sydney, Cape Breton, Nové
Skotsko, Kanada; Západočeské muzeum v Plzni (v rámci cyklu cestopisných
přednášek – Výpravy za poznáním) (Josef Pšenička)
– Dvě ornitologické přednášky pro Skautský oddíl ve Staňkově (Vacík)
– Přednáškový cyklus Městského archivu v Plzni – 3 přednášky o knihovně
Západočeského muzea: Historie knihovny; Prvotisky v knihovně Západočeského
muzea; Rukopisy v knihovně Západočeského muzea ( Šedo).
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Přednášková a kulturní činnost v objektech muzea
Hlavní budova muzea
–
Přednáškový cyklus Výpravy za poznáním (9 přednášek):
- Martin Loew - Krym - "Ruská riviéra";
- Josef Pšenička – Kanada, ostrov Cape Breton (Cabot trail, Národní park);
- Martin Loew – Sibiř, největší vlakový výlet světa;
- Jan Pospíšil – Čína, napříč říší Středu;
- Jiří Lindner - Peru po stopách Inků;
- Radovan Vlček - Thajsko a Kambodža;
- Jaroslav Lhota - Kilimadžáro, safari v Tanzanii a Zanzibar;
- Ivana Šimůnková - Cyklistické putování Francií;
- Objektivem amatérských cestovatelů
–

ostatní přednášky a kulturní programy uvedeny v příloze Program
přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni.
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích-Dobré Vodě
– Michael Balík – „Nejnovější objevy českých egyptologů v Abusíru“ (12.2.2004)
– Jaroslav Pavlíček – „Antarktida , česká expedice na ostrově Nelson“ ( 27.4.2004)
– slavnostní umístění „Skleněné archy“ v areálu muzea bavorským spolkem
Waldzeit a NP Šumava s doprovodným koncertem v kostele sv.Vintíře (22.5.04)
– prezentace knihy Böhmerwald Reiselesebuch, vydalo nakladatelství Lichtung.
Prezentace byla doplněna kulturním programem za účasti autorů publikace
z české, rakouské a německé strany ( 11.6.2004)
– koncert souboru Spiritual kvintet v kostele sv. Vintíře ( 19.6.2004)
– Josef Steiner – Šumava – historie Královského hvozdu, výstava kreseb
v přednáškovém sále muzea ( 26.6.-26.7.04)
– výstava „Květena Šumavy“, fotografie Přemysla Večeři ( 30.7.-30.9.2004)
– presentace knihy Sinaje Adlera (Israel) „ V údolí smrti“. Slavnostní presentace se
účastnil autor knihy israelský rabín Sinaj Adler, nejmladší syn Dr. Šimona Adlera.
(17.4.2004)
– koncert „Hudba v synagogách Plzeňského regionu“, koncert II. ročníku festivalu.
(5. 9. 2004)
– přednáška Michaela Balíka „ Pouť na sv.horu Athos“ ( 14.10.2004)
– presentace knihy „Zapomenutá dědictví“, věnované opravě kamenných památek
na Šumavě. ( 9.11.2004)
– přednáška Daniela Nývlta „Češi opět v Antarktidě“ ( 12.11.2004)
– seminář pro učitele škol Klatovska „ Holocaust a židovská komunita
v jihozápadních Čechách“ ( 29.11.-30.11.2004).

Přednášková a výuková činnost pracovníků muzea
– přednášky pro studenty ZČU, katedra KSA – praktická národopisná muzeologie
(Maderová)
– seminář pro studenty FHS ZČU ,katedry Kulturní a sociální antropologie.
Demonstrace počítačové aplikace pro evidenci etnologických sbírek v muzeích
(DEMUS) a centrální evidence sbírek (CES) - (Bechný)
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– Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU – Fylogeneze a systém
strunatců (Vacík)
– Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU – (Vacík, Němec)
– Přednášky na ZČU, fakulta pedagogická, katedra geografická a katedra
přírodních věd (Pšenička, Kraft, Vyhlasová).
– Konzultace, vedení a oponentury diplomových prací- fakulta pedagogická,
katedra geografická a katedra přírodních věd; Přírodovědecká fakulta UK Praha;
UCCB, Nova Scotia, Canada; ( Pšenička, Kraft).
– Přednášky zimního semestru na FHS ZČU – Základy numismatiky (Hus)
– Přednášky /zimní a letní semestr/ na Katedře archeologie FHS ZČU - Historie a
dějiny sklářské výroby; Muzeologie a ochrana archeologických památek (Frýda)
– Člen komise ZČU s akreditací MŠ ČR pro státní bakalářské a magisterské
zkoušky na Katedře archeologie FHS ZČU (Frýda)
– Člen komise pro výběrové řízení na Katedře archeologie FHS ZČU (Frýda)
– Přednášky na Škole muzejní propedeutiky AMG Praha, specializovaná
muzeologie: Archeologie a terénní práce; Historické sbírkové obory; Sbírky muzeí
umění; Ostatní formy presentace sbírek; Vzdělávací činnost muzeí (Frýda)
– Předseda zkušební komise závěrečných zkoušek na Škole muzejní propedautiky
AMG Praha ( Frýda)
– Konzultace, vedení diplomových magisterských prací a oponentury diplomových
bakalářských a magisterských prací studentů Katedry archeologie FHS ZČZ
(Frýda).
– Přednášková činnost na Katedře archeologie FHS ZČU ( Nováček)

Vědecké a odborné konference
– přednesen referát na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2003“ s názvem Polykulturní
pohřebiště v Plzni-Radčicích výzkum 2003 (M. Metlička).
– společně s M. Chytráčkem a J. Hůrkovou
přednesen příspěvek „Die
archäologische Forschungsgeschichte im südwestichen Teil Westböhmens“ na
14. pracovním setkání „Archäologische Arbeitsgemeischaft Ostbayern/ West- und
Südböhmen“ v Heřmani (M. Metlička).
– na konferenci pořádané v Plzni „Archeologie doby hradištní v Čechách“
předneseny 2 referáty: „Staro- a středohradištní sídliště v Plzni-Karlovarské ulici“
a „Záchranný výzkum slovanského mohylníku v předpolí bezemínského hradiště“
(M. Metlička).
– na konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich krajin 2004“ přednesen referát
„Sídliště schussenriedské kultury v Bdeněvsi, okr. Plzeň-sever konané ve Skalici
na Slovensku (M. Metlička).
– Účast na symposiích „Doba hradištní v Čechách“ ( V, Plzeň, Orna),
– „36.konference středověké archeologie“,IX, Telč, (Orna),
– „Peníze v proměnách času“,IX, Hustopeče, (Hus),
– 6. Husitologický kongres - Mezinárodní konference k osobnost Jana Žižky ,Tábor
(Hus),
– „Konzervace archeologického dřeva“ ( IV, ČNM Praha, Orna)
– 36. konference archeologů středověku, Telč, referát Archeologie kostelů
v západních Čechách (Čechura)
– 36. konference archeologů středověku, Telč, úvodní přednáška Teorie a
metodologie výzkumu stavebního prostředí ( Nováček)
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– 36. konference archeologů středověku, Telč, referát Nádobkový kachel ze ZSV
Roudná (Uherský)
– Konference restaurátorů a konzervátorů, 14. – 16. září 2004, Liberec (
Sochorová, Podzemná, Šmolíková).
– účast na konferenci „Vlna zakládání muzeí v českých zemích 1900 – 1904“
v Prachatickém muzeu (Krčmář)
– VII International Organization of Paleobotany Conference – Argentina (17-26.
březen). Přednesen referát "Sonapteris - firs evidence botriopterid ferns in
compression“ a představen jeden poster „ Report on revision of Czech and
Canadian Acitheca compresions specimens“. (Josef Pšenička)
– 10th Coal Geology Conference, Prague 2004 – (červen 2004); přednesen referát
„Pecopterids of Czech and Canadian Basins (Pennsylvanian)“. (Josef Pšenička)
– Workshop and IGCP 469 Central Europen Meeting “Freiberg 2004” – (9-11.
červen); přednesen referát “Carboniferous ferns from the tuff horizon, Kladno
Formation (Bolsovian), Czech Republic”. (Josef Pšenička)
– Eropean plant Taphonomy Meeting, Leiden, The Netherland – (12-13. listopad);
přenesen referát „Story of individual plants from in situ peat-forming forest, the tuff
bed of Ovčín Locality (The Whetstone Horozon from Czech Republic, Bolsovian,
Pennsylvanian)“. (Josef Pšenička).
– Workshop IGCP Project 469 –Sofie, Bulharsko (14. duben). (Josef Pšenička).
– Úvodní konference projektu
IGCP 503 Ordovician Palaeogeography and
Plaeoclimate (Erlangen, 1.-3.9. 2004) - aktivní účast, prezentace posteru
Ordovician conulariid diversity in the periGondwana and Baltica regions – a
summary with a special view to the Ordovician of Barrandian (Zdeňka Vyhlasová)
– 48th Meetting of the Palaeontological association; Lille (Francie) – (17.20.prosinec) – prezentace posterů: 1) Ordovician conulariid diversity in the
periGondwana and Baltica regions – a summary with a special view to the
Ordovician of Barrandian, 2) Affinities of Ordovician conulariid faunas from
Central Anti-Atlas (Morocco) and Barrandian area (Czech Republic) (Zdeňka
Vyhlasová)
– Účast na 5. Česko-Slovenském a Polském paleontologickém semináři - (červen,
červenec 2004; Bratislava); přednáška Variabilita skulptury exoskeletonů konulárií
na příkladu druhů Exoconularia imperialis a Pseudoconularia grandissima
(prezentace nových výsledků grantu GA ČR 205/03/0170). (Zdeňka Vyhlasová)
– Účast na Zoologických dnech v Brně 12.–13.2. 2004 (Němec, Vacík)
– Účast na Semináři arachnologické sekce na Křivoklátě 23.–25.4. 2004 (Fenclová)
– Organizační zajištění arachnologické exkurze do Slavkovského lesa 25.–27.6.
(Fenclová)
– Účast na arachnologické exkurzi do Národního parku Podyjí 31.7.–3.8. (Fenclová)
– Účast na Arachnologickém semináři PřF UK Praha 18.9. (Fenclová)
– Účast na Mezinárodní netopýří noci – odchyt a kroužkování netopýrů – Valeč
28.8. (Fenclová)
– Konference Inforum (Praha, 25.-26.5.) k problematice nových trendů v oblasti
knihovnictví a informatiky (Šedo)
– Odborný seminář k problematice spolupráce knihoven, kde pronesl příspěvek
(Jindřichův Hradec, 24.-26.6.) s referátem
„Spolupráce mezi knihovnami
v koncepcích a realitě“. ( Šedo).
– Celostátního seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG v Olomouci (6.- 8.9.).
(Šedo, Burdová)
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– konference Problematika historických fondů Čech, Moravy a Slezska, Olomouc –
(22.- 24.11.) (Šedo)

Konference pořádané Západočeským muzeem
– Zoologické oddělení ZČM bylo hlavním pořadatelem Semináře zoologů muzeí a
ochrany přírody 2004 (22.–24.9.)
Semináře se zúčastnilo 39 zoologů z muzeí, správ CHKO a NP, pracovišť AOPK,
Správy ochrany přírody a MŽP. Pro účastníky byl připraven třídenní program
(schůze Oborové komise zoologů AMG, konference, terénní exkurze, návštěva
ZOO Plzeň). (Vacík).
– Konference Čechy v době hradištní Plzeň 2005 (19.5.-21.5.), konferenci
věnované slovanskému a raněstředověkému osídlení Čech připravilo odd.
prehistorie. V rámci konference byla realizována exkurze po významných
lokalitách / Starý Plzenec, Horšovský Týn, Smolov, Bezemín/ . Konference se
účastnilo 35 badatelů z muzeí, Archeologického ústavu AV ČR a Národního
památkového ústavu. Z příspěvků přednesených na konferenci bude v průběhu
roku 2005 vydán Sborník Západočeského muzea – Historie XVII. (Metlička)

Práce pracovníků muzea v poradních sborech jiných muzeí
– Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
– Muzejní rada a společnost Muzea Milevsko (P. Břicháček).
– Oblastní muzeum v Lounech, členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou
činnost (F.Frýda)
– Komise pro sbírkotvornou činnost
Muzea a galérie severního Plzeňska
(Maderová)
– Komise pro sbírkotvornou činnost Muzea Chodska v Domažlicích (Maderová)
– Komise pro sbírkotvornou činnost Západočeské galérie v Plzni ( Maderová)
– Odborná rada při Diecézním muzeu v Plzni (Krčmář-člen; Frýda - místopředseda
rady)
– Členství v Poradním sboru Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (Němec)
– Poradní sbor pro koordinaci výzkumné činnosti
Archeologického centra
v Olomouci (Metlička-člen)

Práce muzejních pracovníků v edičních radách odborných
a muzeologických publikacích
– Jindřichohradecký sborník historický (P. Břicháček).
– Památky archeologické (K. Nováček)
– Muzejní a vlastivědná práce /Časopis společnosti přátel starožitností/ (člen
redakční rady Frýda)

Badatelská činnost:
počet odborných badatelských návštěv: 294
z toho zahraničních: 11
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Knihovna Západočeského muzea
– Knihovna vyexpedovala za rok 2004 celkem 4. 687 kusů publikací
– Do skladu bylo přijato celkem 19. 914 kusů publikací od 6 titulů publikací
vydaných Západočeským muzeem v Plzni (Muzea a galerie 2, Orientální koberce,
Výšinná sídliště, Zlatý věk Ukiyoe, Soupis rukopisů) a 5 titulů drobných tisků
(pohlednice Hlavní budova a Národopis, plakát Umění Orientu, skládanky Umění
Orientu a Knihovna).
– Prodejem bylo získáno 125. 681,- Kč za celkem 4. 204 kusů publikací.
– Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno
10.890 ks (včetně propagačních materiálů muzea - skládanek).
Návštěvnost knihovny:
– v evidenci knihovny je trvale registrovaných abonentních čtenářů 793
– Během pololetí knihovnu navštívilo celkem 912 čtenářů a 519 účastníků exkurzí
s výkladem pracovníků knihovny, celkem tedy 1 431 návštěvníků. Jako průměrný
počet návštěv lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je otevřeno). Badatelům
bylo předloženo ke studiu cca
2.800 svazků. Absenčních výpůjček, pro
zaměstnance muzea, bylo 350. Za čtenářské průkazy čtenářů a kopie bylo
vybráno v r. 2004 celkem 16.901,- Kč. Kopií za úhradu bylo zhotoveno celkem
6 290 kusů.
– Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webovských
stránek knihovny, přesněji online katalogu OPAC. Těch bylo celkem 4.823
(říjnová měření nebyla zaznamenána z důvodu napadení serveru) a provedli
v katalogu celkem 7.120 vyhledávání (průběh návštěvnosti je možné sledovat na
www.zcm.cz/opac).

