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1) Úvod
 Západočeské muzeum v Plzni předkládá  výroční zprávu o činnosti organizace za rok 2006 v souladu 
se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění  a ve smyslu Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb.  Činnost 
Západočeského muzea v Plzni v roce 2006 naplnila plán činnosti koncipovaný na počátku roku. V některých 
činnostech byl teoretický plán činnosti překročen, v některých se jej nepodařilo zcela naplnit z objektivních důvodů.  
Jedním z úkolů, které měly oproti harmonogramu činností časové zdržení bylo dokončení rekonstrukce  budovy 
ve Zborovské ul. 40 a stěhování sbírek a pracovišť odd. starších dějin z objektu v Koterovské ul.  Zdržení bylo 
způsobeno nutnými dodatečnými úpravami vyvolanými následně zjištěnými závadami na nosných konstrukcích 
objektu.  Ne ve všech podaných žádostech muzeum uspělo v dotačním programu MK ČR (ISO – integrovaný 
systém ochrany  movitého kulturního dědictví).  Komisí MK ČR nebyly v úplnosti přijaty všechny programy pro  
konzervaci a restaurování sbírek. Nebylo to však způsobeno nekvalitním zpracováním žádostí muzea, ale především 
tím, že i prostředky MK ČR jsou v této oblasti omezeny, případně jsou omezeny prostředky Západočeského 
muzea v Plzni, které musí tyto programy dotovat  50% nákladů.  I přes tyto problémy byly získány prostředky 
na dobudování depozitářů -  zajištění klimatických podmínek sbírek v depozitářích ( např. 1.etapa omezení vlivů 
tepelného a světelného záření v  centrálních depozitářích v Nepomuku). Muzeum předpokládalo, že v roce 2006 
bude naplněn program restaurování sbírek a vybavení depozitářů z prostředků  tzv. Norských fondů. Vzhledem 
k termínovým nejasnostem v podání projektu bylo čerpání těchto prostředků odloženo do konečného schválení 
vyhlašovateli projektu a přesunuto na rok 2007.  Tím se především zpozdilo dobudování finančně i technicky 
náročného depozitáře ve Zborovské ul. určeného pro přesun archeologických sbírek ze zcela nevyhovujících 
(zdravotně závadných pro osoby a devastujících pro sbírky ) podzemních depozitářů v Plzni , Částkově ul.47/49, 
kam byly v roce 1995 přesunuty archeologické sbírky z restituovaného  františkánského kláštera v Plzni.   Podařilo 
se však přestěhovat sbírky z nechráněných depozitářů nábytku na faře v Čížkově do centrálních depozitářů 
v Nepomuku. Všechny sbírkové předměty (nábytek) byly ošetřeny v radiační komoře ve Středočeském muzeu 
v Roztokách. Západočeské muzeum tak pro rok 2007 ušetřilo na (nově výrazně zvýšeném) nájemném ročně více 
než 240 tis. Kč. Byly dopracovány a upraveny veškeré vnitřní směrnice chodu muzea  v souladu  s novelizacemi  
předpisů ekonomických, požárních a bezpečnosti práce. 
 Rekonstrukce hlavní budovy pokračovala díky vstřícnému přístupu zřizovatele (Plzeňského kraje),  
dokončením 1.patra pravého křídla (budoucí expozice archeologie). Rekonstruované prostory byly slavnostně 
otevřeny výstavou „Země pohádek“. Výstavu zahájil náměstek hejtmana Plzeňského kraje ing. Vladislav Vilímec 
za přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna a představitelů města Plzně.  Podařilo se tak 
přiblížit termín ukončení generální rekonstrukce hlavní budovy muzea, která byla zahájena v roce 1985. Pro rok 2007 
zbývá dokončit  rekonstrukci posledního  sálu, ve 2. patře levého křídla budovy, který bude v budoucnu věnován 
expozici užitého umění.  Harmonogram  rekonstrukčních prací, s nímž byl zřizovatel seznámen, předpokládá, 
že v roce 2007 bude z větší části tento prostor rekonstruován. Poslední etapou bude oprava vnějších fasád muzea. 
 Samozřejmě,  že vysoké náklady bude nutné věnovat na vybudování moderních expozic, které by 
navazovaly na současný evropský trend podoby muzejní prezentace a byly tak zajímavé pro všechny vrstvy 
obyvatelstva... Předpokládaný objem finančních prostředků na jednotlivé expozice se bude pohybovat 
v průměru okolo 10 mil. Kč. Každá z nich bude realizována na ploše 410 m2. V současné době uvažujeme 
o těchto expozicích: „Příroda západních Čech v minulosti, přítomnosti a …. ?“, „Když kámen a keramika 
promluvily“ (nejstarší osídlení západních Čech od počátku osídlení ve starší době kamenné před více než 
150 000 lety až do vzniku českého státu v 10. stol.), „Plzeňský kraj jako součást Koruny české“ (historie 
kraje od 10. stol po vznik Československé republiky), „Umění nebo řemeslo“ (expozice užitého umění 
od nejstarších dob po současnost včetně specializovaných částí), „Umění antiky“ a „Umění Dálného východu“.
 Nedílnou součástí moderního muzea je koncepčně pojatá sbírkotvorná činnost, jejímž úkolem je vybraným 
cíleným způsobem vytvářet ucelené specializované sbírky. Západočeské muzeum v Plzni se dlouhodobě 
koncepčně zaměřuje především na vlastní sbírkotvornou činnost plně propojenou s vlastní vědecko výzkumnou 
prací jednotlivých specializovaných odborných pracovišť muzea. Sbírky byly rozšířeny i o řadu předmětů, 
především z oblasti etnologie, které byly muzeu věnovány darem. Jsou však samozřejmě sbírkové předměty, 
jejichž charakter muzeu neumožňuje získat je vlastní sbírkotvornou činností a dary. Jsou to sbírkové předměty, 
které koncepčně zhodnocují sbírky muzea – numismatika, faleristika, militária, umělecké řemeslo, autorská 
umělecko řemeslná  tvorba, aj.  Západočeské muzeum jedná i o výkupu specializovaných sbírek, především 
přírodovědných, které uložením v muzeu zhodnocují práci soukromých sběratelů. Tito sběratelé (laici či 
odborníci) věnovali mnohdy většinu života vytváření specializovaných sbírek – dnes s mimořádnou dokumentační 
hodnotou, ale minimální hodnotou finanční. Jejich zakoupení a zařazení do kontextu sbírek Západočeského 
muzea zhodnocuje nejen práci těchto badatelů, ale i sbírky muzea.   V těchto případech se snaží muzeum využít 
dotačních programů státu – ministerstva kultury ČR, kde muzeum může získat 50% příspěvek na jejich zakoupení.
 Přes zdánlivě vysoký příspěvek na činnost muzea ze strany zřizovatele nemá muzeum dostatek 
prostředků na rozšiřování sbírek, na restaurování a konzervaci sbírek, tj. na záchranu a zabezpečení již jednou 
do muzea získaných hmotných dokladů vývoje přírody a společnosti. Je nutno si uvědomit, že Západočeské 
muzeum není jen běžným regionálně krajským muzeem, ale že jeho sbírky zdaleka přesahují region. 
Muzeum  patří od počátku 20. století mezi nejvýznamnější česká muzea. Jeho sbírky obsahují sice především 
region, ale současně muzeum během svého historického vývoje získalo sbírky evropského významu, 
ale vlastní i sbírky celosvětového významu. Jako příklad uveďme : Antické sbírky z oblasti Černomoří, 