Počty sbírek zapůjčených pro výstavní a expoziční a badatelské
účely jiným organizacím
zápůjčky v tuzemsku: 2 674 sb. předmětů
na výstavy v zahraničí: 8 sb. předmětů
badatelům v tuzemsku: 11 444
pro konzervaci a restaurování: 13
pro reprezentaci: 3
Celkem zápůjček sbírkových předmětů v roce 2004: 14 142 sb. předmětů

Studijní zahraniční cesty a stáže:
Muséum National d´Historie Naturelle v Paříži (leden 2004) (studium materiálu
konulárií – ve sbírkách uloženy mj. exempláře z Čech). (Zdeňka Vyhlasová)

Práce v odborných komisích a profesních sdruženích
– Česká archeologická společnost při AV ČR, pobočka Plzeň (ved. Nováček)
– Česká archeologická společnost při AV ČR, Odborná pracovní skupina pro
výzkum středověké a novověké keramiky (Nováček-tajemník)
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– Česká archeologická společnost při AV ČR, Odborná pracovní skupina pro dějiny
skla (Frýda-tajemník)
– Západočeská archeologická komise (Metlička-předseda, Orna, Břicháček
členové)
– Numismatická oborová komise AMG (Hus)
– Archeologická oborová komise AMG (Frýda, Orna, Metlička, Herejt)
– Památková komise MO Plzeň - 2 (Hus)
– Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
– Muzejní rada a společnost Muzea Milevsko (P. Břicháček).
– Historické oborová komise AMG (Krčmář)
– Etnografická oborová komise AMG ( Bechný-člen výboru, Maderová-člen)
– Asociace muzeí České republiky (AMG) – člen exekutivy (Frýda)
– Český výbor ICOM při UNESCO – Západočeské muzeum je členem muzeí
sdružených v Českém výboru ICOM (Frýda)
– Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na preventivní ochranu
předmětů movitého kulturního dědictví při OMG MK ČR (Frýda)
– Komise pro grantovou skupinu VISK 7- Kramerius při MK ČR ( Šedo)
– Pracovní skupina pro staré tisky při Národní knihovně ČR ( Šedo)
– Pracovní skupina pro ochranné reformátování při Národní knihovně ČR ( Šedo)

Spolupráce s jinými organizacemi
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
– Západočeská univerzita Plzeň, fakulta humanitních studií, katedra filozofie a
katedra sociální a kulturní antropologie, vedení bakalářských a diplomových prací
(M. Čechura).
Další organizace:
– Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice,
ochrana a evidence archeologického kulturního dědictví. (archeologická
pracoviště)
– Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek v areálu MPR a v
předměstské zóně. (archeologická pracoviště)
– Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební úřady Plzeňského kraje
– ochrana archeologických památek. (archeologická pracoviště)
– Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv, na
výzkumné činnosti (grant) a při specializované konzervaci nálezů (archeologická
pracoviště).
– Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně
archeologických památek. (Kordíková)

Oddělení prehistorie
Archeologický ústav v Praze:
– odd. konzervace při konzervaci sbírkového fondu oddělení–především železných
předmětů .
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– s M. Chytráčkem na zpracovávání halštatského osídlení a grantu „Halštatská a
laténská výšinná sídliště v západních Čechách“. (Metlička)
– s I. Pavlů na přípravě publikace o výzkumu neolitického rondelu a halštatského
sídliště ve Vochově a o neolitickém osídlení. (Metlička)
– s paleolitiky I. Sýkorovou a J. Fridrichem na zpracování nového výzkumu
paleolitické stanice v Senci.(Metlička)
– s M. Dobešem na zpracování časně eneolitického materiálu z Bdeněvsi - „Za
školou“. (Metlička)
Národní muzeum:
– oddělením antropologie (M. Dobisíková) – v r. 2004 na určování žárových
pozůstatků z pohřebišť, kostrové pohřby v Rokycanech.
– oddělení archeologie (M. Lička, B. Kreibichová) – spolupráce při přípravě výstavy
o Keltech v Evropě pro muzeum ve Varese v Itálii.
NPÚ, pracoviště v Plzni a centrální pracoviště v Praze:
– spolupráce na památkové ochraně v regionu, koordinace archeologické činnosti
Ústav archeologické památkové péče středních Čech:
– s D. Stolzem na zpracovávání štípané a broušené industrie.
Společnost ZIP
– na určování uhlíků a zvířecích kostí z nových výzkumů (Plzeň-stavba Kauflandu,
Hradec u Stoda).

Oddělení starších dějin
– Účast v komisi na revizi sbírek v MM Mariánské Lázně při výměně ředitele ( III,
Bernhardt)
– Spolupráce s OM Vysoké Mýto na zpracování dějin 30. p.pluku „Slovenského
východu“ (Hus)
– Účast na mezinárodním numismatickém veletrhu „Numismata 2005“ v MnichověNSR v březnu s nákupem literatury pro ZČM ( Hus)
– Účast na mezinárodním veletrhu „Lovecké a sportovní zbraně“ v Praze-Výstaviště
v říjnu –získání katalogů aj. pro ZČM (Hus)
– Spolupráce s OKTE Krajské správy PČR v Plzni ( pyrotechnici) –vzájemné
konsultace, kopie literatury, zápůjčky pro studium aj. ( Hejduk)
– Spolupráce s krejčovskými dílnami DJKT v Plzni –konsultace, vzory, zápůjčky aj.
(Hejduk)
– Účast v komisi zakládající American-Patton Memorial Pilsen (Pattonovo muzeum
v Plzni) pod egidou MmP (Hus)
– pomoc při reinstalaci prohlídkového okruhu Plzeňské podzemí , pro Esprit Plzeň
(Beránková)
– Účast na různých závěrečných komisích arch.výzkumů v rámci kraje (Orna)
– poskytnutí mapových podkladů a plánů a spolupráce pro zpracovávané „Dějiny
Plzně v datech“ – vyšlo v XII 2004 (Bernhardt)
– poskytnutí mapových podkladů pro chystaný „Atlas fotoortomap Plzně“ – MmP
(Bernhardt)
– konsultace studentům KAR FHS ZČU i k ročníkovým pracím, minim. 21 studentů
(Hus, Orna, Bernhardt), oponentura diplomovým pracím –1 ks ( Hus),
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přednášková činnost- „Základy numismatiky“- zimní semestr na FHS ZČU (Hus),
vedení prací SOČ a účast na hodnocení SŠ (Bernhardt).

Oddělení novějších dějin
– s Vexiologickým klubem v Plzni (Palová)
– s Diecézním muzeem v Plzni (Krčmář)

Uměleckoprůmyslové oddělení
NM v Praze – odd. klasické archeologie, Náprstkovo muzeum , NG v Praze – sbírka
asijských kultur zámek Zbraslav, UMPRUM v Praze, Ústav pro klasickou archeologii
v Praze, Moravská galerie v Brně, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum
v Litomyšli, Muzeum v Mariánské Týnici, Muzeum v Přešticích, Zpč.galerie v Plzni,
Pivovarské muzeum v Plzni, Památkový ústav v Plzni – zámek Kozel, zámek
Nečtiny, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Státní oblast. archiv, Galerie
TRIGON, Galerie J. Trnky. Dále se uskutečnila spolupráce s židovskou obcí –
(odb.určení lampy věčného světla pro synagogu v Plzni a byla pro ně zajištěna
možnost jejího restaurování).

Oddělení paleontologie
– Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha - spoluřešitel projektů GA ČR
205/03/0170, GAČR 205/02/0934, GAČR 205/02/1121 a A3013306.
– Paleontologické oddělení; Národní muzeum, Praha – spolupráce při systematické
uspořádání konulárií ve sbírkách paleontologického oddělení Národního Muzea
v Praze; spolupráce na projektech zpracování permo-karbonské fosilní flóry
(projekty GAČR 205/02/1121 a A3013306).
– Česká geologická služba, Praha - spolupráce na studiu exemplářů konulárií.
králodvorského souvrství (ordovik) a siluru zahrnutých v projektu GA ČR
205/03/0170; spolupráce na projektech zpracování permo-karbonské fosilní flóry
(projekty GAČR 205/02/1121 a A3013306).
– Geologický ústav Akademie věd ČR - spolupráce na projektech zpracování
permo-karbonské fosilní flóry (projekty GAČR 205/02/1121 a A3013306).
– Ghent University, Department of Geology and Soil Science - konzultace materiálu
konulárií ordoviku Maroka, přislíbena další spolupráce s možností získání dalšího
amteriálu
– Hanover College, Indiana, USA - mikrostruktury konulárií (komparativní studium
českých a severoamerických druhů), publikace – viz Ediční a publikační činnost.
– University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Canada – spolupráce
na studiu permo-karbonské fosilní flóry (především z čeledi Marattiaceae).
– 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.
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Oddělení botaniky
Spolupráce s vysokými školami
– Lokality Rubrivena polystachia ze Šumavy – poskytnutí dr. B. Šeré (Jihočes. Univ.
České Budějovice) (J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Oponentní posudky a oponentní komise diplomových prací na Pedagogické
fakultě, katedře biologie ZČU Plzeň (J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Konzultace studentům a determinace materiálu (J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Lokality Ranunculus lingua poskytnutí dr. V. Rybkovi (Přír. fak. Olomouc) (J.
Nesvadbová, J. Sofron).
Spolupráce s Pedagogickým centrem Plzeň
– Krajská komise SOČ (J. Sofron)
– Oponentní posudky prací (J. Sofron)
Spolupráce s Českou botanickou společnosti AV ČR
– Příprava exkurzí na rok 2005 (NS Po stopách F. Malocha, r. Gentianella pod.) (J.
Nesvadbová).
– Jednání hlavního výboru Společnosti (J. Sofron).
Spolupráce s AOPK Plzeň
– konzultace k plánům péče CHÚ (J. Nesvadbová, J. Sofron)
– determinace materiálu (J. Nesvadbová, J. Sofron)
Spolupráce s NP Šumava
– Redakční rada Silva Gabreta (J. Sofron)
Spolupráce s okresní radou Junáka (J. Sofron)
– Naučná stezka hraběte Hanuše, vybudované Zkrašlovacím spolkem Ptenín
(determinace materiálu, účast na slavnostním otevření) (J. Nesvadbová, J.
Sofron).
– Rešerše literatury v knihovně katedry botaniky Př. F. UK Praha (J. Nesvadbová,
J. Sofron).

Metodická pomoc muzeím
Západočeské muzeum poskytuje v rámci svých možností plošnou metodickou pomoc
ostatním v Plzeňském kraji i ostatním muzeím v ČR podle své specializace, např.
OM Mariánská Týnice, OM Rokycany (viz dále), MM Přeštice, OM Klatovy, OM
Sokolov, OM Chomutov, OM Vysoké Mýto, OM Rakovník, OM Karlovy Vary, MM
Nepomuk, MM Horažďovice aj. Stejně tak spolupráce se všemi odd. ZČM – všichni
pracovníci. Z mimomuzejních pracovišt´ spolupráce s PgC Plzeň a s DDM Plzeň (oba
Bernhardt, cyklus „Cesta do pravěku“), Esprit – PHP (pomoc při realizaci exposice
PHP – Beránková), zvláštní pozornost a tak i nutnost extra zveřejnění metodické i
praktické pomoci při zavádění systému CES/CESík pro všechna oddělení ZČM a M
Blovice, Stříbro, Přeštice a Nepomuk, extra školení pro všechna muzea kraje a
správcovství při vykazování CESu (Orna).
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Odborná pomoc OM Rokycany při zpracování numismatické sbírky. Zpracována
numismatická sbírka. ÚSP Liblín a konsultována správa numismatické sbírky OM.
(Hus) – průběžně během roku.

Fotograf
– Botanika- digitální snímání – kreslené houby- 1062 ks., přenos dat do PC, úprava
snímků v PC vypálení na CD.
– Umprum - Pokračovalo se v dokumentaci sbírek uložených v depozitáři v Bolevci.
Jednalo se o sbírku cínu, hodin, tresor a různé dodatky- 1602 ks.Další snímky
v průběhu roku, sochy před rest., umístěné v Nepomuku, dřevořezy, zámky
určené do tisku, orientální předměty, dřevořezy, plakáty Mucha- 92 ks.
– Novověk- ošetření negativů napadených plísní- vyjmutí negativů z obálek,
ošetření lihem a odstranění plísně- 100 ks. Zhotovení fotografií ze skleněných
negativů- zhotoveno 262 fotografií.Dokumentování rekonstrukce Klatovské třídy a
její průběh.
– Národopis- po předchozí domluvě nebyl dán žádný požadavek na foto předmětů.
Pro sběratele foto betlému- 5 ks.
– Knihovna- foto starých tisků pro tisk, pro přednášky, knižní zlomky jako
dokumentace sbírek-324 ks.
– Středověk- foto medaile pro tisk na klasický film.
– Prehistorie- foto bronzové spony pro tisk, digitálně i na diapozitiv.
– Fotografování sbírkových předmětů před a také po restaurování.
– Fotodokumentace vernisáží, výstav a dění v muzeu - Plzeňští a zvířátka, Cesta
středem Evropy, křest knihy o Šumavě, Knižní vazby, Krásy a tajemství ČR,
pořízen záznam i na kameru, tiskovka křtu vydání nového CD starých tisků,
Japonská keramika, Umění orientu,výstavy a stálé expozice na žádost
magistrátu, obrazy pana Štíchy, gobelíny, Zima je zima.
– Bylo provedeno fotografování výstavby hradby mezi muzeem a Continentalem,
průběh zhotovování mříží určených pro hradbu u muzea, dokumentace
vypáleného zabezpečovacího zařízení po zásahu blesku v Bolevci,
zdokumentování poškozeného stropu od tekoucího topení v hl. bud., pro
pojišťovnu, foto orientálních koberců vystavených v muzeu- 50 ks. Foto
sbírkových předmětů pro výstavu Umění orientu.
Zhotovení foto

- 9x13 – 105 ks
- 13x18 – 110 ks.
- 18x24 – 47 ks.

Celkem bylo nafotografováno 3297 digitálních snímků. Snímky byly přeneseny do
počítače, upraveny a vypáleny na CD, pak předány na oddělení.
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8. Ediční a publikační činnost
Oddělení prehistorie
–
–

do tisku odevzdán Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVII., který
obsahuje 17 příspěvků od pravěku po středověk (M. Metlička, T. Bernhardt)
shromážděny byly příspěvky do sborníku z konference „Archeologie doby
hradištní v Čechách“ a bylo zahájeno jejich redakční zpracování.

Ostatní publikační činnost:
Vyšlé monografie:
–
M. Chytráček – M. Metlička: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Laténezeit
in Westböhmen. Památky archeologické. Supplementum 16. Praha 2004.
Články odevzdané do tisku:
–
E. Čedíková – M. Metlička: Pozdně mohylové sídlištní objekty z Mašovic.
Sborník ZČM Histroie XVII.
–
A. Štěrbová: Nová halštatská sídliště na středním toku Radbuzy. Sborník ZČM
Historie XVII.
–
M. Metlička: Žlabovité objekty na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové
v západních Čechách. Sborník z VIII. konference o době popelnicových polí a
době halštatské.
–
J. Bouda – J Orna: Alea iacta est. Sborník ZČM Historie XVII.
–
M. Metlička: Pozdně halštatské hroby ve Starém Plzenci. Článek do Sborníku
ZČM Historie XVII.
–
odevzdán příspěvek na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2003 s názvem
„Polykulturní pohřebiště v Plzni-Radčicích“ výzkum 2003 (M. Metlička)
–
společně s M. Chytráčkem a J. Hůrkovou odevzdán článek „Die archäologische
Forschungsgeschichte im südwestichen Teil Westböhmens“ pro sborník
z pracovního setkání „Archäologische Arbeitsgemeischaft Ostbayern/ West- und
Südböhmen (M. Metlička).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé:
– Braun, P.: Záchranné archeologické výzkumy na dálničním obchvatu Plzně u
Starého Plzence. In: Sborník ZČM v Plzni, řada Historie XVII. Plzeň 2004.
– Braun, P.: In: Zahradnický, J. – Sedláček, M. (eds.) a kol.: Chráněná území
České republiky XI. Plzeňsko a Karlovarsko. Brno – Praha 2004, letecká
fotodokumentace kulturní krajiny.
– Břicháček, P.: Dějiny. In: Kolektiv (eds.): Příroda Plzeňského kraje. Plzeň 2004, s.
6 –21.
– Břicháček, P. – Baštová, D.: Pravěk západních Čech až do příchodu Slovanů. In:
Kumpera, J. (red.): Dějiny západních Čech. Od pravěku do poloviny 18. století.
Plzeň 2004, s. 24 – 43.
– Břicháček, P. – Řezáč, M. v tisku: Výsledky záchranného výzkumu v Soběkurech
v roce 2002. In: Sborník ZČM v Plzni, řada Historie XVII. Plzeň 2004.
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– Čechura, M. 2004: Archeologie ve Všerubech [online]. Dostupné na:
<http://obecni-urad.net/source/historie.php?ID=670>
– Čechura, M. 2004: Lidové náhrobníky v západních Čechách. In: Horpeniak, V.
(ed.): Memento mori. Smrt jako brána k věčnosti ve výtvarném umění. Kašperské
Hory, Muzeum Šumavy Sušice 2004.
– Čechura, M. 2004: Archeologický výzkum pohřebiště u kostela sv. Mikuláše v
Kašperských Horách. In: Horpeniak, V. (ed.): Memento mori. Smrt jako brána k
věčnosti ve výtvarném umění. Kašperské Hory, Muzeum Šumavy Sušice 2004.
– Čechura, M. 2004: Nález kostí ve zdivu kostela sv. Vavřince ve Strašicích.
Barňák. Strašický měsíčník XII, 2004, č. 11, s. [9] – [10].
– Čechura, M. 2004: recenze: Lidová architektura. Okres Plzeň–sever. [Aut.]:
Bukačová, Irena – Foud, Karel – Karel, Tomáš – Křemenák, Jiří, Plzeň, Státní
památkový ústav v Plzni 2002. 183 s. České památky 15, 2004, č. 1.
– Čechura, M. 2004: recenze: Sláva a pád hradu Vízmburka. Sdružení pro
Vízmburk ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Julie W. Mezerové v Úpici.
Hradec Králové 2003. 49 s. České památky 15, 2004, č. 2.
– Čechura, M. v tisku: Nejstarší středověká zástavba v Manětíně. In: Sborník ZČM
v Plzni, řada Historie XVII. Plzeň 2004.
– Čechura, M. v tisku: Raně středověké osídlení v Plzni – Radčicích. In:
Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň 2005.
– Čechura, M. v tisku: Archeologie kostelů v západních Čechách. In: Archaeologia
historica 30. Brno 2005.
– Čechura, M. v tisku: Archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně.
Zpravodaj obecního úřadu Svojšín.
– Nováček, K. 2004: Úvodem. In: Nováček, K. (ed.): Těžba a zpracování drahých
kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno
– Plzeň, s. 7 – 10.
– Nováček, K. 2004: Středověká výroba “falešného stříbra” v Kutné Hoře? K
interpretaci technologií v hutnické dílně mezi Malínem a Novými Dvory na
Kutnohorsku. In: Nováček, K. (ed.): Výroba drahých kovů – sídelní a
technologické aspekty. Mediaevalia Archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň 2004,
s. 211 – 221.
– Nováček, K. 2004: Západní Čechy v 10. – 13. století. In: Kumpera, J. (red.):
Dějiny západních Čech. Od pravěku do poloviny 18. století. Plzeň 2004, s. 44 –
64.
– Nováček, K.: zpracování úvodních textů a hesel oddílů I a II, jednotlivá hesla
v oddílech III, V, XII. In: Martinovský, I. (red.) 2004: Dějiny Plzně v datech, od
prvních stop osídlení až po současnost. Plzeň 2004.
– Nováček, K. Zprávy a recenze (Památky archeologické, Archeologické rozhledy,
Minulostí Západočeského kraje)
– Nováček, K. – Razím, V. – Ebel, M. 2004: Opevnění města Tachova. Průzkumy
památek XI/2, s. 51 – 94.
– Nováček, K. – Široký, R. v tisku: Zapomenuté město. Starý Plzenec na cestě od
rané přemyslovské aglomerace k vrcholně středověkému městu. Archeologické
rozhledy.
– Nováček, K. – Šrámek, J. v tisku: Provenience kamene rozbitých gotických
skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra. Zprávy o geologických výzkumech
v roce 2004.
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– Uherský, M.: Nález kamenných seker u Mirošova. Příspěvek ke studiu eneolitu
jihovýchodního Rokycanska. Sborník Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech 16,
2004.
– Uherský, M. v tisku: Výsledky povrchových průzkumů na ploše zaniklé středověké
vesnice Roudná, kat. území Senec u Plzně. In: Sborník ZČM v Plzni, řada
Historie XVII. Plzeň 2004.

Oddělení starších dějin
– Drobné články do regionálního a vlastivědného tisku, autorizované rozhovory do
masmédií atd. Počet předem nelze specifikovat (všichni pracovníci). Splněno.
– Poskytnuty rozhovory do tisku a regionálních novin v souvislosti s vernisáží
výstav (Hus) pro TV relace o MZ Plzeň (v XI 2004, Hus), článek v zvl.příloze
Plzeňského deníku „Se Západočechy na italské frontě 1915-18“ – červenec 2004
(Hus). Ostatní pracovníci nepublikují.
– Hus, M., Jan Žižka v čsl. faleristice, sborník Husitský Tábor 2005, v tisku
– Frýda, F., Plzeň, středověká pevnost a její zbrojnice, sborník Husitský Tábor
2005, v tisku
– Hus,M., Vojáci studené války 1945-90, v tisku
– Bouda, J.-Orna.J, Alea iacta est, Sborník Západočeského muzea v Plzni –
Historie XVII.

Oddělení novějších dějin
Publikace:
– Krčmář L., Zahradnický J.: Plzeňský kraj. Přijďte a prožijte… . Kletr, Plzeň 2004
– Krčmář L., Procházka Z., Soukup J.: Zničené kostely. Nakladatelství Českého
lesa, Domažlice 2004
– Kolektiv: Plzeňsko a Karlovarsko. Chráněná území ČR XI. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR.
Praha 2004. Zpracovány úvodní statě k osídlení
jednotlivých regionů kraje - Krčmář
– Krčmář L., Plzeňský kraj. Pohledy shora. Kletr. Plzeň 2004
– Krčmář L., Plzeňský kraj. Památky. Kletr. Plzeň 2004
Odborné příspěvky:
– Knoll V.,- Krčmář L., Kritická poznámka k hodnocení povrchových průzkumů.
Dějiny staveb 2003, Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebněhistorický
průzkum, Plzeň 2004, s. 96-99.

Oddělení uměleckoprůmyslové
– CD ROM – „Užité umění ve sbírkách ZČM“ (oceněno 3. místem v soutěži Gloria
musealis, MK ČR za rok 2004).
– Braunová, D., katalog výstavy Umění orientu, v tisku
– Braunová, D., Umění orientu, propagační materiál k výstavě v Západočeském
muzeu.

Oddělení národopisné
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– Bechný - zpracování materiálů pro Plzeňský deník do seriálu o unikátech regionu;
vánoční příloha Plzeňského deníku; zpracování materiálů s tématikou masopustu
pro M. Kosu (Smetanovské dny)
– Maderová – vypracován biografie PhDr. M. Ulčové pro publikaci „Plzeňské
medailony“

Oddělení paleontologické
– Pšenička, J., Bek, J., (in press). Tenchovia bulgariaensis gen. et sp.nov. from the
Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgarian. Acta Balcanica, Bulgaria.
(po recenzích i korekturách)
– Pšenička, J., Zodrow, E.L., Mastalerz, M., Bek, J. (in press). Functional-carbon
groups (FTIR spectra) of pecopterids: comparisons sphenopterids, pecopterids,
and
medullosaleans,
Pennsylvanian,
chemotaxonomic implications.
International Journal of Coal Geology. impaktovaný časopis (po recenzích i
korekturách)
– Pšenička, J., Bek,J., Rößler, R. (in press). Two new compressed species of
Sonapteris gen. nov. (Botryopteridaceae) from the Upper Carboniferous
(Bolsovian-Westphalian D) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif. Review of
Palaeobotany and Palynology. impaktovaný časopis (po recenzích, před
korekturami)
– Zodrow, E.L., Šimůnek, Z., Cleal, C.J., Bek, J. Pšenička, J., (in press). Revision of
compression Acitheca-like species from Canada-Czech Republic-France
(Westphalian D-Stephanian). Review of Palaeobotany and Palynology.
impaktovaný časopis (zasláno do tisku)
– Pšenička, J., Bek, J., Rößler, R. 2004. The first evidence of a Botryopterid
compression fern from the Pennsylvanian of Czech Republic. VII International
Organization of Paleobotany Conference, Bariloche, Ptatgonia Argentina, Museo
Paleontológico Egidio Feruglio, 91-92.
– Zodrow, E.L., Šimůnek, Z., Cleal, C.J., Bek, J. Pšenička, J., 2004. The general
view of compression Acitheca species from Canada-Czech Republic- France
(Westphalian D-Stephanian). VII International Organization of Paleobotany
Conference, Bariloche, Ptatgonia Argentina, Museo Paleontológico Egidio
Feruglio, 150-151.
– Pšenička, J., bek, J., Opluštil, S., 2004. Carboniferous ferns from the tuff horizon,
Kladno Formation (Bolsovian), Czech Republic. Workshop and IGCP 469 Central
Europen Meeting “Freiberg 2004”, Technische Universitat Bergakademie
Freiberg, 36.
– Pšenička, J., Zodrow, E.L., Bek, J., Cleal, C.J., 2004. Pecopterids of Czech and
Canadian Basins (Pennsylvanian). 10th Coal Geology Conference, Prague 2004,
19-20.
– Libertín, M., Pšenička, J., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J., Drábková, J., 2004. In
situ paet-forming forest from the tuff bed of the Whetstone Horozon (Czech
Republic, Bolsovian). Eropean Planta taphonomy Meeting, 2004, Naturalis,
Leiden, The Netherlands, 16-17.
– Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Šimůnek, Z., 2004. Middle Westphalian
plant association of clastic and peat substrates in the continental basins of
Bohemia, Czech Republic. Eropean Planta taphonomy Meeting, 2004, Naturalis,
Leiden, The Netherlands, 18.
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– Pšenička, J., 2004. Story of individual plants from in situ peat-forming forest, the
tuff bed of Ovčín Locality (The Whetstone Horozon from Czech Republic,
Bolsovian, Pennsylvanian). Eropean Planta taphonomy Meeting, 2004, Naturalis,
Leiden, The Netherlands, 19.
– Pšenička, J., 2005. Taxonomy of Pennsylvanian ferns from Permo-Carboniferous
coal basins in the Czech republic and Canada. PhD disertační práce (před
dokončením).
– Kraft, P., Kraft, J., 2004. Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství
(ordovik pražské pánve). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, Čes.
geol. Úst.: 25-27.
– Kraft, P., Kraft, J., Chlupáč, I., 2004. Excursion II, day 2, stop 5: Točník. In: Kraft,
P. Linnemann,
– U., Mazur, S.: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif.
IGCP 497 The Rheic Ocean: Its origin, Evolution and Correlatives, Opening
Meeting 2004. Excursion Guidebooks and Abstratcs: 50-51.
– Kraft, P., Kraft, J., 2004. Excursion II, day 3, stop 1: Ejpovice. In: Kraft, P.,
Linnemann, U., Mazur, S.: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the
Bohemian Massif. IGCP 497 The Rheic Ocean: Its origin, Evolution and
Correlatives, Opening Meeting 2004. Excursion Guidebooks and Abstratcs: 5658.
– Van Iten, H., Vyhlasová Z., 2004. Conulariids. 119-123. In Barry D. Webby,
Florentin Paris, Mary L Droser, and Ian G. Percival: The Great Ordovician
Biodiversification Event. Columbia University Press, New York. 484 pp.– shrnuje
výsledky mezinárodního projektu UNESCO IGCP 410.
– Van Iten, H., Vyhlasová, Z., Zhu, M.-Y., Yi Q., (in press). New data on the skeletal
microstructure of conulariids. – Journal of Palaeontology. impaktovaný časopis
(po recenzích i korekturách)
– Vyhlasová, Z., 2004. Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality
Kařízek (Dobrotivské souvrství, pražská pánev). Zprávy o geol. výzkumech v roce
2003, 98-99.
– Vyhlasová, Z., (in press). Anatomical and taphonomical variation in conulariids
from the Lower Paleozoic of the Prague Basin. Acta Universitatis Carolinae,
Geologica.(po recenzích i korekturách)
– Vyhlasová, Z., (in press). Bedřich Bouček and conulariids. Journal of the Czech
Geological Society. (po recenzích i korekturách)
– Vyhlasová, Z., (2004). Variabilita skulptury exoskeletonů konulárií na příkladu
druhů Exoconularia imperialis a Pseudoconularia grandissima. 5. Paleontologická
konference, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 110-111.
– Vyhlasová, Z., 2004. Ordovician conulariid diversity in the periGondwana and
Baltica regions – a summary with a special view to the Ordovician of Barrandian.
International Symposium on Early Palaeogeography and Palaeoclimate, Institüt
für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlanger Geologische
Abhandlungen, 5,75.
– Vyhlasová, Z., 2004. Ordovician conulariid diversity in the periGondwana and
Baltica regions – a summary with a special view to the Ordovician of Barrandian.
48th Palaeontological Association Meeting, Laboratoire de Paléontologie et
Paléogéographie et Paléogéographie du Paléozoïque (LP3), 189-190.
– Vyhlasová, Z., 2004. Affinities of Ordovician conulariid faunas from Central AntiAtlas (Morocco) and Barrandian area (Czech Republic). 48th Palaeontological
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Association Meeting, Laboratoire de Paléontologie et Paléogéographie et
Paléogéographie du Paléozoïque (LP3), 189-190.