sbírky umění Dálného východu, paleontologické sbírky, archeologické sbírky se svým nezastupitelným  
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významem pro dějiny pravěku celé Evropy. Nelze  opominout  přírodovědné sbírky zoologické a botanické, 
které se staly základem pro vyhlášení řady přírodních rezervací a národních parků (např. NP Šumava).
 Ve výroční zprávě detailně uvedená vědecko výzkumná činnost, odborná publikační činnost a výzkumné 
práce na grantovém principu svědčí o tom, že Západočeské muzeum mnohonásobně překračuje standardy muzejní 
práce zakotvené v novele zákona 122/2000 Sb. Samozřejmě, že s vědeckovýzkumnou / sbírkotvornou činností 
muzea souvisí i účast muzejních pracovníků na vědeckých seminářích, konferencích a sympoziích. Vedení muzea 
se snaží v rámci finančních možností, aby pracovníci muzea byli zapojeni do odborného a vědeckého života české 
a světové vědy. Jen tak je možné zajistit, aby sbírky v muzeu spravovali a vyhodnocovali ne pouze  „skladníci“, 
ale skuteční odborní a vědečtí pracovníci, kteří dovedou sbírky využít pro rozšíření poznání přírody a společnosti. 
O tom, že tato koncepce přináší výsledky svědčí fakt, že vysoké procento pracovníků muzea  vyučuje na vysokých 
školách, že pracovníci muzea jsou významnými členy poradních orgánů českých muzeí, členy edičních rad 
renomovaných odborných i muzeologických sborníků a časopisů,  českých i zahraničních. Pracovníci Západočeského  
muzea  jsou dnes vyzýváni ke spolupráci významnými vědeckými společnostmi a muzei z celé Evropy.
 Prostřednictvím Plzeňského kraje bylo Západočeské muzeum v Plzni zapojeno do programu přeshraniční 
spolupráce.  Projekt Regionální kooperace Horní Falcko-Dolní Bavorsko-Plzeňský kraj se v posledních letech stal 
prostorem pro skutečnou spolupráci mezi sousedními historicky propojenými územími. Spolupráce Západočeského 
muzea s Centrem Bavaria Bohemia v německém Schönsee má již několikaletou historii. Západočeské muzeum 
v Plzni s tímto střediskem spolupracuje již několik let po programové stránce.  Od roku 2006 však bylo muzeum 
pověřeno  Plzeňským  krajem i zajištěním provozu zastoupení kraje samostatným agenturním pracovníkem v tomto 
středisku. Pracovník oddělení vnějších vztahů (PR) byl z iniciativy německé strany delegován v průběhu roku 
2006 do správní rady CBB (Centrum Bavaria-Bohemia) v Schönsee. Západočeské muzeum v roce 2006 aktivně 
spolupracovalo s německou stranou na programech kulturní kooperace dle koncepce zúčastněných regionů 
a připravilo spoluúčast Zpč. muzea a Domu bavorských dějin v Amberku  na Zemské bavorské výstavě 2007 - Zwiesel
 Činnost Západočeského muzea je však odvislá od finančních možností organizace. Financování 
příspěvkových organizací,  jejich ekonomický statut a možnosti byly překonány již v roce 1989. O transformaci 
příspěvkových organizací ve svých programech hovořily všechny vlády od roku 1989. Transformace nikdy 
neproběhla. Bohužel, systém průběžného ročního financování (1/12 přiděleného příspěvku na každý měsíc 
kalendářního roku) neumožňuje managementu  těchto organizací operativně využívat omezených financí 
z veřejných zdrojů. To znamená, že finance z prostředků poskytnutých daňovými poplatníky nejsou využívány 
efektivně, ale časově účelově. Mnohdy ke škodě organizace i daňových poplatníků.  Západočeské muzeum 
díky aktivní grantové politice, managementem řízené účelové politice výstavního programu dosáhlo v roce 2006 
velmi kvalitního hospodářského výsledku. Na druhou stranu je nutno objektivně uvést, že nárust meziročního 
příspěvku je zřizovatelem definován v procentech nárůstu rozpočtu předchozího roku – bez ohledu na konkrétní 
roční program muzea. Tento způsob financování se stává nemotivujícím pro práci muzea.  Náklady na provoz 
muzea se rok od roku mohou lišit podle programu činnosti (v jednom roce je více výstav, více terénních výzkumů, 
více vydaných publikací  - v příštím roce tomu bude méně). Muzeum však dostává maximální meziroční navýšení 
5% příspěvku minulého roku, a to bez ohledu na to, že ceny energií narostly v průměru o 13%; služby na opravu 
budov z 5% na 19% atd.  Příspěvek na provoz Západočeského muzea v konkrétních číslech se zdá být vysoký, 
ale mandatorní výdaje (energie, revize, nájmy, DPH aj.) představují 95% příspěvku zřizovatele. 
 Úsporné programy muzea byly definovány již před lety. Za posledních 15 let muzeum nezadalo výtvarné 
řešení a výrobu výstavy vnější organizaci. Veškeré výstavy a propagace muzea jsou zpracovávány pracovníky 
muzea za nákladové  ceny. Veškeré transporty sbírek jsou zajišťovány za režijní náklady  Západočeským  muzeem.  
Pokud však v příštích letech nebudou zásadním způsobem optimalizovány provozní náklady na činnost muzea, 
nelze předpokládat, že Západočeské muzeum v Plzni udrží stávající standard – případně bude rozšiřovat svoji 
činnost. Muzeum bude muset redukovat svoji činnost, dle finančních možností.Dále předložené konkrétní údaje 
o výkonnostních ukazatelích činnosti muzea rozvedené podle jednotlivých muzejních pracovišť, v jednotlivých 
typech práce řeknou vnímavému čtenáři o práci muzejních pracovníků ještě více.
 Západočeské  muzeum  v  Plzni oslaví v roce 2008 významné jubileum – 130 let muzea v Plzni. Počátky 
muzejnictví sahají daleko dále - do roku 1848. Muzeum však bylo slavnostně založeno 7.11.1878.  Bude to 
období, kdy bychom si měli připomenout jakým vývojem muzea v Plzni za 130 let své existence prošla, jak byla 
jejich činnost ovlivňována  právě vládnoucí ideologií. A především, měli bychom naznačit to podstatné, co zajímá 
muzejní pracovníky i veřejnost - jak dále ?    
 Závěr Výroční zprávy Západočeského muzea v Plzni za rok 2006, který naznačuje program muzea 
do dalších let a retrospektivně upozorňuje na minulost muzea, není samoúčelný. V příštím roce  budeme společnosti 
předkládat účty za 130. leté trvání muzea. Nejen jednoho, ale tří plzeňských muzeí sloučených za německé 
správy v roce 1942. V roce 2001 předala Česká republika (Ministerstvo kultury) Západočeské muzeum v Plzni 
do správy  Plzeňského kraje.   V příštím roce budeme hodnotit i to, jak se nově vzniklý Plzeňský kraj zhostil této 
náročné zřizovací funkce. Jako ředitel Západočeského muzea v Plzni  mohu na základě dlouholeté práce v muzeu 
dostatečně objektivně konstatovat, že  Plzeňský kraj se svého úkolu zřizovatele jednoho z největších muzeí České 
republiky zhostil mimořádně odpovědně.  Přístup  Plzeňského kraje k muzeím ve svěřeném regionu v letech 2001 
– 2008 bude v dějinách muzejnictví České republiky  určitě hodnocen kladně.