Oddělení botaniky
Edice
– Calluna, Plzeň – redakční i autorské práce, číslo 1/2004, 15 stran, 19 článků.
(redakční i autorské práce J. Nesvadbová, J. Sofron).
– Erica, Plzeň, 12/2004, 134 stran, 13 článků (redakční i autorské práce J.
Nesvadbová, J. Sofron, R. Vacík).
Publikace pracovníků oddělení
– Anonymus (= redakce časopisu Calluna): Ing. Jaroslav Kail zemřel. – Calluna,
Plzeň, 9: 14–15.
– Brabec J., Křenová Z. et Nesvadbová J. (2004): Švihlík krutiklas – pozoruhodný
druh květeny ČR. – Živa, Praha, LII (XC): 209–211.
– Brabec J. (2004): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella
praecox ssp. bohemica) v ČR (sezóna 2004). Závěrečná zprava. – ms., 17 p.
depon autor. (J. Nesvadbová colab.)
– Honzíková E. (2004): Vzácný nález houby Hypocreopsis lichenoides (Tode)
Seaver. – Calluna, Plzeň, 9: 6.
– Kinská I., Nesvadbová J., Sofron J. (2004): Čtvrtý dodatek k botanické bibliografii
města Plzně. – Erica, Plzeň, 12: 119–128.
– Nesvadbová J. (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám
dr. Bohumilu Slavíkovi (1935–2004). – Calluna, Plzeň, 9: 11–12.
– Nesvadbová J. (2004): Tyttlovy obrazy hub na zámku Nebílovy. – Calluna, Plzeň,
9: 14.
– Nesvadbová J. (2004): Vycházka na Ústřední hřbitov v Plzni. – Calluna, Plzeň, 9:
2–3.
– Nesvadbová J. (2004): Ohlédnutí za floristickým kurzem ČBS 2003 – Rokycany. –
Calluna, Plzeň, 9: 5–6.
– Nesvadbová J., Brabec J., Matějková J. et Křenová J. (2004): Populační biologie
Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL. na tradičně obhospodařované lokalitě “NPP
Pastviště u Fínů”. – Příroda, Praha, in press.
– Nesvadbová J. et Matějková I. (2004): Na tankodromu rostou poklady. – Plzeňský
deník, Plzeň, 9. 7. 2004.
– Sofron J. (2004): Poznámky o botanické zahradě v Inverewe (severozápadní
Skotsko). – Calluna, Plzeň, 9: 13–14.
– Sofron J. (2004): Březový lesík v Plzni–Bílé Hoře. – Calluna, Plzeň, 9: 12–13.
– Sofron J. (2004): Botanická charakteristika [Plzeňsko a Karlovarsko]. –
Zahradnický J., Mackovčin P. (eds) a kol.., Plzeňsko a Karlovarsko in Mackovčin
P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, vol. 11, Brno et Praha, p. 54–65.
– Sofron J., Hlaváček R., Karlík P. et Nesvadbová J. (2005): Flora a vegetace. – in
– Cílek et al. Střední Brdy, ed. MZ ČR, MŽP ČR, ČSOP Příbram a Kancelář pro
otázky ochrany přírody a krajiny Příbram, Příbram: 101–119.
– Sofron J. (2004): [S pozůstalostí ......]. – in Brožík v., Příspěvek k poznání květeny
Sušicka, Erica, Plzeń, 12:33-49.
– Wild J., Neuhauslová Z. et Sofron J. (2004): Changes of plant species
composition in the Šumava spruce forest, SW Bohemia, since the 1970s. – Forest
Ecology and Management, Amsterdam, 187 (2004): 117–132.
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Oddělení zoologické
Publikační činnost:
– Fenclová I. (člen kolektivu spoluautorů): Spider of the Lower Morava Biosphere
Reserve and closed adjanced localities. – Klapalekiana (v tisku)
– Fenclová I.: Pavouci. – In: Český les – historie, příroda, současnost (kolektiv
autorů, v tisku).
– Fenclová I.: Pavouci Plzeňského kraje. – PowerPointová prezentace na Semináři
zoologů muzeí a ochrany přírody 2004, Plzeň.
– Němec F.: Rhadinopsylla pentacantha (ROTSCHILD, 1897) (Siphonaptera,
Hystrichopsyllidae) v synuziích blech hnízd Talpa europaea LINNAE 1758 a
Microtus arvalis (PALLAS 1779) v západních Čechách. – Erica, Plzeň: 99–108.
– Vacík R.: K sedmdesátinám RNDr. Františka Němce
– Vacík R.: Stračí stránky - Webové stránky o strakách na serveru Západočeského
muzea (www.zcm.cz/straka)
– Vacík R.: Příroda Plzeňského kraje. – PowerPointová prezentace na Semináři
zoologů muzeí a ochrany přírody 2004, Plzeň.
Ediční činnost:
– Redakčně a DTP sazbou bylo připraveno jedno číslo Sborníku ZČM – Příroda
(104), pod redakcí J. Nesvadbové byla k tisku též připravena Erica č. 12 (Vacík)

Knihovna Západočeského muzea
– jako 2. svazek knihovní edice Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Bylo
obnoveno vydávání Seznamu přírůstků knihovny. Nejprve byly vydány chybějící
soupisy za minulá období a letošní rok byl již publikován v měsíčních intervalech.
Soupisy jsou vydávány jak v papírové formě tak i v elektronické. Jsou zasílány na
všechny odborná oddělení a současně předávány institucím, které mají zájem.
– Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2004 byla přidělena
celkem 9 čísel ISBN. Jde o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
80-7247-035-3 – Orientální koberce
80-7247-036-1 – Erica 12
80-7247-037-X – Sborník – Historie 17
80-7247-038-8 – Sborník – Příroda 104 (Vávra, J. Motýlí fauna, vegetační
poměry)
80-7247-039-6 – Sborník – Historie, Supl. 2004. (Rehberger, A. Italská fronta…)
80-7247-040-X – Folia … Botanica (Sofron, J. Montane.fichten. …)
80-7247-041-8 – Folia … Botanica (Kučera, T. Contribution to the soil …)
80-7247-042-6 – Folia … Geologica, Editio spec., Vol. 1. (Pešek, J. Late
paleozoic…)
80-7247-043-4 – Umění Orientu ze sbírek Zpč. Muzea v Plzni.
– Tituly 3,6-9 prozatím nevyšly, poslední 4 budou vydány v r. 2005. Povinné výtisky
jsou pravidelně předávány dle zákona.
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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 zahraničími partnery, včetně organizace zahraničních návštěv
v muzeu. Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění v muzejních
prostorách.
Podrobný přehled kulturních akcí je uveden v samostatné části této výroční zprávy.

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

9. Ekonomika
Příjmy:
Příspěvek od zřizovatele:
Příspěvek po změnách
(účelové prostředky na rekonstrukci hl.budovy):
Příspěvek MK ČR (programy):
Náklady:
energie:
opravy a udržování:
nájemné:
rekonstrukce objektů inv. povahy:
- hl. budova, Kopeckého sady 2:
- Tylova 22:
- Nepomuk:
- Zborovská 40:
opravy hl. budovy muzea neinv. povahy:
mzdové náklady:
zák. soc. pojištění:
ost.soc.pojištění:
zák.soc.náklady:
ost. soc.náklady:

36 457 000,- Kč
40 457 000,- Kč
3 330 000,- Kč
2 487 703,97 Kč
5 542 890,31 Kč
881 000,- Kč
7 746 913,- Kč
173 488,- Kč
437 814,- Kč
491 135,- Kč
5 347 344,- Kč
16 834 651,- Kč
5 682 732,- Kč
44 788,- Kč
720 948,61 Kč
271 006,- Kč
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ost.daně a poplatky:
Přepočtený stav pracovníků:
fyzický stav pracovníků:
průměrná mzda:

8 361,- Kč
89
98
14 809,45 Kč

Hospodářský výsledek: + 35 766,52 Kč – rozdělený do fondů.
Hospodaření muzea lze považovat za vyrovnané.

10. Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2004
Ředitelství Západočeského muzea:
ředitel muzea:
PhDr. František Frýda
Zástupce ředitele, ekonom muzea:
Ing. Karel Beneš
Sekretariát ředitele:
Eva Marešová
/tajemnice, povolení k vývozu předmětů kulturní hodnoty do 25. 2. 2004/
Marie Matoušková
/agenda ISO, OBP, PO/
Tomáš Hejduk
systémový inženýr
Ing. Václav Pošta
vnitřní audit
Oddělení vnějších vztahů:
Mgr. Ingrid Havránková
Petr Ladman
Markéta Pravdová
Ekonomické oddělení:
Věra Pecháčková, vedoucí odd.
/mzdy, účetnictví/
Bc. Marie Knetlová
/pokladna, komisní prodej, výplaty a evidence CVS/
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Magda Bartůňková
správa majetku muzea, fakturace
Fotodokumentace:
Ivana Michnerová
Investiční technik:
Josef Blahout
/stavební dozor investora při opravě hlavní budovy muzea, správa a technické
zajištění provozu hl. budovy muzea, zajištění EZS a EPS pro objekty ZČM/
Průvodci:
l. výstavní sál a expozice Nám. Republiky 13:
Marie Škardová
Jiřina Kuželová
2. Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2:
Ludmila Němcová
Jan Hrad
3. Výstavní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2:
Brigitta Šimandlová
Věra Andrlová
4. Jubilejní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2:
Lenka Hradová
Milada Kestlerová
Odborná pracoviště:
Oddělení pravěku:
Adresa: Koterovská 162
Ved.: Bc. Milan Metlička
Pracovníci:
Jarmila Metličková
Marcela Mašková
Milan Strnad /část. úvazek/
Mgr. Eva Čedíková
Mgr. Andrea Štěrbová
Petr Mudra /část. úvazek/
Iveta Šmolíková /část. úvazek/
Oddělení záchranných archeologických výzkumů:
Adresa: Plzeň Koterovská 162
Ved.: PhDr. Pavel Břicháček
Pracovníci:
PhDr. Petr Braun
Mgr. Karel Nováček /část. úvazek/
Mgr. Martin Čechura
Mgr. Petr Hereit
Mgr. Alena Kordíková
Markéta Sochorová
Mgr. Marek Uherský
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Oddělení starších dějin:
Adresa: Plzeň Koterovská 162
Ved.: PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci:
Mgr. Tomáš Bernhardt
Miroslav Hejduk /zbrojíř ZČM/
Bc. Jiří Orna
Marie Beránková /část. úvazek/
Eva Gabrielová /část. úvazek/
Anna Zajacová /část. úvazek/
Oddělení novějších dějin:
Adresa: Plzeň Tylova 22
Ved.: Mgr. Luděk Krčmář
Pracovníci:
Dagmar Morgensternová /část. úvazek/
Iva Palová
Oddělení uměleckoprůmyslové:
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17
Ved.: PhDr. Dagmar Braunová
Pracovníci:
Ludmila Kotorová
Mgr. Antonín Steinhausel
Mgr. Jindřich Mleziva
Oddělení národopisné:
Adresa: Plzeň Nám. Republiky 13
Ved.: Mgr. Daniel Bechný
Pracovníci:
PhDr. Marie Maderová
Tamara Hájková
Jana Krejcarová
Oddělení botaniky:
Adresa: Plzeň Tylova 22
Ved.: Mgr. Jaroslava Nesvadbová
Pracovníci:
RNDr. Jaromír Sofron /část. úvazek/
Jana Mourková /část. úvazek/
Eva Honzíková
Renata Bláhová
Oddělení zoologie:
Adresa: Plzeň Tylova 22
Ved.: RNDr. Roman Vacík
Pracovníci:
RNDr. František Němec /část. úvazek/
Ivana Fenclová
Ervín Gust /část. úvazek/
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Eva Kašparová /část. úvazek/
Oddělení paleontologické:
Adresa: Plzeň Tylova 22
Ved.: Mgr. Josef Pšenička
Pracovníci:
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, Csc.
Mgr. Zdena Vyhlasová
Ing. Jana Mlnaříková
Jan Bureš /část. úvazek/
Knihovna Západočeského muzea:
Adresa: Plzeň Kopeckého sady 2
Ved.: PhDr. Ila Šedo
Pracovníci:
Jitka Burdová
Jan Engler
Lenka Šimicová /část. úvazek/
Oddělení konzervace:
Adresa: Plzeň Tylova 22
Ved.: Jiří Špinka, m. um. řemesel
Pracovníci:
Eva Podzemná
Gabriela Šmolíková
Ing. Ivana Čechová
Výstavnictví:
Ved.: Ludmila Kristová
Bc. Miroslav Tříska
David Lang
Miroslav Hakr
Oddělení technické a údržby budov:
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17
Ved.: Otakar Quadrát
Pracovníci:
Zdeněk Suchý
Vlastimil Kudra
Jiří Rod
Jiří Landštof
Václav Vondrovský
Uklízečky: /všechny na část. úvazek/
a/ odd. národopisné
Olga Eberlová
b/ Kopeckého sady 2
Drahomíra Čonková
Ivana Hammerová
Anna Richterová
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c/ Tylova 22
Alena Tokárová
Nepomuk:
Mgr. Stanislav Kožuch – správce objektu
Muzeum dr. Šimona Adlera , Hartmanice – Dobrá Voda
Ved.: Helena Butulová
Jana Suková – průvodce
Ivo Mézl - průvodce /část. úvazek/

Příloha č. 1
Program kulturních akcí muzea , využití přednáškového sálu a prostor muzea
ke kulturním a společenským účelům.
LEDEN
So 10. 1. ve 13.00 hod.

svatební obřad – přednáškový sál

Po 12. 1. v 18.00 hod.

MYSTICKÝ EGYPT
Tradice o původu Egypta. Hlavní bohové pantheonu. Pojetí života a
smrti. Přednášku Ing. Jany P l e š m í d o v é pořádá Kulturní
asociace Nová Akropolis.

Út 13. 1. v 9.00 – 13.00 hod.
v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
zkouška koncertu
Koncert smyčcového oddělení Konzervatoře Plzeň
Na programu: J. Haydn, L. v. Beethoven, F. Kreisler-Pugnani, J.
Sibelius a B. Bartók. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

St 14. 1. v 19.30 hod.

JE SEX SPROSTÝ?
Posezení Jana Buriana se sexuoložkou Hanou Fifkovou
O vztazích mezi dvěma tak odlišnými pohlavími … přijďte se zeptat na
všechno, na co jste se doposud styděli ptát. Třebaže by se pořad
nedal vysílat v televizi před dvaadvacátou hodinou, nebude neslušný.
Čekají Vás odpovědi doktorky Fifkové na dotazy Vaše i Jana Buriana,
jeho intimní písně o vášni i úchylkách, lásce i lidské vypočítavosti.
Přijďte se svými problémy i rodinami.
Večer plný pohody, písniček a vyprávění, otázek i odpovědí pořádá
Západočeské muzeum v Plzni.

Čt 15. 1. v 9.00 – 14.00 hod. Dům techniky
v 17.00 hod.
Autorská prohlídka výstavy „Krásy ….“ spojená s prezentací
Pojišťovny Generali a. s. „u lva“
v 18.30 hod.
společenské setkání Generali ve Zbrojnici
Po 19. 1. v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

zkouška koncertu
Koncert z děl západočeských skladatelů v podání žáků
plzeňských ZUŠ. Pořádá Západočeské hudební centrum.

Út 20. 1. v 9.00 – 13.30 hod.

Lasselsberger – prezentace firmy
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St 21. 1. v 8.30 – 13.30 hod.
v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

Svaz účetních
zkouška koncertu
Koncert klavírního oddělení Konzervatoře Plzeň
Na programu: J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. Liszt,
F. Chopin. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Čt 22. 1. v 9.00 – 14.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/

Po 26. 1. v 11 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Křest CD uměleckoprůmyslového odd. muzea
zkouška koncertu
Koncert žáků Základní umělecké školy
Plzeň, T. Brzkové 33
Pořádá ZUŠ Plzeň, T. Brzkové 33.

Út 27. 1. v 8.30 – 14 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Prezentace firmy Gebrüder Weiss
zkouška koncertu
Violoncellový recitál V ě r y Ř e z á č k o v é
Klavírní spolupráce Luděk Š a b a k a
Na programu: sonáty C. Debussyho, S. Rachmaninova
a B. Martinů. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Čt 29. 1. v 18.00 hod.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
V novém pokračování úspěšného cyklu cestopisných přednášek se
setkáme s M a r t i n e m L o e w e m na téma: Krym - „Ruská
riviéra“. Čekají nás skalní města, jeskyně i strmé hory tyčící se nad
malebným černomořským pobřežím. Luxusní paláce z dob carského
Ruska v kontrastu s pionýrským táborem Artěk … a jako bonus –
Oděsa. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel
Agency Adventura.

ÚNOR
Po 2. 2. – po 9. 2.

z technických důvodů uzavřena Plzeňská městská zbrojnice
/p. Hejduk/

Út 3. 2. v 9.00 – 13.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/

St 4. 2. v 9.00 - 14.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/

Čt 5. 2. v 9.00 – 14.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
V dalším pravidelném čtvrtečním pokračování cestopisných pořadů
nás Josef P š e n i č k a osloví tématem: Kanada – ostrov Cape
Breton (Cabot trail, Národní park) Vydáme se na ostrov Cape Breton,
ležící v Novém Skotsku, který je dokladem toho, že těžba černého uhlí
může být prováděna v harmonii s přírodou. Cabot trail nabízí
jedinečný obrázek přírody tohoto ostrova. Na relativně malém území
spolu žijí lidé mluvící jak anglicky, tak francouzsky, německy nebo
italsky. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel
Agency Adventura.

Pá 6. 2. v 9.00 – 14.00 hod.

Program centrum Ostrava s. r. o.

So 7. 2. v 16.00 hod.

„Š U M N Á P L Z E Ň“
premiéru filmu uvádí D a v i d V á v r a
režie Radovan Lipus / 25 min. / 2003
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Vstupné bude věnováno na výrobu pamětní desky architekta Hanuše
Zápala. Pořádá skupina architektů ZAPÁLENÍ 02 a Zpč. muzeum
v Plzni.
Po 9. 2. ve 13.00 hod.
v 15.00 hod.
v 17.00 hod.

promítání „Šumné Plzně“ pro školy, uvádí David Vávra
promítání „Šumné Plzně“ pro školy, uvádí David Vávra
promítání „Šumné Plzně“ pro školy a veřejnost, uvádí
David Vávra (25 min. /2003)
Vstupné bude opět věnováno na výrobu pamětní desky architekta
Hanuše Zápala. Pořádá skupina architektů ZAPÁLENÍ 02 a Zpč.
muzeum v Plzni.

Út 10. 2. v 9.00 – 13.00 hod.
v 16.30 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
příprava přednášky
Krym – ráj českých tramvají a trolejbusů
Putování slovem i obrazem po dopravních zajímavostech krymského
poloostrova. Nejdelší trolejbusová trať světa, která spojuje město
Simferopol s přímořskými letovisky Aluštou a Jaltou. Již 45 let tu pod
dráty jezdí legendární trolejbusy značky Škoda, zpočátku vyráběné
v Plzni, pak v Ostrově nad Ohří. Čeká nás jedna z nejkratších
tramvajových tratí na světě a také se podíváme se do lázeňské
Jevpatorije, kde se na úzkém rozchodu potkávají stařičké německé
Gothy s novějšími českými tramvajemi. Promítání diapozitivů doplní
i mnoho postřehů o současném životě a možnostech cestování na
Ukrajině.
Přednášku Jiřího K o h o u t a a Miroslava K l a s e pořádá
Společnost pro veřejnou dopravu.

St 11. 2. v 15.00 hod.
v 16.00 hod.

zkouška koncertu
Recitál Aleny R a d o v é - klavír a Michala S e d l á č k a housle. Na programu: J. S. Bach, H. Vieuxtemps, N. Paganini, A.
Dvořák, M. Ravel, L. Janáček a F. Waxman
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
VÍTĚZNÝ ÚNOR JANA BURIANA
Večer plný pohody, písniček a vyprávění, otázek i odpovědí pořádá
Západočeské muzeum v Plzni.

v 19.30 hod.

Čt 12. 2. v 9.00 – 14.00 hod.
v 15.45 – 17.25 hod.
v 18.00 hod.

Program centrum Ostrava s. r. o.
přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
Pokračování cestopisných pořadů tentokrát s Martinem
L o e w e m, pod názvem: Sibiř – Největší vlakový výlet světa
Z Moskvy k jezeru Bajkal a dále napříč Sibiří až na dálný východ.
Divoké pohoří Kodar, jež ukrývá tajemství stalinských Gulagů.
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel Agency
Adventura.

Pá 13. 2. v 9.00 – 13.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/

Po 16. 2. v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

zkouška koncertu
Koncert klavírního oddělení Konzervatoře Plzeň
Na programu: J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. Chopin a B. Smetana.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška koncertu
Večer smyčcových duet
Účinkují: Luděk R ů ž i č k a - housle
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a Zbyněk P a ď o u r e k - viola
Na programu: G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Halvorsen a B. Martinů.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Út 17. 2. v 8.00 – 15.00 hod.
v 17.30 hod.
v 19.00 hod.

Realitní kancelář PUBEC
zkouška koncertu
Absolventský koncert Jaroslavy H a l a m o v é
Pořádá Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Čt 19. 2. v 8.00 – 13.00 hod.
ve 14.00 hod.

seminář společnosti ASIO, spol. s. r. o. /Ing. Plotěný/
prohlídka výstavy „Krásy … “ s autorem výstavy a doprovodným
programem pro ZČE a. s. /p. Holub/
v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
v 18.00 hod.
Kam nás zavede cestopisná přednáška Jana P o s p í š i l a ?
Čína – napříč říší Středu. Z Pekingu do Hongkongu míří naše cesta
„říší Středu“. Kromě imperiálních památek Pekingu navštívíme
Dlouhou zeď. Hliněnou armádu a chrámy všech tří významných
čínských náboženství. Potěšíme se pohledem na pandy, projedeme
se po náhorní plošině na hranici Tibetu. Tradiční čínskou mozaiku
doplní návštěva pohádkové krajiny homolovitých kopečků. Pořádá
Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel Agency
Adventura.

Pá 20. 2. v 8.30 – 13.00 hod.

Svaz účetních Plzeň

Po 23. 2. od 9.00 hod. - celý den
natáčení ČT ve výstavě „Krásy…“ v doprovodu p. Vurma
v 9.00 – 13.00 hod. Dům techniky
v 16.00 hod.
zkouška koncertu
v 17.00 hod.
Koncert klavírního oddělení Konzervatoře Plzeň
Na programu: J. S. Bach, F. Liszt, F. Chopin a B. Smetana
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
v 18.30 hod.
zkouška koncertu
v 19.30 hod.
Koncert z děl západočeských skladatelů v podání posluchačů
Konzervatoře Plzeň
Na programu: díla J. Bažanta, J. Bezděka, J. Děda, K. Pexidra,
A. Rektoryse, J. Slimáčka a K. Šimandla
Pořádá Západočeské hudební centrum.
Út 24. 2. v 9.00 – 13.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
Přednáška Archeologické společnosti ZČU v Plzni
ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

St 25. 2. v 9.00 – 13.00 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Dům techniky
zkouška koncertu
Koncert vítězů školního kola žáků komorní hry
Základní umělecké školy Plzeň, T. Brzkové 33
Pořádá ZUŠ Plzeň, T. Brzkové 33.

Čt 26. 2. v 9.00 – 13.00 hod.
Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
v 18.00 hod.
V cestopisných přednáškách společně s Jiřím L i n d n e r e m
navštívíme Peru po stopách Inků.
Vydáme se hledat stopy Inků k jezeru Titicaca, z něhož podle legend
vzešli první Inkové, navštívíme jejich sídla světově proslulá, jako jsou
Cuzco a Machu Picchu, ale i nedávno odkrytá v divokém pohoří
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Cordillera Vilcabamba, v jehož lůně další incké památky na své
objevitele teprve čekají. Podíváme se do posledního města Inků,
tajemné Vilcabamby, jejíž hledání zaměstnávalo několik generací
hledačů pokladů. Ocitneme se v komunitě horských indiánů Q´eros,
kteří po staletí žili v odlehlých horských oblastech bez kontaktu
s civilizací, proto si zachovali asi nejvíce ze starobylých obyčejů
předkolumbovského věku. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve
spolupráci s Travel Agency Adventura.
Pá 27. 2. v 8.30 – 13.00 hod.

Svaz účetních Plzeň

Ne 29. 2. v 19 hod.
ve 20.30 hod.

zkouška
Mezinárodní klavírní soutěž – zahájení
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

BŘEZEN
Po 1. 3. – Ne 7. 3.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2004
/ viz příloha /

Po 1. 3.
1. kolo III. kategorie
Začátky soutěže v 8.30, 14.30 a 19.30 hodin. Vyhlášení výsledků ve 22.45 hod.
Út 2. 3.
1. kolo II. kategorie.
Začátky soutěže v 8.30, 14.30 a 19.30 hodin. Vyhlášení výsledků ve 22.45 hod.
St 3. 3.
2. kolo III. kategorie.
Začátky soutěže v 9.00, 14.00 a 19.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 21.00 hod.
Čt 4. 3.
finále soutěže II. kategorie.
Začátky soutěže v 9.00 a 15.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 19.30 hod.
Pá 5. 3.
soutěž I. kategorie.
Začátky soutěže v 10.00 a 15.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 19.00 hod.
Ne 7. 3. v 15.00 hodin Koncert vítězů 26. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže a
slavnostní předání cen
Po 8. 3. ve 14.30 hod.
v 16.00 hod.
v 17.00 hod.
v 19.00 hod.

schůze ROH
zkouška koncertu
Koncert žáků Základní umělecké školy Plzeň, T. Brzkové 33
Pořádá ZUŠ Plzeň, T. Brzkové 33.
Jsme připraveni na setkání s jinými náboženstvími
po vstupu do EU?
Přednáška prof. PhDr. Ludvíka A r m b r u s t e r a, děkana
Katolické teologické fakulty UK, který 40 let působil v Japonsku.
Okolnost, že Japonci ochotně identifikují křesťanství s evropskou
kulturou, jej vedla k zamyšlení nad spletitými vztahy mezi evropskou
kulturou a křesťanskou vírou a nad problémy inkulturace této víry
v globální společnosti, která se stále více vyprošťuje z hegemonie
evropské civilizace. Pořádá Biskupství plzeňské.

Út 9. 3. v 9.00 – 13.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DZANDAVLATEPE V
UZBEKISTÁNU
Přednášku Mgr. Ladislava S t a n č a pořádá Archeologická
společnost ZČU v Plzni ve spolupráci se Zpč. Muzeem.

St 10. 3. v 9.00 – 16.00 hod.
v 18.00 hod.

Swiss Credit - seminář
ARCHITEKT LADISLAV LÁBUS A JEHO DOMY
Práce posledních let - např. domov důchodců Český Krumlov, rodinné
vily, palác Langhans v Praze a pod...
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Přednášku Prof. Ing. arch. Ladislava L á b u s e, doprovázenou
diapozitivy, pořádá skupina ZÁPÁLení 2002 pro architekturu Plzně
ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.
Čt 11. 3. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.45 – 17.25 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
V dalším pravidelném čtvrtečním pokračování cestopisných pořadů
nás Radovan V l č e k osloví tématem: Thajsko a Kambodža
Thajsko je nesmírně přívětivá země s velice bohatou historií, dlouhou
kulturní tradicí a krásnou tropickou přírodou. Kromě spousty památek
zde najdete pestrá a rušná tržiště, tropické deštné pralesy, ale i bílé
pláže a korálové útesy. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve
spolupráci s Travel Agency Adventura.