phdr. František Frýda
ředitel 
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2) sbírkotvorná činnost

Oddělení prehistorie

Plošný záchranný výzkum před stavbou logistického centra West Business Centre firmy Amesbury s.r.o. v Plzni - 
Křimicích. Prozkoumáno bylo 330 sídlištních objektů, především kůlových jamek. Výzkumem byl získán materiál 
kultury s lineární keramikou a z doby halštatské. Zachyceny byly také 2 půdorysy domů, jednoho neolitického 
a druhého z počátku eneolitu.
Záchranný výzkum na stavbě Administrativní budovy se zkušebnou v Plzni-Černicích. Výzkum pokračoval z roku 
2005, kdy bylo prozkoumáno 62 objektů. V roce 2006 pak bylo prozkoumáno dalších 114 objektů převážně 
kůlových jamek a zásobních jam. Získané kolekce nálezů pochází z období neolitu (převážně kultura s lineární 
keramikou) a nynické kultury.
Velkoplošný výzkum v Plzni-Křimicích před výstavbou nového areálu firmy Keramika Soukup. Výzkum probíhal 
na postupně skrývaných plochách ve dvou etapách. Celkem bylo na ploše 0,7 ha prozkoumáno a zdokumentováno 
1221 zahloubených objektů z období neolitu, počátku eneolitu a mladší doby halštatské. Odkryty byly také 4 
půdorysy dlouhých domů a 11 půdorysů halštatských nadzemních staveb. Také byl nalezen keramický depot tří 
nádob z oblasti moravské malované keramiky a špatně dochovaný neolitický kostrový hrob s milodary štípané 
industrie. Zachycena také byla poslední čtvrtina trojnásobného ohrazení plochy palisádovými žlaby a příkopem 
z počátku eneolitu.    
Od počátku roku probíhal podle postupu zemních prací také výzkum na stavbě rodinných domků v Dýšině 
na lokalitě „Pod Školou II“. Zde se podařilo na skrývkách a ve výkopech zachytit 28 objektů. Nálezy patří kultuře 
s lineární keramikou a mladší době římské.
Záchranný výzkum při stavbě el. přípojky na hrad Krasíkov u Kokašic. Na vrcholové plošině v předpolí hradu 
bylo zachyceno celkem 14 objektů a četná pravěká a středověká souvrství. Získané soubory nálezů pochází 
převážně z pozdní doby halštatské a ze 13. století.  
Z drobných akcí byl proveden archeologický dozor na 34 stavbách, zejména na liniových výkopech a při stavbách 
RD. Z pozitivních zjištění např. kanalizace a vodovod v Dnešicích, kanalizační přípojka v Radčicích, inženýrské 
sítě v Plzni-Křimicích v Tlumené ulici a úprava komunikace na návsi v Křimicích. 
Průzkumy a sběry na vytypovaných lokalitách – sběr paleolitické štípané industrie v Městě Touškově, hradištní 
sídliště ve Starém Plzenci, dvorec u Velkých  Hydčic v poloze Hradce, hradiště v Plzni-Radčicích. 
Ve spolupráci s dobrovolnými spolupracovníky provedeny sběry u Horní Břízy, na Obrovo hradišti a na hradě 
Potštejn u Žinkov, u Újezdce u Měcholup, Bolešin a Netunic a průzkum před stavbou průmyslové zóny 
u Přehýšova. Převzat byl materiál: 

 Ze sběrů u Čemín z odd. ZAV (P. Hereit)Ze sběrů u Čemín z odd. ZAV (P. Hereit)
 Ze záchranné akce Vlastivědného muzea Dr. Karla Hostaše v Klatovech v MěcholupechZe záchranné akce Vlastivědného muzea Dr. Karla Hostaše v Klatovech v Měcholupech
 Západočeské univerzity ze subdodávky výzkumu v Albrechticích na hradišti Sedlo.Západočeské univerzity ze subdodávky výzkumu v Albrechticích na hradišti Sedlo.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

a) záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech

plzeň (okres plzeň – město)
Plzeň – Bolevec, kanalizační přípojky do čp. 30, dozor, novověké vrstvy.
Plzeň – Borská pole, logistický sklad firmy Schneider, dozor, negativní. 
Plzeň – Borská pole, Panasonic – parkoviště pro kamiony, dozor, negativní.
Plzeň – Borská pole, administrativně skladový objekt, dozor, negativní. 
Plzeň – Borská pole, Vědecko – technický park, I. etapa, dozor, negativní. 
Plzeň – Borská pole, Obchodní ulice, ubytovna, ppč. 1496/134, dozor, negativní.
Plzeň – Božkov, ulice Ve Višňovce 4B, přístavba k rodinnému domu, dozor, negativní. 
Plzeň – Bručná, výstavba hotelu, dozor, negativní. 
Plzeň – Bručná, ulice Na Brázdě, rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní.
Plzeň – Bručná, ulice V Zahrádkách, základy pro rodinný dům, dozor, negativní.
Plzeň – Černice, ulice K Řečici, rekonstrukce ulice, dozor, negativní.
Plzeň – Doudlevce, Květná ulice, protipovodňová ochrana, dozor, negativní.
Plzeň – Hradiště, Plzeňská cesta a ulice K Řečici, rodinný dům, dozor, negativní.
Plzeň – Koterov, Koterovská náves, přípojka k rodinnému domu, dozor, negativní.
Plzeň – Koterov, rekonstrukce kapličky, dozor, negativní.
Plzeň – Lhota, vodovod v MO Plzeň 10 – Lhota, 2. etapa, dozor, negativní. 
Plzeň – Litice, Dubová Hora – II.etapa, technická vybavenost pro 16 rodinných domů, dozor, negativní.
Plzeň – Litice, vodovodní přípojka k rodinnému domu, dozor, negativní.
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Plzeň – Litice, Koinonia sv. Jana Křtitele – přístavba stodoly, dozor, negativní.
Plzeň – Lobzy, Rokycanská ulice, stavba A.T.U., dozor, negativní.
Plzeň – Lobzy, Nad Úslavou 37,  inženýrské sítě pro rodinný dům, dozor, negativní.
Plzeň – Lochotín, ulice R. Svobodové, rekonstrukce NTP a přípojky, dozor, negativní.
Plzeň – město, Cukrovarská ulice, rekonstrukce STL plynovodu, negativní
Plzeň – město, Doudlevecká ulice, rekonstrukce STL plynovodu, negativní.
Plzeň – město, Pallova ulice, přípojka STL plynovodu k čp. 12, dozor, recentní navážky.
Plzeň – město, Plachého ulice, rekonstrukce STL plynovodu, dozor, negativní.
Plzeň – město, Karlova ulice, rekonstrukce STL plynovodu, dozor, negativní.
Plzeň – město, Hodonínská ulice, výstavba bytového domu, dozor, negativní.
Plzeň – Roudná, Dělnická ulice, základy pro rodinný dům, dozor, negativní.
Plzeň – Roudná, Plánská ulice, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, dozor, negativní.
Plzeň – Slovany, Slovanská ulice, novostavba bytového domu, dozor, negativní.
Plzeň – Slovany, Petřínská ulice, demolice objektu čp. 41, dozor, negativní.
Plzeň – Slovany, rekonstrukce Částkovy ulice – IV. etapa, dozor, negativní. 
Plzeň – Tymákov, stavba RD, negativní.
Plzeň – Valcha, stavba kanalizace, dozor, novověké vrstvy.
Plzeň – Zábělá, obnova vodovodu ČS Těšínská – VDJ Dýšina, 1. etapa, dozor, pravěká vrstva.
Plzeň – Zábělá, ppč. 920, k. ú. Újezd, výstavba rekreační chatky, dozor, negativní.