Pá 12. 3. v 10.00 hod.

Tisková konference v knihovně

So 13. 3. v 8.00 - 12.00 hod.
ve 13.00 hod.

Setkání České společnosti ornitologické
svatební obřad na schodišti

Po 15. 3. v 18.00 hod.

UČENÍ O ŽIVOTĚ A SMRTI
Pojetí reinkarnace u různých kultur. Cesta duše po smrti. Evoluce a
hledání dokonalosti. Přednášku Martiny F l a i t i n g r o v é pořádá
Kulturní asociace Nová Akropolis.

Út 16. 3. v 9.00 – 14.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
POSLEDNÍ GERMÁNI V ČECHÁCH
Úvaha k problematice pozdní fáze doby stěhování národů.
Přednášku PhDr. Eduarda D r o b e r j a r a pořádá Archeologická
společnost ZČU v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem.

St 17. 3. v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

zkouška koncertu
Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů Základní umělecké
školy, Plzeň, T. Brzkové 33
Pořádá ZUŠ Plzeň, T. Brzkové 33.
JAN BURIAN a ZDENĚK LUKEŠ v Západočeském muzeu
Barabizny nebo domy? Historie architektury nebo historie boření?
K čemu je dobrá tradice? Co jsme zajímavého postavili? Máme vkus?
V jaké době to vlastně žijeme? S historikem architektury, kvůli
kterému Karel Gott málem nevystoupil na světové výstavě si vypráví a
prozpěvuje J a n B u r i a n ve své Kulturní ozdravovně.
Další pořad z cyklu připravovaných výhradně pro Západočeskou
galerii názorů! Diskuse, provokace, odpovědi na dotazy publika,
písničky a možná i tanec … pořádá Západočeské muzeum v Plzni.

v 19.30 hod.

Čt 18. 3. v 9.00 – 13.00 hod. Dům techniky /pí. Wozniaková/
v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
v 18.00 hod.
Kam nás zavede cestopisná přednáška Jaroslava L h o t y ?
Kilimandžáro, safari v Tanzanii a Zanzibar
Po úvodním aklimatizačním výstupu na Mt. Meru zdoláme
Kilimandžáro – nejvyšší horu Afriky. Pak v terénních autech
navštívíme NP Tarangire se spoustou slonů, travnaté pláně Serengeti
s milionovými stády pakoňů a zeber, kráter Ngorongoro se všemi
významnými zástupci africké fauny včetně vzácných nosorožců. Na
závěr pobytu v Tanzanii nakoukneme na exotický a civilizací
nečekaně nedotčený Zanzibar. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
ve spolupráci s Travel Agency Adventura.
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Pá 19. 3. v 17.00 hod.

!!! VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004 !!!
Mimořádné o p a k o v á n í pořadu M a r t i n a L o e w a:
Sibiř – Největší vlakový výlet světa
Z Moskvy k jezeru Bajkal a dále napříč Sibiří až na dálný východ.
Divoké pohoří Kodar, jež ukrývá tajemství stalinských Gulagů.
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel Agency
Adventura.

Po 22. 3. v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

zkouška koncertu
Koncert smyčcového oddělení Konzervatoře Plzeň
Na programu skladby českého i světového repertoáru.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
zkouška koncertu
Česko - německé dvojhlasy - instrumentální a pěvecká dua
z Mnichova a Plzně.
Ve skladbách autorů: P. Kiesewettera, W. Hadera, R. Delanoffa,
K. Pexidra, J. Bezděka,J. Laburdy, Z. Lukáše a A. Dvořáka
účinkují: E. Weinzierl, E. Wachter - flétny,
E.Schieferstein, Z. Ledvinová, E. Štruncová, J. Jindrová
- klavír, D. Mandysová a R. Fajfrlíková – zpěv
Pořádá Západočeské hudební centrum.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Út 23. 3. v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

v 18.00 hod.
v 19.30 hod.

St 24. 3. v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška koncertu
Absolventský koncert Kristýny M a r t i n c o v é – flétna
a Jany P l á n i č k o v é - akordeon
Na programu: J. S. Bach, E. Varése, F. Martin, V. Trojan,
A. Puškarenko a J. Šamo
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
zkouška koncertu
Absolventský koncert Tomáše H l a v á č k a – lesní roh
a Jany K u t l á k o v é – zpěv
Na programu: A. Scarlatti, W. A. Mozart, C. M. Weber, R. Schumann,
B. Smetana, R. Strauss a B. Martinů
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
zkouška koncertu
Absolventský koncert Lenky P e š k o v é – klavír
a Nadi P l á n i č k o v é – akordeon
Na programu: J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Mendelssohn-Bartholdy, J.
Suk, D. Zaděrackuj aj. Laburda
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
zkouška koncertu
Pěvecký koncert Lucie B á r t o v é - soprán
a Lucie H i s l c h e r o vé – mezzosoprán
klavírní doprovod: Marcel Javorček
Pořádá Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Čt 25. 3. v 9.00 – 13.00 hod.
Dům techniky
v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
v 18.00 hod.
V cestopisné přednášce se společně s Ivanou Šimůnkovou vydáme
na Cyklistické putování Francií.
Od severozápadu až na jihovýchod (Bretaň, Gaskoňsko, Provence,
Languedoc, podhůří Pyrenejí). Architektonické i přírodní památky,
malebné horské vesnice, levandulové pole, rozsáhlé vinice, vinné
sklípky … zkrátka vše, co Francie ve své plné kráse dokáže
nabídnout. Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s Travel Agency Adventura.
Pá 26. 3. v 9.00 hod.

Radovan Lipus: Kavárna evropského povaleče – pro školy
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v 11.00 hod.

Radovan Lipus: Kavárna evropského povaleče – pro školy

So 27. 3. v 9.00 – 12.00 hod.

1. Vzájemná poradenská – seminář /pí. Gregorová/

Po 29. 3. – Pá 2. 4.

FILMOVÉ FINÁLE PLZEŇ – projekce dokumentárních filmů

DUBEN
Po 29. 3. – So 3. 4.

17. ročník festivalu českých filmů Finále Plzeň
Projekce dokumentárních filmů.

So

3. 4. ve 13.00 hod.

Svatební obřad- schodiště

Po

5. 4. v 19.00 hod.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch: Národní zájem a EU
Pořádá Biskupství plzeňské.

Út

6. 4. v 9.00 – 14.30 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Raiffeisenbank Plzeň- prezentace
zkouška koncertu
Klavírní recitál Jaroslavy Pěchočové
Na programu: F. Chopin, L. Janáček, B. Smetana a C. Debussy
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

St

7. 4. v 18.00 hod.

Alena Šrámková a její domy
Mezi její realizace patří Hlavní nádraží Praha, Budova ČKD Na
Můstku, z posledních let pak meteorologická stanice Šerák, dále pak
Dům s pečovatelskou službou, Horažďovice atd. Přednášku pořádá
skupina ZÁPÁLení 2002 pro architekturu Plzně ve spolupráci se Zpč.
muzeem v Plzni.

Čt

8. 4. v 9.00 – 13.00 hod. Dům techniky Plzeň.
v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2004
v 18.00 hod.
Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce končí netradičním
podvečerem nazvaným: Objektivem amatérských cestovatelů.
Vyprávění ze soukromých cest přináší jiný úhel pohledu na řadu
atraktivních míst. Setkáme se s posluchači letošních přednášek, jejich
vyprávěním a záběry objektivů.
Závěrem na všechny čeká velké překvapení!
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Travel Agency
Adventura.

So 10. 4. ve 14.00 hod.
v 15.00 hod.

svatební obřad – přednáškový sál
svatební obřad - schodiště

Út 13. 4. v 7.00 – 13.00 hod.
v 18.00 hod.

přednáška ZČU- Mgr. Pšenička
Přednáška Archeologické společnosti při ZČU
ve spolupráci se ZČM.

St 14. 4. v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

vstup do sálu, zkouška
Koncert žáků ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 33
Pořádá ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 33.
JAN BURIAN: Dívčí válka
Půjde o první feministické album v Čechách?
Vydáme se do hlubin ženské duše.
Bude to cesta dobrodružná, radostná nebo drastická?
Jsou muži křehcí? Ženy silné?
Jan Burian napsal dvacet nových písní o dívkách různého věku.

v 19.30 hod.
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Přijďte si poslechnout a třeba i diskutovat.
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá
Západočeské muzeum v Plzni.

Čt 15. 4. v 9.00 – 14.00 hod.
v 15.45 – 17.25 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR– pí Gajdošová
přednáška ZČU – Dr. Frýda
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Olgy Dlabačové - klavír
a Milady Václavíkové- fagot
Na programu: A. Vivaldi, C. Saint- Saens, N. W. Gade, C. Debussy a
P. Hindemith. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Pá 16. 4. ve 20.00 hod.

Konference lékařů: Sekundární osteoporóza- přednáškový sál,
zbrojnice, přírodověda

Ne 18. 4. v 9.30 hod.
v 10.30 hod.

vstup do sálu, zkouška koncertu
Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

Po 19. 4. - Pá 23. 4.

Festival dokumentárních filmů Jeden svět

So 24. 4. v 9.00 -15 hod.

České výroční zasedání západočeské pobočky archeologické
společnosti
Přehled archeologických výzkumů v roce 2003 v západočeském
regionu. Veřejnost vítána!

Po 26. 4. v 18.30
v 19.30

vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Elišky Esterlové- flétna a Jany Sobotkovéklavír
Na programu: W. A. Mozart, H. Dutilleux, B. Smetana,
L. Janáček a B. Martinů
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Út 27. 4. v 9.00 - 13.00 hod.
v 16.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR- pí Gajdošíková
vstup do sálu, zkouška
Slavnostní koncert žáků Základní umělecké školy, Plzeň
Pořádá ZUŠ , Sokolovská 30, Plzeň.

St 28. 4. v 8.00 hod.-13.00 hod.
Agentura Ing. Jana Lánová
v 15.30 hod.
vstup do sálu, zkouška
v 16.30 hod.
Koncert houslových nadějí
Pořádá ZUŠ, Raisova 2, Starý Plzenec.
v 18.00 hod.
vstup do sálu, zkouška
v 18.30 hod.
Podvečer s akordeonem a kytarou
Na programu: J. S. Bach, D. Scarlatti, E. Douša, V. Semjonov,
J. Nagajev. Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Čt 29. 4. v 9.00 -13.00 hod.
v 15.45 -17.25 hod.
v 17.30 hod.
v 18.00 hod.

Dům techniky Plzeň, pí Buďárková
přednáška ZČU - Dr. Frýda
vstup do sálu
Koncert mladých kytaristů Plzeňského kraje
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Pá 30. 4. v 8.00 – 13.00 hod.
v 17.00 -19.00 hod.

Realitní kancelář PUBEC
Architekt Soukup - projekce videa
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KVĚTEN
Po 3. 5. v 16 hod.
v 17 hod.

v 19.30 hod.

vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Veroniky Střelkové – akordeon a koncert
oddělení
Na programu: J. S. Bach, G. Frescobaldi, F. Fugazza, J. Hatrík
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Josef Fiala a Martin Kaplan
Uvádí písničkový koncert, na kterém vystoupí jako hosté Tomáš
Najbrt a „Plzeňské pěvecké sdružení na jedno použití”.
Na programu: zazní české lidové písně v osobité úpravě pro housle,
violu a dva hlasy, každý koncert se tak stává ojedinělou záležitostí
Dobrovolné vstupné.

Út 4. 5. v 18 hod.
St 5. 5. v 8.00 – 15.00 hod.
v15.30 hod.
v 16.30 hod.

Přednáška archeologické společnosti při ZČU ve spolupráci se ZČM.
Program centrum Ostrava
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Jana Aschenbrennera a Jaroslavy
Smolákové – klavíry
Na programu: V. Novák, A. Glazunov, S. Prokofjev, A. N. Skrjabin a J.
Ježek. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Čt 6. 5. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.45 –17.25 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Dům techniky - pí Buďárková
přednáška ZČU - Dr. Frýda
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Tomáše Hlaváčka – lesní roh a Jany
Kutlákové – zpěv
Na programu: R. Strauss, W. A. Mozart, R. Schumann, C. M. von
Weber, B. Smetana a B. Martinů
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Po 10. 5. v 8.30 – 14.30 hod.
v 19 hod.

Svaz účetních
Phdr. Zdeněk Vojtíšek: „Sekta nebo církev?’’
Pořádá Biskupství plzeňské.

Út 11. 5. v 8.15 hod.
v 9.00 – 11.00 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

vstup do sálu
Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň – koncert pro MŠ
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

St 12. 5. v 8.15 hod.
v 9.00 – 11.00 hod.
v 15.00 hod.
v 16.00 hod.

vstup do sálu, zkouška
Koncert ZUŠ,T. Brzkové 33, Plzeň – koncert pro MŠ
vstup do sálu
Absolventský koncert Jaroslava Bulky – klarinet a Jana Grögera
– trombon
Na programu: K. Stamic, C. Debussy, A. Copland, L. Gröndahl a P.
Hindemith Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Jiří Střítecký a jeho domy
Mezi jeho realizace patří archiv vědecké knihovny a Obchodní banka
v Českých Budějovicích, Zlatý Anděl – Praha, Stará celnice – Praha,
BB centrum objekt A – Praha, Marina Lipno –Lipno n. Vltavou a dále
soutěže – Egyptské muzeum, hotel 4 Seasons Praha
Přednášku pořádá skupina ZÁPÁLení 2002 pro architekturu Plzně ve
spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

v 18 hod.

Čt 13. 5. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.45 – 17.25 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Dům techniky – pí Buďárková
přednáška ZČU – Dr. Frýda
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Ivany a Lenky Rukavičkových – flétny
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Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, C. Reinecke, E. Schulhoff a P.
Hindemith. Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Pá 14. 5. v 9.00 – 13.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková

Ne 16. 5. v 9.00 hod.
v 10.30 hod.

vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

Po 17. 5. v 9.00 – 14.00 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
vstup do sálu, zkouška
Koncert žáků ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Út 18. 5. v 9.00 – 13.00 hod.
v 16.00 hod.
v 17.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert Karolíny Balkové – zpěv a Lenky
Homolkové – klavír
Na programu: G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Chopin, S.
Rachmaninov, J. Suk a další
vstup do sálu
Absolventský koncert Veroniky Kohoutové – klavír a Marie
Mikulkové – zpěv
Na programu: J. S. Bach, B. Smetana, J. Brahms, A. Dvořák, G. Bizet
a další. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

St 19. 5. ve 12 hod.
v 19.30 hod.

Konference archeologů- sál k dispozici od rána
Jan Burian a Václav Cílek: Tajemství krajiny
Jaká tajemství nás obklopují? Jak ve skutečnosti vypadá naše krajina
a náš svět uvnitř i venku? Jak bude pravděpodobně vypadat
v budoucnosti? Kdo jsou tajemní zelení mužíčci na starých kašnách?
Jak ve skutečnosti vypadají naše města? Co je to les? Je tu člověk jen
proto, aby bakterie mohly mezi sebou lépe komunikovat?
Řada podobných otázek bude položena v dalším pořadu z cyklu
Burianova kulturní ozdravovna jednomu z nejoriginálnějších
myslitelů naší doby – Václavu Cílkovi, autorovi knihy: Krajiny vnitřní
a vnější, geologovi, historikovi, spisovateli…
Pořad, po kterém se možná Váš pohled na mnohé změní, pořádá
Zpč. muzeum v Plzni.

Čt 20. 5. v 9.00 hod.
v 11.00 hod.
v 17.30 hod.
v 19.00 hod.

Jan Burian – pořad pro školy
Jan Burian – pořad pro školy
slavnostní setkání Rotary klubu Plzeň ve Zbrojnici
Starý Egypt a jeho tajemství
Přednáškový cyklus předních českých egyptologů, účastníků
současných výzkumů. První přednáška Dr. Ladislava Bareše
nazvaná: Iufaa, Vedžahorresnet a další – velké hrobky v Abúsíru
z poloviny 1. tis. př.n.l. očima českých egyptologů nás seznámí
s českými archeologickými výzkumy, probíhajícími od r.
1960 v Abúsíru, poblíž Káhiry, a trvajícími dodnes.
Přednáškový cyklus pořádaný Rotary klubem Plzeň ve spolupráci se
Zpč. muzeem v Plzni vznikl na počest jednoho z nejvýznamnějších
plzeňských rodáků, prof. Jaroslava Černého.

Pá 21. 5. v 9.00 – 13.00 hod.

Konference archeologů

Po 24. 5. v 17 hod.
v 18 hod.

vstup do sálu, zkouška
Koncert oddělení strunných nástrojů
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
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Út 25. 5. v 9.00 -13.00 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
vstup do sálu, zkouška
Absolventský koncert klavírního oddělení
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

St 26. 5. v 9.30 -13.30 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
vstup do sálu
Koncert pedagogů akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany
V. Blaškové a J. Kotrče

Čt 27. 5. v 10.00 hod.
v 17.00 hod.

Tisková konference
Vernisáž výstavy UMPRUM

Pá 28. 5. v 9.00 - 13.00 hod.
Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
ve 13.00 – 14.30 hod. Deklarace o vzájemné spolupráci mezi PK a PP
Zbrojnice- Plzeňský kraj
Ne 30. 5. v 17 hod.
v 18 hod.

zkouška
Koncert ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

Po 31. 5. v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

vstup do sálu, zkouška
Recitál Eduarda Spáčila a Iniga Alonsa Viribaye
Pořádá Západočeské hudební centrum.

ČERVEN
Út 1. 6. v 9.00 - 13.00 hod.
v 16 hod.
v 18 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
zkouška
Absolventský koncert žáků ZUŠ Plzeň, Chválenická 17
Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.

St 2. 6. v 9.00 - 13.00 hod.
v 16.30 hod.
v 18 hod.

Dům techniky Plzeň – pí Buďárková
zkouška
Koncert žáků Školy hry na kytaru
Pořádá Škola hry na kytaru, Plzeň.

Čt 3. 6. v 19 hod.

Starý Egypt a jeho tajemství
Přednáškový cyklus předních českých egyptologů, účastníků
současných výzkumů pokračuje přednáškou Prof. MUDr. PhDr.
Eugena Strouhala, nazvanou: Antropologický a paleontologický
výzkum mumií z Iufaovy hrobky v Abusíru.
Od roku 1998 do jara 2004 byly odkryty mumie 5 osob, jejichž
zpracováním pomocí moderních metod dospěl prof. Strouhal
k zjištění jejich pohlaví a stáří v době úmrtí, k zjištění antropologických
znaků a kostních i zubních chorob, kterými trpěli. Zvláštní pozornost
byla věnována biologickému příbuzenství, které se potvrdilo u tří z
nich. Ostatní dva byli muži, kteří se zřejmě do rodiny přiženili.
Přednáškový cyklus pořádaný Rotary klubem Plzeň ve spolupráci se
Zpč. muzeem v Plzni vznikl na počest jednoho z nejvýznamnějších
plzeňských rodáků, prof. Jaroslava Černého.

Pá 4. 6. v 9.00 – 13.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková

So 5. 6. v 9.30 hod.
v 10.30 hod.

zkouška
Absolventský koncert žáků I. a II. cyklu ZUŠ B. Smetany
Pořádá ZUŠ B.Smetany, Plzeň.
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Ne 6. 6. v 9.30 hod.
v 10.30 hod.

zkouška
Koncert ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň
Pořádá ZUŠ, Sokolovská 30, Plzeň.

Po 7. 6. v 9.00-17.00 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

Daikin - prezentace firmy
zkouška
Koncert absolventů ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Út 8. 6.

v 7.30-15.30 hod.
v 16 hod.
v 17 hod.
v 19.30 hod.

Grafia – prezentace firmy
Prezentace Plzeňského kraje, kniha: Tenkrát na Šumavě
zkouška
Koncert pěvecké třídy Tacherji Menaždinové, klavírní spolupráce
Maxim Averkiev
Na programu: skladby z českého i světového repertoáru
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

St 9. 6.

v 16 hod.
v 17 hod.

zkouška
Prosté motivy
Hostem večera bude mužský vokální kvintet HLASOPLET a sólista
opery DJKT Dalibor T o l a š. Účast přislíbil i Jiří Langmajer ml.,
herec Divadla pod Palmovkou. Pořádá ženský pěvecký sbor Carmina.

Čt 10. 6. v 19 hod.

Starý Egypt a jeho tajemství
Přednáškový cyklus předních českých egyptologů, účastníků
současných výzkumů se završí přednáškou nazvanou: “Řekové ve
službách sajských panovníků” , kterou přednese PhDr. Květa
Smoláriková, PhD., která se specializuje na archeologii Pozdní doby
a na problematiku řeckého osídlení v Egyptě a řecko-egyptské vztahy
v 1. tis. př.n.l. Od roku 1993 se zúčastňuje archeologických výzkumů v
Egyptě.
Přednáškový cyklus pořádaný Rotary klubem Plzeň ve spolupráci se
Zpč. muzeem v Plzni vznikl na počest jednoho z nejvýznamnějších
plzeňských rodáků, prof. Jaroslava Černého.

Pá 11. 6.

Japonská zahrada – rezervace přednáškového sálu – celý den

So 12. 6. ve 12.00 – 14.30 h.
v 15 hod.
v 16.30 hod.

presentace Ikebany /Dr. Hejdová/
Svatební obřad – schody
Svatební obřad – schody

Ne 13. 6. v 14.30 hod.
v 16 hod.

vstup do sálu
Koncert komorních souborů ZUŠ Chrást a jejich hostů
komorních souborů a big bandu ze Švédska
Pořádá ZUŠ, Chrást – konec plánován až ve 20 hod.

Út 15. 6. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15 hod.
v 17 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
zkouška
Koncert soukromé klavírní školy Aleny Beránkové
Pořádá soukromá klavírní škola Aleny Beránkové.

St 16. 6. v 19.30 hod.

Jan Burian uvádí UTAJENÉ HVĚZDY EVROPSKÉ UNIE /1/
Benny Andersen - víc než básník
Proč se Dánové usmívají? Jak se na jaře vyhnout smrti? Je pravda,
že hrách zaráží vývoj a život je nezdravý? Na tyto a mnohé složitější
otázky Vám bude slovy slavného Dána odpovídat primář Burianovy
kulturní ozdravovny. Nenechte si ujít! Jediné představení v České
republice! Jan Burian zpívá, recituje a komentuje poezii dánského
básníka Bennyho Andersena. Přijďte si poslechnout a třeba i
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diskutovat. Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna
pořádá Západočeské muzeum v Plzni.
Čt 17. 6. v 9.00 -13.00 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková
zkouška
Koncert ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

So 19. 6. ve 12 hod.
ve 13 hod.
v 15 hod.
v 16 hod.

Svatební obřad – schody
Svatební obřad – schody
Svatební obřad - přednáškový sál
Svatební obřad – schody

Po 21. 6. v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška
Koncert k životnímu jubileu Jana Slimáčka
Účinkují: Z. Kloubová, D. Mandysová - soprán,
R. Feiferlíková - alt,
M. Borovský - tenor, Jan Riedelbauch - flétna,
D. Růžička, M. Tupý- housle,
M. Averkiev, J. Jindrová, M. Tupá ,H. Bezděková - klavír,
dětský pěvecký sbor -Mariella - sbormistryně - M. Nováková
Průvodní slovo: PhDr. B. Hejtmánková
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Út 22. 6. v 9.00 - 13.00 hod.

Vzdělávací centrum pro VS ČR – pí Gajdošíková

St 23. 6. v 17 hod.
v 18.30 hod.

zkouška
Koncert absolventů ZUŠ, T. Brzkové 33,
ze třídy p. uč. K. Pitry
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt 24. 6. v 10 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

Tisková konference – Orientální koberce
zkouška
Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Pá 25. 6. ve 12.00-17.00 hod. Valná hromada Stocku.
So 26. 6. ve 14 hod.
v 16 hod.
Ne 27. 6.

Svatební obřad – schody
Svatební obřad – schody
Japonská asociace – koncert, rezervace přednáškového sálu celý den

ČERVENEC
Út 13. 7.

Prezentace publikace ADLER

St 14. 7. v 17 hod.
v 19 hod.

zkouška
Koncert amerických kytaristů
Účinkují: Fred Benedetti, George Svoboda
Pořádá agentura Triwoli.

St 21. 7.

v 16 hod.
v 17 hod.

Křest publikace Tenkrát na Šumavě – Plzeňský kraj
Koktejl párty PK - zbrojnice

So 24. 7.

v 10.30 hod.

svatební obřad - schody

So 31. 7. ve 13 hod.

svatební obřad – přednáškový sál
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SRPEN
So 14. 8. v 15.30 hod.

svatební obřad – schody

Po 16. 8. v 11.00 hod.

Seminář Národního památkového úřadu /Dr. Štulc/
spojený s prohlídkou výstavy „Orientální koberce…“

Ne 22. 8. v 15 hod.

svatební obřad - schody

So 28. 8. ve 14 hod.

svatební obřad - přednáškový sál

ZÁŘÍ
Pá 3. 9.
v 18 hod.
4. září – 12. září

Tisková konference – sál – dopoledne
Vernisáž výstavy – 7. celostátní výstava bonsají a suiseki
7. celostátní výstava bonsají a suiseki
/ viz. příloha programu /
Otevřeno každý den včetně pondělí od 9.00 – do 18.00 hod.

So 4. 9. v 8.00 – 12.00 hod.
ve 14.00 – 18.00 h.

soutěž nových talentů
ukázka tvarování mistr Kunio Kobayashi – Japonsko

Ne 5. 9. v 9.00 – 13.30 hod.
ve 14.00 – 18.00 h.

ukázka tvarování – Česko, Slovensko, Polsko
ukázka tvarování mistr Kevin Willson – Anglie

So 11. 9. ve 14.00 – 18.00 h.

ukázky tvarování – Česko

Po 6. 9.

Tajemný svět Mayů
Mayští bohové, Posvátný text Popol Vuh, Mayská architektura
Přednáší: Ing. Leoš Flaitingr
Pořádá Kulturní asociace Nová Akropolis.

v 18 hod.

So 11. 9. ve 12 hod.
ve 14 hod.

svatební obřad – schody
svatební obřad – schody

Ne 12. 9. v 9 hod.
v 10.30 hod.

zkouška
Haydnovy hudební slavnosti
Účinkují: Die Gassenhauer /D/
Suzanne Ehrhardt – klarinet
Sergei Istomin – violoncello
Viviana Sofronitzki – hammerklavier
Na programu: V. M. Jírovec, Felix Mendelssohn –
F. Schubert, C. M. Weber, M. I. Glinka

Bartholdy,

Po 13. 9. v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška
Josef Fiala a Martin Kaplan
Uvádí písničkový koncert, na kterém vystoupí „Plzeňské pěvecké
sdružení na jedno použití”.
Na programu: zazní české lidové písně v osobité úpravě pro housle,
violu a dva hlasy, každý koncert se tak stává ojedinělou záležitostí

Út 14. 9. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
zkouška
Podvečer s akordeonem a kytarou
Na programu: J. Dowland, J. S. Bach, E. Cordero, N. Koškin,
Š. Rak a další
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Pořádá Konzervatoř Plzeň.
St 15. 9. v 9.00 – 14.00 hod.
v 19.30 hod.

HZ Plzeň spol. s r.o. – prezentace
Burianova kulturní ozdravovna
s Janem Burianem tentokrát o letních cestách
Turismus a poznávání světa? Jací jsou Česi v cizině?
Projet svět a vůbec nic nevidět? Má cestování vůbec nějaký
smysl? Poznej Evropu za tři dny a pak hned domů!!
Jak je to s ledními medvědy? Videokamera - nerozlučný
společník...
Jan Burian bude zpívat své písničky a vyprávět o svých zkušenostech
z návštěvování cizích zemí - Island, Chile. USA, Jižní Afrika, Francie,
Dánsko, Portugalsko, ostrovy i poloostrovy...
Cestování s Janem Burianem pro Vás pořádá Západočeské muzeum
v Plzni.

Čt 16. 9. v 9.00 – 14.00 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková

Pá 17. 9. – Ne 19. 9.

Festival uměleckých řemesel
Ukázky: kovářství, řezbářství, hrnčířství, drátování, paličkování,
výrobků ze šustí, práce se slámou, modrotisku, tkalcovské techniky,
přadení na kolovratu, vazby suchých květin, podmalby na skle
Během festivalu vystoupí soubor Mladinka a Mladina.
Pořádá Jizba – umělecká řemesla ve spolupráci se Zpč. muzeem.

Po 20. 9. v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
v 18.30 hod.
zkouška
v 19.30 hod.
Koncert ze skladeb soudobých západočeských skladatelů a
cembalový recitál Zorky Ponicové
Pořádá Západočeské hudební centrum.
Út 21. 9. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
zkouška
Absolventský koncert Ivany Balkové – violoncello a Jany
Sobotkové – klavír
Na programu: L. v. Beethoven, E. Elgar, B. Smetana, L. Janáček a B.
Martinů. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

St 22. 9.