dobřany
Lidická ulice, rekonstrukce STP plynovodu, dozor, negativní. 
Lidická ulice, rekonstrukce ulice, dozor, negativní.
ulice Za Stodolami, základy pro rodinný dům, dozor, negativní.
ulice Za Stodolami, plynofikace STP a přípojky, dozor, negativní.
výrobní hala GP Trade, dozor, negativní.

domažlice (okres domažlice)
Ladova ulice, stavba čtyř bytových domů, dozor, negativní.
podél kláštera, rekonstrukce kanalizace, dozor, novověké, ojediněle středověké vrstvy.
propojovací ulička mezi ulicemi Dukelskou a Jindřichovou, veřejné osvětlení, dozor, novověké vrstvy.
průmyslová a obytná zóna Domažlice Za kasárny, etapa I/C, inženýrské sítě a komunikace, dozor, negativní.
průmyslová a obytná zóna Domažlice Za kasárny, komunikace MO5, plošný odkryv, dva blíže nedatovatelné 
objekty (přírodní útvary?), sběrem v ornici nalezeny drobné zlomky středověké keramiky.
průmyslová a obytná zóna Za kasárny v Domažlicích, etapa I/D, stavba SO 203.1 rekonstrukce stávající 
vodoteče,  dozor, negativní.
Spálená ulice, u čp. 175, stavba garáže, dozor, navážky s keramikou 14. – 19. století.
U nemocnice 579, přístavba výtahu a přístupové rampy, dozor, novověké navážky. 
Žižkova ulice, vodovod, dozor, novověké vrstvy. 

Horšovský Týn (okres domažlice) 
Dvořákova ulice, OS Tesárna, STL plynovod a přípojky, dozor, negativní.
Gorkého ulice, stavba chodníku, dozor, negativní. 
Gorkého ulice, ppč. 1917/13, stavba rodinného domu, dozor, negativní. 
Littrowa 122, přístavba kuchyně SOŠ a SOU, dozor, negativní. 
Nádražní ulice, odkanalizování sociálního zařízení dílen SOŠ a SOU, dozor, negativní. 
Nádražní ulice u čp. 86 a 176, kanalizace výtlačné přípojky, dozor, negativní.
Nádražní ulice při čp. 43, ppč. 942, přístavba objektu šatny, dozor, negativní.
náměstí Republiky, ppč. 2260, rekonstrukce a terénní úpravy plochy náměstí, plošný výzkum, středověké až    
novověké kulturní vrstvy.
OS Tesárna, stavba 13 rodinných domů, dozor, negativní.
ppč. 2304/1, 2304/2, 2305/2, 2653/14, 614/1, 614/2, výstavba autosalonu Hyundai Šmucler, dozor, negativní.
ppč.1823/29, 1823/23, výstavba sídla firmy Sigloch, dozor, negativní.
ppč. 1823/29, výstavba parkoviště u sídla firmy Sigloch, dozor, negativní. 
ppč. 816/22, 816/34, 816/26, 816/24, 817/1, 817/3, výrobní areál truhlárna Bejvl, dozor, negativní. 
Puškinova ulice, čp. 68, ppč. 76, stavba bazénu, dozor, negativní.
ulice A. P. Čechova, ppč. 1917/12, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
ulice E. Beneše, kanalizace (v rámci stavby Čistá Radbuza), dozor, novověké vrstvy, původní štětování 
komunikace  a spáleništní vrstva s keramikou z poloviny 16. století.
Vodní ulice, přípojka NN, dozor, novověké vrstvy.
Vrchlického ulice,  rekonstrukce plynofikace, dozor, negativní.
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kralovice (okres plzeň – sever)
dům čp. 41, sondáž pedologickým vrtákem, středověké vrstvy.
ppč. 5431/99, stavba rodinného domu, dozor, negativní.

plasy (okres plzeň – sever)
Plasy (okres Plzeň – sever), Ke Hřišti 553, ppč. 300/1, 301, přístavba skladu restaurace, dozor, negativní.
Plasy (okres Plzeň – sever), rekonstrukce mostu, dozor, novověké a recentní vrstvy.

Rokycany (okres Rokycany)
Borek, ulice Hluboká, vodovodní řad 2  – 5, dozor, negativní.
ulice Na Kameni, ppč. 2857/1, rekonstrukce vodovodu, dozor, negativní.
ulice Pod Nemocnicí, rekonstrukce a položení nového vodovodního řadu, dozor, negativní.
Malé náměstí, rekonstrukce plynovodu, dozor, dokumentace sklepů, středověkého zdiva a sídlištních vrstev.
Sladovnická ulice, rekonstrukce plynovodu, dozor, středověké a novověké souvrství, nálezy mazanice.

b) další obce

Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), odvodnění kostela Panny Marie Sedmibolestné, dozor, novověké 
vrstvy. 
Bítov (okres Plzeň – sever), rekonstrukce vozovky, dozor, novověké navážky.
Blehov (okres Písek), stavba garáže, polozemnice 13. stol. a sídlištní jámy.
Blížejov (okres Domažlice), výstavba bytových domů, II. etapa, stavba komunikace a inženýrských sítí, dozor 
a plošný odkryv, sídliště z pozdní doby bronzové.
Blížejov (okres Domažlice), ppč. 781/26, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Černovice (okres Domažlice), výstavba vodovodu pro domov důchodců, dozor, negativní.
Česká Kubice (okres Domažlice), ulice k nádraží, dostavba kanalizace, dozor, negativní.
Dýšina (okres Plzeň – sever), obnova vodovodu ČS Těšínská – VDJ Dýšina, 2. etapa, dozor, negativní.
Heřmanova Huť (okres Plzeň – sever), stavba komunikace, výzkum, pravěké objekty.
Hlince (okres Plzeň – sever), přípojka kanalizace, sběr novověké keramiky.
Holýšov (okres Domažlice), ulice Politických vězňů, kanalizace (v rámci stavby Čistá Radbuza), dozor, novověké  
navážky.
Horní Bříza (okres Plzeň – sever), ppč. 505/9, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Horní Bříza (okres Plzeň – sever), ÚSP – přístavba pavilonu, dozor, negativní
Horšov (okres Domažlice), ppč. 1741/1, 1741/9, 1741/10, stavební úpravy objektu zázemí pro praktikanty 
a přístavby dílen, plošný výzkum, novověké vrstvy.
Horšov (okres Domažlice), čp. 22, výkop pro garáž u rodinného domu, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), ppč. 1647, stavba plotu z plných cihel, dozor, negativní.
Horšov (okres Domažlice), ppč. 1628/4, 2470, 1628/1, 1735, stavba rodinného domu, prodejny ND s opravnou 
aut, příslušejících zpevněných ploch a přípojek, dozor, negativní.
Hostouň (okres Domažlice), ulice P. Bezruče, kanalizace, dozor, negativní.
Chodov (okres Domažlice), ppč. 225/3, 225/10, 225/14, 447, přístavba 11 bytových jednotek, dozor, negativní.
Chodská Lhota (okres Domažlice), revitalizace Štefle – výstavba menší vodní nádrže, dozor, negativní.
Chotíkov (okres Plzeň – sever), ppč. 598/38, stavba rodinného domu, negativní.
Jarov (okres Plzeň – sever), čp. 65, přípojka plynu, dozor, negativní.
Klabava (okres Rokycany), Chaloupky, kanalizace, dozor, negativní.
Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), výkopy pro kabely NN, dozor, novověké vrstvy.
Klokočov (okres Písek), elektrifikace obce, negativní.
Koloveč (okres Domažlice), kanalizační přípojky do domu čp. 100, dozor, novověké vrstvy.
Kout na Šumavě (okres Domažlice), nová kamenná dlažba v ploše glorietu Klobouk, dozor, negativní.
 Líně (okres Plzeň – sever), Na Dlouhých, ppč. 355, 1217/21, komunikace a inženýrské sítě pro 34 rodinných 
domů, plošný záchranný výzkum, pravěk a časný středověk – sídlištní objekty.
Líně (okres Plzeň – sever), stavba kanalizace, dozor, novověké vrstvy.
Lipno (okres Plzeň – sever), nález barokní sochy
Líšťany (okres Plzeň – sever), ppč. 118, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Meclov (okres Domažlice), ppč. 791/43, 791/38, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Město Touškov (okres Plzeň – sever), ppč.  845/71, /74 a /75, průzkum po skrývce, negativní.
Mrákov (okres Domažlice), stavba komunikace, dozor, negativní. 
Neuměř (okres Domažlice), stavba malé vodní nádrže u obce, dozor, negativní.
Nýřany (okres Plzeň – sever), “U Mexika”, archeologický výzkum, sídliště z mladší a pozdní doby bronzové, 
žárové   pohřebiště z mladší doby bronzové.
Nýřany (okres Plzeň – sever), “U Mexika”, povrchové sběry, pravěké sídliště.
Nýřany (okres Plzeň – sever), ulice Tyršova, Žižkova, B. Smetany, rekonstrukce kanalizace, dozor, pravěké 
osídlení.
Odlezly (okres Plzeň – sever), autobusová zastávka, dozor, nález barokní sochy.
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Plachtín (okres Plzeň – sever), čp. 49, stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Poběžovice (okres Domažlice), plynovodní přípojky do domu čp. 67 na náměstí Míru, dozor, novověké 
navážky.
Poběžovice (okres Domažlice), Dobrohostova a přilehlé ulice, kanalizace (v rámci stavby Čistá Radbuza), dozor, 
novověké vrstvy. 
Poběžovice (okres Domažlice), stavba vodovodu do benzinové pumpy, zbytky kostrového pohřebiště.
Pocinovice (okres Domažlice), stavba komunikace a inženýrských sítí pro novou výstavbu, plošný odkryv, 
negativní. 
Postřekov (okres Domažlice), stavba rodinného domu, dozor, negativní.
Robčice (okres Plzeň – jih), plošná skrývka, dozor, negativní.
Radonice (okres Domažlice), zpevnění základů špýcharu v areálu čp. 24, dozor, negativní. 
Senec (okres Plzeň – sever), ppč. 1142/5, stavba rodinného domu, plošný výzkum zaniklé středověké vesnice.
Smědčice (okres Rokycany), ppč. 480/4, stavba rodinného domu, negativní.
Smědčice (okres Rokycany), ppč. 433/4, stavba rodinného domu, negativní. 
Stod (okres Plzeň – jih), cihelna, dozor, negativní.
Stod (okres Plzeň – jih), stavba kanalizace, dozor, novověké vrstvy.
Strašice ( okres Rokycany), kasárna, výstavba plynové kotelny, dozor, negativní. 
Strašice ( okres Rokycany), kasárna, odkanalizování areálu, dozor, negativní. 
Strašice ( okres Rokycany), výměna vodovodního řadu, část II., dozor, negativní.
Sulkov (okres Plzeň – sever), stavba kanalizace, dozor, novověké vrstvy. 
Tlumačov (okres Domažlice), úprava vodního toku, dozor, novověké navážky.
Újezd (okres Plzeň – sever), přípojka pro plynovod a vodovod k čp. 236, dozor, negativní.
Vejprnice (okres Plzeň – sever), ppč. 1171 a 11756, výstavba haly lakovny, dozor, negativní.
Vejprnice (okres Plzeň – sever), Na Chrastech, stavba rodinného domu a kanalizace, negativní.
Vránov (okres Domažlice), sběry, slovanské osídlení 10. stol na pravěkém sídlišti.
Zbůch (okres Plzeň – sever), stavba kanalizace, dozor, novověké vrstvy.

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

plynovody a kanalizace
Stanětice – Hříchovice (okres Domažlice), STL plynovod, dozor, v poli mezi Staněticemi a Zahořany byla 
negativní situace. V obcích Stanětice a Hříchovice byly novověké vrstvy.

výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbou dálnice d 5 – dálniční obchvat plzně
Útušice – Radobyčice (okres Plzeň – jih a Plzeň – město), přeložka silnice, při záchranném výzkumu bylo 
zjištěno více než 110 sídlištních objektů z mladšího období kultury s lineární keramikou mladší doby kamenné, 
nalezeno bylo torzo dlouhého domu.

d) záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb

Dnešice (okres Plzeň – jih), kostel sv. Václava, odvodnění, dokumentace zdiv a hrobů.
Chotěšov (okres Plzeň – jih), klášter, dílčí průzkum při vyklízení barokní kanalizace.
Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, odvodnění, dokumentace novověkých hrobů 
s křížky a medailony, skládka kostí, ohradní zeď.
Litice (okres Plzeň – město), kostel sv. Petra a Pavla, dokumentace architektonických článků ve zdivu.
Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, dokumentace krypt, dokumentace dílčích stavebních zásahů, 
geomagnetické měření
Starý Plzenec (okres Plzeň – jih), kostel Narození Panny Marie, dílčí průzkum.
Svojšín (okres Tachov), kostel sv. Petra a Pavla), stavebně-historický průzkum.
Štítary, obec Tasnovice (okres Domažlice), kostel sv. Vavřince, sondáž před opravou kostela, kostrové hroby, 
sídlištní situace.
Všeruby (okres Plzeň – sever), kostel sv. Ducha, výzkum středověkého a novověkého pohřebiště.

e) letecká prospekce a fotodokumentace
 

V roce 2006 byla prováděna letecká fotodokumentace archeologických výzkumů v těchto lokalitách: Útušice 
– Radobyčice (okres Plzeň – jih a Plzeň – město), přeložka silnice, Nýřany (okres Plzeň – sever), průmyslová 
zóna, Líně (okres Plzeň – sever), výstavba komunikace pro novou zástavbu, Plzeň – Křimice (okres Plzeň 
– město), Plzeň – Černice (okres Plzeň – město)
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Oddělení starších dějin