Zoologický seminář – celý den – p. Vacík

Čt 23. 9. v 8.00 – 15.00 hod. Realitní kancelář Pubec
v 18.00 – 22.00 hod. Zoologický seminář – p. Vacík
Pá 24. 9. v 9.00 – 13.00 hod.

Dům techniky – pí Buďárková

Po 27. 9. v 15.45 – 17.25 hod. přednáška ZČU – Dr. Frýda
St 29. 9. v 9 – 15 hod.

Setkání pracovníků cestovního ruchu při PK – Plzeňský kraj

Čt 30. 9. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková

ŘÍJEN
Po 4. 10. v 15.45 – 17.25 h.

přednáška ZČU – Dr. Frýda

St 6. 10. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.30 hod.

Krajská konference Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče
zkouška
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v 16.30 hod.

Koncert klavírního oddělení
Na programu: J. Haydn, L.van Beethoven, F. Liszt, J. Suk,
F. Chopin. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Čt 7. 10. v 18 hod.

Projekce - Člověk v tísni

Pá 8. 10. v 9.00 – 13.00 hod.
ve 13.30 - 15.30 h.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
přednáška ZČU – Dr. Durdík

Po 11. 10. v 16 hod.
v 17 hod.

zkouška
Slavnostní koncert k 15. výročí založení ženského pěveckého
sboru Carmina Přeštice
Hosté: Jan Bürger – bas, František Drs – housle,
Jiří Langmajer jr. – recitace, Václav Švík - dudy
Pořádá ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice.

St 13. 10. ve 12 hod.
v 19.30 hod.

1968 – pořad pro školy
Jan Burian a Jan Rejžek aneb Jsou drsní muži potřební?
Nekonvenční rozhovor s neúprosným publicistou. Jaké je to říkat
nepříjemné pravdy. Když novinář nechce být populární. Od uvádění
Oscarů po soudní proces s Helenou Vondráčkovou. Má cenu říkat
pravdu? Rozhněvaný mladý muž v padesáti letech.
S redaktorem Svobodné Evropy a nekompromisním publicistou
Janem Rejžkem o naší kultuře a její morálce.Další pořad z cyklu
Burianova kulturní ozdravovna pořádá Západočeské muzeum
v Plzni.

Čt 14. 10. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
Pá 15. 10. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
ve 13.30 – 14.30 h. přednáška ZČU – Dr. Durdík
Po 18. 10. v 15.45 – 17.25 h.
v 17 hod.
v 18 hod.

přednáška ZČU – Dr. Frýda
zkouška
Koncert žáků ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Út 19. 10. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
v 18 hod.
Konec keltské civilizace v Čechách
Přednášku PhDr. Vladimíra Salače pořádá Archeologická
společnost ZČU v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem.
St 20. 10.

IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004
– bude probíhat v průběhu celého dne

Čt 21. 10. v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

zkouška
Koncert klavírního oddělení
Na programu: skladby českých a světových autorů
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Pá 22. 10. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
ve 13.30 – 15.30 h. přednáška ZČU – Dr. Durdík
Po 25. 10. v 15.45 – 17.25 h.
v 18 hod.

přednáška ZČU – Dr. Frýda
Království Bhután a východní Tibet
Přednáška s diapozitivy, autorem pořadu je známý plzeňský
horolezec Čestmír Lukeš.

Pá 29. 10. ve 14 hod.

Svatební obřad – schody
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LISTOPAD
Po 1. 11. v 10 – 14 hod.
v 16.30 hod.

v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
Demokratizace islámského světa a světová bezpečnost
Přednášku Jany Hybáškové pořádá Ústav mezioborových studií ZČU
ve spolupráci s výzkumným centrem Nové technologie, Jednotou
českých matematiků a fyziků a Zpč.muzeem,
pod záštitou rektora ZČU doc. ing. Josefa Průši, CSc., v rámci
programu „PARTNER“.
zkouška
Koncert k životnímu jubileu prof. Jiřího Žurka
Účinkují bývalí a současní žáci oboru lesní roh.
Na programu: W.A. Mozart, R. Strauss, C. M. von Weber,
A. Rektorys
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Út 2. 11. v 18 hod.

Nové pohledy na vznik nejstarších států starověké Mezopotámie
Přednášku Petra Charváta pořádá Archeologická společnost ZČU
v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

St 3. 11. v 10 - 17 hod.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Plzeňský kraj
zkouška
Akordeonový a kytarový koncert
Na programu: P. Fiala, J. Meisl, A. Hájek, L. S. Weiss aj.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Čt 4. 11. v 8.00 – 13.00 hod.
v 17.30 hod.
v 18 hod.

Realitní kancelář Pubec
zkouška
"Za dopravou Bulharska"
Slovem i diapozitivy navštívíme metropole Sofii a Plovdiv, svezeme se
místními tramvajemi, trolejbusy, metrem, autobusy i třeba koňským
povozem. Zaujme nás každodenní ruch a shon městských ulic.
Vydáme se také do menších a klidnějších měst centrálního Bulharska
a svezeme se horským vláčkem, který nás po úzkých kolejích dopraví
až k nádhernému pohoří Pirin.
Na cestovatelskou přednášku zvou Jiří Kohout a Miroslav Klas,
Společnost pro veřejnou dopravu a Zpč. muzeum v Plzni.

Ne 7. 11. v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška
„Tribuna komorní písně“
účinkují: Petr Matuzsek, Markéta Dvořáková - zpěv
Michal Nejtek -klavír
Na programu: Fr. Schubert, R. Spring, M. Nejtek, I. Medek,
M. Kabeláč , B. Řehoř, P .Graham
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Po 8. 11. v 15 hod.
v 16 hod.
v 17 hod
.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Rena – uzavření zbrojnice
Rena – přednáškový sál
Rena – sestup do zbrojnice
zkouška
„Tribuna komorní písně“
účinkují : Ludmila Vernerová , Zbyněk Brabec - zpěv
Jaroslav Šaroun, Věra Müllerová - klavír
Na programu: V. Micka, R. Schumann, K. Pexidr, A. Dvořák
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Út 9. 11. v 8.00 – 15.00 h.
ve 12.00 – 15.30 h.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Britské velvyslanectví /Plzeňský kraj – ing. Navrátilová/
uzavření zbrojnice pro akci Britského velvyslanectví /PK/
zkouška
„Tribuna komorní písně“
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účinkují: Jana Tetourová, Václav Lember - zpěv
Martin Marek, Věra Müllerová - klavír
Na programu: V. Novák, P. Eben, B. Vomáčka, B. Smetana
Pořádá Západočeské hudební centrum.
Čt 11. 11.ve 12 hod.

Normalizace – 1968 – pořad pro školy

Pá 12. 11. v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

zkouška
„Tribuna komorní písně“
účinkují: Svatava Luhanová, Dana a
Pavla Hažmukovy - zpěv
Věra Müllerová - klavír
Na programu: E. F. Burian, J. Bezděk, P. Eben, A. Dvořák, J. Brahms
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Po 15. 11. v 15.45 – 17.25 h.
v 17 hod.
v 18 hod. – 21 h.

přednáška ZČU – Dr. Frýda
příprava
Sanofi – Synthelabo - seminář

Út 16. 11. v 18 hod.

Stavební vývoj hradu Kašperka
Přednášku Jana Anderleho pořádá Archeologická společnost ZČU
v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

Čt 18. 11. v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

zkouška
Koncert smyčcového a klavírního oddělení
Na programu: L.van Beethoven, F. Liszt, G. Enescu,
J. Halvorsen. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Pá 19. 11. v 9.00 – 13.00 hod. Vysoká škola v Plzni o.p.s.
Po 22. 11. v 9.00 – 13.00 hod.
v 15.45 – 17.25 h.
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
přednáška ZČU – Dr. Frýda
zkouška
Koncert k životnímu jubileu Karla Pexidra
Na programu: klavírní dílo Karla Pexidra
účinkují: Maxim Averkiev, Jindřich Duras, Jana Doláková,
Karel Friesl, Věra Müllerová, Věra Rezková a Eduard Spáčil - klavír
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Út 23. 11. v 8.30 -14.00 hod.
v 15 – 24 hod.

Svaz účetních ZO Plzeň
Regionální vánoční program České spořitelny – v I. patře
Arena Confferens – services; Jana Myslivcová/

St 24. 11. v 19.30 hod.

Zlaté časy televize
Skončily? Vyprávění, zpívání a filmové ukázky z televizní práce Jana
Buriana. Má práce v televizi smysl? Není lépe se tomuto zrádnému
médiu vyhnout? Dozvíme se, jestli člověka změní 130 vlastních
televizních pořadů. Co je na televizi dobré a co špatné?
Další pořad z cyklu Burianova kulturní ozdravovna pořádá
Západočeské muzeum v Plzni.

Čt 25. 11. v 9.00 – 14 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Dům techniky – pí Buďárková
zkouška
Koncert dechového oddělení
Na programu: B. Marcello, J. N. Hummel, G. F. Händel, L. Liebermann
aj. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

Pá 26. 11. v 9.00 - 13.00 hod. Dům techniky – pí Buďárková
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/ag.

v 13.30 – 15.30 h.

přednáška ZČU – Dr. Durdík

So 27. 11. v 15 hod.

svatební obřad – výstavní sál -Tapiserie

Po 29. 11.v 10.00 – 14.00 hod.
v 15.45 – 17.25 hod.
v 17 hod.
v 18 hod.

Vzdělávací centrum – pí Gajdošíková
přednáška ZČU – Dr. Frýda
zkouška
Koncert ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň
Pořádá ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.

Út 30. 11.v 9.00 – 14.00 hod.
v 18 hod.

Dům techniky – pí Buďárková
Betonová linie aneb výstavba lehkého opevnění na Šumavě ve
30. letech
Přednášku Jana Jiráka pořádá Archeologická společnost ZČU v Plzni
ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

PROSINEC
St 1. 12. v 10 hod.
v 18.30 hod.
v 19 hod.
v 19.30 hod.

Tisková konference – Nadace 700 let města Plzně a ZČM
zkouška
Workshop skladatele Jiřího Pazoura - Pražská konzervatoř
Koncert soudobé česko – německé hudby
Účinkuje Ladislav Horák a soubor Bona Fide Quartet.
Pořádá Západočeské hudební centrum.

Pá 3. 12. ve 12.00 – 15.30 h. přednáška ZČU – Dr. Durdík
So 4. 12. v 8.00 – 13.00 hod.

Setkání ornitologické společnosti /Dr. Vacík/

Ne 5. 12. v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

zkouška
„Křeslo pro hosta“
Zcela netradičně, výjimečně a poprvé vystupují oba Langmajerové,
tedy Jiří – otec, operní zpěvák DJKT a Jiří – syn, herec Divadla pod
Palmovkou v autorském pořadu „Křeslo pro hosta“
Jiří senior jako moderátor, zpěvák a hráč na housle a Jiří junior jako
hlavní protagonista, který bude odpovídat na otázky a bude
komentovat vybrané filmové a televizní ukázky včetně témat: „Nahota
ve filmu a na divadle“.
Také si vymění role a herec Jiří bude zpívat a zpěvák Jiří hrát. Rovněž
na sebe „prásknou“ věci nevídané a neslýchané. Také se jich můžete
zeptat na co chcete a uvidí se.
Pořádá Jiří Langmajer ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.

Po 6. 12. v 13 hod. – 14.30 h. schůze ROH
v 15.45 – 17.25 h.
přednáška ZČU – Dr. Frýda
Út 7. 12. v 16.00 hod.
v 18.00 hod.

St 8. 12. v 8.00 hod.
v 9.00 – 14.00 hod.
v 19.30 hod.

Skrytá krása – kulturní památky v přírodním prostředí
Plzeňského kraje. Premiéra filmového dokumentu, který vznikl
v Audio-videu Západočeské univerzity v Plzni.
Pastevci afrického Sahelu
Přednášku PhDr. Viktora Černého pořádá Archeologická společnost
ZČU v Plzni ve spolupráci se Zpč. muzeem v Plzni.
příprava
Program centrum Ostrava s.r.o.
Předvánoční koledy Jana Buriana
(intimní koncert)
Přijďte nakoupit do Burianova duchovního supermarketu!
Žádné slevy ani úlevy!
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Jak slavit Vánoční svátky?
Jsou Ježíšek a kapr obětmi Vánoc?
K čemu jsou Vánoce dobré?
Jak se nezbláznit z nákupů.
Jak nepromarnit sváteční náladu.
Přineste si s sebou své vánoční dárky, svíčky, vánočky a jiné
ozdobičky…
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni.
Pá 10. 12. ve 12.00 – 15.30 h. přednáška ZČU – Dr. Durdík
So 11. 12. ve 14.00 hod.

svatební obřad - schodiště

Po 13. 12. v 8.00 hod.
v 9.00 – 14.00 hod.
v 15.45 – 17.00 hod.
v 17.00 hod.
v 18.00 hod.

příprava
Program centrum Ostrava s.r.o.
přednáška ZČU – Dr. Frýda
příprava
Koncert žáků Základní umělecké školy Plzeň, T. Brzkové
Pořádá ZUŠ Plzeň, T. Brzkové 33.

Út 14. 12. v 8.00 hod.
v 9.00 – 14.00 hod.
v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

příprava
Program centrum Ostrava s.r.o.
zkouška
Koncert dechového oddělení
Na programu: G. F. Händel, V. Blodek, J. N. Hummel, C. M. von
Weber aj. Pořádá Konzervatoř Plzeň.

St 15. 12. v 11.00 – 16.30 h.

Dětský nadační fond – tisková konference, promítání, vernisáž
fotografií /ing. Michal Sochor – ředitel fondu/
zkouška
Koncert smyčcového oddělení
Na programu: J. N. Hummel, L.van Beethoven, F. Francoeur,
C. Saint – Saëns, P. I. Čajkovskij.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.

v 15.30 hod.
v 16.30 hod.

Čt 16. 12. v 9.00 – 13.00 hod. Vzdělávací centrum pro VS ČR /pí. Gajdošíková/
v 15.30 hod.
zkouška
v 16.30 hod.
Koncert klavírního oddělení
Na programu skladby českých a světových autorů.
Pořádá Konzervatoř Plzeň.
Pá 17. 12. v 11.00 – 14.30 h.

přednáška ZČU – Dr. Durdík

Ne 19. 12. v 19.00 hod.

Koncert pěveckého sboru Canticorum
Pořádá Xpert production.

Po 20. 12. v 10.00 hod.

Tisková konference knihovny ZČM
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Příloha č. 2
Zpráva auditora k ověření účetní uzávěrky - r. 2004
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