	 Různé	menší	akce	v	terénu	v	okrajových	částech	Plzně	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,	KAR	
FHS	ZČU...)	Splněno	–	provedeno	44	drobných	archeologických	akcí	(vše	Orna,	případně	pomoc	Gabrielová):

a) archeologické výzkumy a průzkumy

plzeň (okres plzeň – město) 
Plzeň – Bendova ulice, horkovod, výsledek negativní (červenec – září)
Plzeň – Bolevecká náves, vedení NN, negativní (červenec – srpen)
Plzeň – Bolevecká náves, osvětlení, negativní (červenec – srpen)
Plzeň – Božkov, lávka přes Úslavu, negativní (září)
Plzeň – Bukovec, Zemědělské náměstí 9, kanalizační přípojka, negativní (září)
Plzeň – Bukovec, výstavba malé vodní elektrárny, negativní (duben)
Plzeň – K pomníku padlých, rekonstrukce kanalizace, negativní (říjen – listopad) 
Plzeň – Denisovo nábřeží, rekonstrukce vodovodu, negativní (červenec – říjen)
Plzeň – Denisovo nábřeží, rekonstrukce plynovodu, negativní (listopad)
Plzeň – Hlavanova, horkovodní přípojka, negativní (říjen)
Plzeň – K Hrádku, vedení NN, negativní (srpen) 
Plzeň – Kolárova, výstavba obytných domů, novověké situace (červen - září)
Plzeň – Kotíkovská, horkovodní přípojka, negativní (květen)
Plzeň – Košutka, horkovodní přípojka k hypermarketu Globus, negativní (červenec – září)
Plzeň – Kovářská ulice, výstavba administrativně-obchodního komplexu Avalon Business Center, negativní.  
    (leden – září)
Plzeň – Kovářská ulice, horkovodní přípojka, negativní (říjen – prosinec)
Plzeň – Lhota, přeložka kanalizace, negativní (listopad)
Plzeň – Lidická, horkovodní přípojka, negativní (červenec)
Plzeň – Litice, výstavba rodinných domků, negativní (květen – říjen)
Plzeň – Lobezská, vedení NN, negativní (srpen – září) 
Plzeň – Mohylová, stavba obytného domu, negativní (červen)
Plzeň – Motýlí, vedení NN, negativní (červenec) 
Plzeň – Ostrovní, rekonstrukce kanalizace, negativní (září – říjen)
Plzeň – Ovocná, rekonstrukce kanalizace, negativní (září – říjen) 
Plzeň – Palackého 4, horkovodní přípojka, negativní (duben)
Plzeň – Plánská, rekonstrukce vodovodu, negativní (červenec) 
Plzeň – Plaza Centers, parkovací dům, 15. – 20. století, řadové pohřebiště (říjen – prosinec)
Plzeň – Plzeňský Prazdroj, revizní šachty, negativní (duben – září)
Plzeň – Přeučilova, rekonstrukce vodovodu, negativní (srpen) 
Plzeň – PZ Škoda, demoliční práce, negativní (leden - březen) 
Plzeň – Radčická, horkovod, negativní (leden – únor)
Plzeň – Raisova, horkovod, negativní (srpen)
Plzeň – Slovanské údolí, stavební úpravy, negativní (září - říjen)
Plzeň – Sušická, vedení NN, negativní (červen) 
Plzeň – Sylván, bytové domy, negativní (leden)
Plzeň – Šafaříkovy sady – Anglické nábřeží, rekonstrukce vodovodu, negativní (říjen – listopad)
Plzeň – V Bezovce, rekonstrukce vodovodu, negativní (listopad, prosinec)
Plzeň – Ve Višňovce, kanalizační přípojka, negativní (prosinec)
Plzeň – Zborovská, rekonstrukce ulice, negativní (listopad)

další obce 
Horšovský Týn (okres Domažlice) – ulice Gorkého, stavba rodinného domu, negativní (srpen) 
Radnice (okres Rokycany), kanalizace, negativní (květen)
Radyně (okres Plzeň - jih), vodovod, negativní (březen – květen)
Senec (okres Plzeň – sever) – stavba rodinného domu, ZSO Roudná (listopad – prosinec) – s OZAV
Tachov (okres Tachov), křižovatka, negativní (červenec)
Zbiroh (okres Rokycany), zemní práce na nádvoří zámku, 14. – 15. století (leden)
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b) záchranný archeologický výzkum v plzni. 
 

Plzeň – náměstí Republiky 12, rekonstrukce domu, keramika 14. – 20. století   (březen – květen)
Plzeň – hotel „U Zvonu“, negativní (leden)
Plzeň – Veleslavínova, rekonstrukce vodovodu, doba římská, vrcholný středověk,  novověk (květen –   
     prosinec)
Plzeň – nám. Republiky 41 ( únor)
Plzeň – dvůr SVK Plzeň ( březen,duben)
Plzeň – Zbrojnická 7 ( květen)
Plzeň – hotel Continental, dvůr ( červen)
Plzeň – Dominikánská ul. horkovod ( červenec-srpen)

c) převzetí archeologických nálezů z jiných pracoviš�převzetí archeologických nálezů z jiných pracoviš�

Převzato  od OZAV soubor Horšovský Týn, rekonstrukce náměstí 

Převzato od KAS – sběry hrad Buben

d) ostatní fondy oddělení rozšířeny nákupy celkem o 30 př. č. v nákladech 56 605.- kč.ostatní fondy oddělení rozšířeny nákupy celkem o 30 př. č. v nákladech 56 605.- kč.

e) vlastním sběrem rozšířeny sbírky o 26 př. č. (31ks) a převody od jiných organizací 9 př. č.vlastním sběrem rozšířeny sbírky o 26 př. č. (31 ks) a převody od jiných organizací 9 př. č. 

Oddělení novějších dějin

Rozšiřování sbírkového fondu zvláště o předměty technické povahy (např. soubor PC Atari) a předmětů běžného 
denního použití (např. cestovní žehlička, unikátní keramická souprava, lihový vařič)
Sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významným plzeňským osobnostem a událostem kulturního, 
politického (např. volby r. 1946, 1954, 1957, 2006) či průmyslového života.
V rámci sbírkotvorné koncepce bylo v roce 2006 zapsáno 87 přírůstkových čísel.

Oddělení uměleckoprůmyslové

 Sbírkotvorná činnost se řídila koncepcí UMPRUM odd. ZČM a rovněž množstvím přidělených finančních 
prostředků pro rok 2006.
 Ve sledovaném období jsme získali pro naše fondy 4 cenné sbírkové předměty, které v budoucnosti 
obohatí stálou expozici „Užité umění ve sbírkách ZČM“: 

stříbrný secesní střelecký pohár (Ag 800/1000, váha 1312.60 g, v. – 37 cm, uvnitř zlacený), s reliéfní výzdobou. 
V kartuši dodatečně rytý erb Ringhofferů (baron,  rytíř Řádu Železné koruny a Řádu Františka Josefa) a nápis: 
Ringhoffer – Pokal/  Mannschafts – Schiessen/ 1912. Puncy: německý platný od roku 1888, přepuncováno 
rakouským – Linz, platný (1872 – 1902).
skleněná secesní konvice se stříbřitě zeleným irisem. Čechy, Klášterský mlýn, Loetz-vdova, kolem roku 1900. 
skleněná karafa a 6 ks pohárků v kruhové dóze, zdobeno linkami a tiskem ve stylu „art déco“, Čechy, kolem 
1925.
péřový vějíř (dřevěná konstrukce černě mořená, černé pštrosí peří). Čechy, 1910 – 1920. 

 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 práce, duchovní a kulturní vyžití všech sociálních vrstev a věkových kategorií 
obyvatel města Plzně i příměstských oblastí, které v minulosti tvořily vesnické lokality plzeňského dominia. 
V roce 2006 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce nově zapsáno 126 (tj. 268 ks) přírůstkových čísel, zapsaných 
do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2006 – ANAR 126/2006.
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Oddělení paleontologie

Systematický sběr vzorků na důlních odvalech v merklínské pánvi – z odvalu IX dolu Kreysa II odebráno cca 30 
kvalitních vzorků (Jan Bureš) 
Průzkumné a záchranné sběry na důlních odvalech a ve výchozech hornin Sběr vzorků na lokalitách: Mantov 
(1/06), Nýřany (1/06), Zbůch (1/06), Bačov, Orlík, Chlumčany, Malé Přílepy, Roudná, Nedvězí u Semil, Rtyně 
(2/06) (Jan Bureš)
Sběry na lokalitě Staré Sedlo (třetihorní fosílie) (Josef Pšenička) (3/06)
Sběry v kladenské pánvi (rostlinné fosílie) (Josef Pšenička) (4/06)
Sběry na lokalitě Chotíkov (rostlinné fosílie) (Josef Pšenička) (5/06)
Sběry v kladenské pánvi na dole Prago (rostlinné fosílie) (Josef Pšenička) (6/06)
Sběry na dole Dobré Štěstí (rostlinné fosílie) (Josef Pšenička) (7/06)
Josef Pšenička daroval osobní sbírku muzeu (plynové uhlí a fosílie rostlin) (8/06, 9/06)
Sběry na lokalitě Ovčín u Radnic v rámci projektu 5/06 (rostlinné fosílie a hmyz) (10/06)

Oddělení botanické

Sběry z výzkumných úkolů (Květena Chrástu – J. Nesvadbová, J. Sofron)Příležitostné sběry ze služebních 
i soukromých cest – determinace, revize (J. Nesvadbová, J. Sofron, S. Pecháčková).
Zpracování 497 sb. předmětů z výpůjček (č. 1/2005 – 28 sb. předmětů, 2/2005 – 43 sb. předmětů, 4/2005 
– 95 sb. předmětů, 8/2006 – 331 sb. předmětů – determinace a redeterminace) do databáze FLDOK Brdy 
a do DEMUS, lepení revizních štítků, zařazení sbírkových předmětů do depozitáře (J. Mourková, R. Bláhová,  
J. Nesvadbová).
Roční přiřazení: 590 přírůstků za r. 2005 do depozitáře (J. Mourková).

Oddělení zoologické

Dokladový materiál. 
Ke zpracování bylo přijato 11 kadaverů obratlovců. 
Dík vlastním sběrům na různých lokalitách v rámci řešených úkolů byl získán necelý tisíc bezobratlých živočichů. 
Z větší části byl materiál, vytříděn, preparován a determinován. Přesný počet bude znám až po zpracování 
všech sběrů.

Knihovna Západočeského muzea

Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen o 402 svazky. Z toho bylo 26 sv. získáno koupí a zbytek 
převeden    z fondu tzv. školské knihovny. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2005 celkem 
6.549 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze KP-Win.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 3 svazky. Podle druhu akvizice byl jeden svazek získán koupí, jeden 
darem a jeden svazek převeden z fondu odd. UMPRUM. Všechny získané svazky byly zaevidovány. Celkový 
stav fondu ST je k 31. 12. 2006 celkem 1.630 sv. Sbírkový fond ST nebyl prozatím ukládán do databáze vzhledem 
k jiným úkolům knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty. 
Za rok 2005 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 405 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je 
8.179 svazků.
Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení UMPRUM nebyl z důvodů dlouhodobé a časté pracovní 
neschopnosti odpovědného pracovníka realizován. Byl předán pouze 1 svazek rukopisu (Korán).
Byly dokončeny práce na výběru, třídění a dalším zpracování školské knihovny, uložené v národopisném 
oddělení. 
V průběhu prací zažádala SVKPL krajský úřad Plzeňského kraje o bezúplatný převod celé sbírky do svého fondu. 
Po vyčlenění části, která spadá pod sbírkový fond Regionální literatury pracovnice SVKPL sepsaly signatury 
a nechaly většinu fondu převézt. Zbytek bude nutné alespoň stručně sepsat a zkusit nabídnout jiným institucím 
(Pedagogické muzeum JAK Praha).
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3) vědeckovýzkumná činnostvědeckovýzkumná činnost

Oddělení prehistorie

Bylo uspořádáno mezinárodní 16. pracovního setkání „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- 
und Südböhmen, které proběhlo v hotelu York v Plzni-Křimicích ve dnech 21-24. 6. 2006 (M. Metlička).  
Vypracována byla nálezová zpráva a předběžné zhodnocení výsledků  výzkumu z roku 2005 v Plzni-Křimicích 
na rozšíření areálu Stavebniny Škopek; zhotoven byl celkový plán plochy výzkumu (E. Čedíková).
K dalšímu zpracování byl roztříděn a připraven materiál z výzkumu halštatského až laténského rovinného sídliště 
v Plzni-Roudné ze sezón 1977-79, do PC byly přepsány a utříděny deníky z výzkumu (A. Štěrbová).
Vypracována byla nálezová zpráva a předběžné zhodnocení výzkumu v Plzni-Černicích 2005-2006 na stavbě 
Obchodního a administrativního střediska; zpracován byl celkový plán výzkumu (A. Štěrbová).
Dokončeno bylo zpracování mezolitického výrobního objektu z výzkumu zaniklé středověké vesnice v Plzni-
Senci (M. Metlička společně s J. Fridrichem a I. Sýkorovou). 
Dokončeno bylo laboratorní zpracování plochých žárových hrobů a mohyly z výzkumu v Líních-„Na Drahách“ 
(J. Metličková). 
Byla vypracována nálezová zpráva z výzkumu řadového kostrového pohřebiště v Rokycanech na „Malém 
náměstí“ z roku 1995 a kosterní pozůstatky byly předány na antropologické oddělení Národního muzea v Praze 
(M. Metlička).
Laboratorně byl zpracován a k evidenci připraven materiál z výzkumu v Plzni-Bručné, RP 2/2002 (L. Koutná,    
J. Tycová).
Vypracovány byly nálezové zprávy z výzkumů ve Vránově, Hlohovčicích, Chrástu, Šlovicích a Přehýšově           
(M. Metlička, A. Štěrbová).
V keramické laboratoři byl zpracován a k evidenci připraven materiál z výzkumu v Plzni-Černicích „K Řečici“     
(L. Koutná, J. Tycová).
Pro publikaci o neolitickém sídlišti a rondelu ve Vochově (výzkum ARÚ Praha – I. Pavlů) byly zkresleny starší 
nálezové celky (M. Mašková).
Vypracovány byly antropologické zprávy z žárových pohřbů v nádobě 1 a 11, z popelnicového hrobu 56 a z hrobu 
80 v Příšovicích (R. Rejchová, L. Šmolíková).
Vypracovány byly závěrečné zprávy z výzkumů v Plzni-Křimicích, stavba areálu II firmy Keramiky Soukup 
a stavba logistického centra (M. Metlička).

Hlášení, nálezové a investorské zprávy:

1/2006  -   Čemíny (okres Plzeň-sever), sběr
2/2006  -   Čemíny (okres Plzeň-sever), sběr
3/2006  -   Ejpovice (okres Rokycany), výzkum při stavbě haly Geis, hlášení, BZO (Metlička)
4/2006  -   Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), výzkum při stavbě logistického centra, hlášení, BZO (Metlička)
5/2006   -  Plzeň-Černice (okres Plzeň-město), výzkum v Písecké ulici, hlášení, BZO (Metlička)
6/2006   -  Dýšina, (okres Plzeň-sever), výstavba RD, hlášení, BZO, (Metlička)
7/2006   -  Měcholupy (okres Plzeň-jih), výstavba RD
8/2006   -  Horní Bříza (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Trnka)
9/2006   -  Horní  Bříza (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička - Trnka)
10/2006  - Plzeň-Černice (okres Plzeň-město), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč)
11/2006  - Plzeň-Černice (okres Plzeň-město), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč)
12/2006  - Velké Hydčice (okres Klatovy), poloha „Hradce“, sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč)
13/2006  - Velké Hydčice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Řezáč) 
14/2006  - Nynice (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Řezáč)
15/2006  - Plzeň-Radčice (okres Plzeň-město), ulice V Radčicích, vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO  
        (Metlička)
16/2006  - Plzeň-Radčice (okres Plzeň-město), „V Jamách“ sondáž, hlášení, BZO (Metlička)
17/2006  - Plzeň-Bílá Hora (okres Plzeň-Město), výzkum narušených hrobů, hlášení, BZO (Metlička – Trnka)
18/2006  - Žinkovy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
19/2006  - Žinkovy (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
20/2006  - Netunice (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Trnka)
21/2006  - Město Touškov (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička)
22/2006  - Vochov (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička)
23/2006  - Dnešice (okres Plzeň-jih), vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO (Metlička –Řezáč)
24/2006  - Dnešice (okres Plzeň-jih), vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO Metlička – Řezáč)
25/2006  - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO (Metlička – Tycová)
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26/2006  - Petrovice (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
27/2006  - Starý Plzenec, (okres Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Řezáč)
28/2006  - Albrechtice (okres Klatovy), převzatý materiál z FF ZČU
29/2006  - Kokašice (okres Tachov), vzorkování vertikálního řezu, hlášení, BZO (Metlička – Zelenka)
30/2006  - Horní Bříza (okres Plzeň-sever), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Trnka)
31/2006  - Třemošná (okres Plzeň-sever), předán náhodný nález, hlášení, BZO (Metlička)
32/2006  - Bolešiny (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
33/2006  - Újezdec u Měcholup (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
34/2006  - Újezdec u Měcholup (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
35/2006  - Plzeň-Křimice (okres Plzeň-město), výzkum Keramika Soukup II, hlášení, BZO (Metlička)
36/2006  - Druztová (okres Plzeň-sever), „Věžka“, sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
37/2006  - Němčice u Klatov (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)
38/2006  - Petrovičky u Předslavi (okres Klatovy), sběr, hlášení, BZO (Metlička – Král)

zprávy o archeologických výzkumech a dozorech na stavbách:

Z 1/2006 – Ejpovice (okr. Rokycany), stavba haly f. Geis, zpráva o archeologickém dozoru a výzkumu                                 
(M.Metlička)
Z 2/2006 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), stavba administrativní budovy se zkušebnou, závěrečná zpráva 
o archeologickém výzkumu (M. Metlička)
Z 3/2006 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), stavba logistického centra West Busieness Centre, závěrečná 
zpráva o archeologickém výzkumu (M. Metlička)
Z 4/2006 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Žitná ulice, rekonstrukce kanalizace, zpráva o archeologickém 
dozoru (M. Metlička)
Z 5/2006 – Dnešice (okr. Plzeň-jih), stavba vodovodu a kanalizace, závěrečná zpráva o archeologickém výzkumu 
(M. Metlička)
Z 6/2006 – Dýšina (okr. Plzeň-město), stavba RD v lokalitě „Pod Školou II“, závěrečná zpráva o archeologickém 
výzkumu (M. Metlička)
Z 7/2006 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), ulice Traťová, oprava kanalizace, zpráva o archeologickém dozoru 
(M. Metlička)
Z 8/2006 – Kokašice (okr. Tachov), elektrická přípojka na hrad Krasíkov, závěrečná zpráva o archeologickém 
výzkumu (A. Zelenka)
Z 9/2006 – Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), stavba areálu II f. Keramika Soukup, plošný výzkum, závěrečná 
zpráva o archeologickém výzkumu (M. Metlička)

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

a) 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, 3. rok řešení)

b) spoluřešitelství dalších grantů a programových projektů

Metody terénního výzkumu středověkých etážových pohřebišť – projekt Katedry sociální a kulturní antropologie 
ZČU v Plzni (M. Čechura).
Eurogrant ”Milevsko – nejstarší duchovní a kulturní centrum jižních Čech” spolu s Městským úřadem v Milevsku 
(P. Břicháček)
Grant „Sepekov – Mariánské poutní místo“ - dokončen, výstup monografie (P. Břicháček)

c) zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů.

nálezové a investorské zprávy

Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů :
1/2006  Chodská Lhota (okres Domažlice), revitalizace Štefle, zpráva o dozoru (Hereit)
2/2006 Horní Kamenice (okres Domažlice), JZ od obce, sběr, hlášení (Hereit)
3/2006  Dolní Kamenice (okres Domažlice), jižně od polohy ”V Behních”, sběr, hlášení (Hereit)
4/2006 Horní Kamenice (okres Domažlice), JJZ od obce, sběr, hlášení (Hereit)
5/2006 Horní a Dolní Kamenice (okres Domažlice), rozhraní katastrů, sběr, hlášení (Hereit)
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6/2006 Čeminy (okres Plzeň – sever), JV okraj obce, sběr, hlášení (Hereit)
7/2006 Čeminy (okres Plzeň – sever), JV od obce, sběr, hlášení (Hereit)
8/2006  Černovice (okres Domažlice), vodovod pro domov důchodců, hlášení (Dudková)
9/2006  Dobřany (okres Plzeň – jih), GP Trade, výrobní hala, investorská zpráva (Sochorová)
10/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Rokycanská ulice, Empex, investorská zpráva (Sochorová)
11/2006 Plzeň (okres Plzeň – město), Petřínská ulice, Meta, investorská zpráva (Sochorová)
12/2006  Kralovice (okres Plzeň – sever), ppč. 5431/99, rodinný dům, zpráva o dozoru (Čechura)
13/2006  Hostouň (okres Domažlice), Bezručova ulice, kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
14/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Panasonic, vyjádření (Sochorová)
15/2006  Radonice (okres Domažlice), čp. 24, úpravy, zpráva o dozoru (Hereit)
16/2006  Domažlice (okres Domažlice), Za kasárny, průmyslová zóna I/C, investorská zpráva (Hereit)
17/2006  Meclov (okres Domažlice), ppč. 791/43, rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
18/2006  Plzeň – Hradiště (okres Plzeň – město), rodinný dům, vyjádření (Sochorová)
19/2006  Blížejov (okres Domažlice), ppč. 781/26, rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
20/2006  Koloveč (okres Domažlice), přípojky kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
21/2006  Smědčice (okres Rokycany), ppč. 480/4, rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
22/2006  Smědčice (okres Rokycany), ppč. 433/4, rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
23/2006  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Koinonia, vyjádření (Sochorová)
24/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Puškinova 68, zpráva o dozoru (Dudková)
25/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice A. P. Čechova, zpráva o dozoru (Dudková)
26/2006  Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), Zábělá, stavba chaty, zpráva o dozoru (Dudková)
27/2006  Plzeň – Dýšina (okres Plzeň – město a Plzeň – sever), obnova vodovodu, investorská zpráva  
  (Dudková)
28/2006  Domažlice (okres Domažlice), u čp. 175, stavba garáže, zpráva o dozoru (Hereit)
29/2006  Domažlice (okres Domažlice), rozšíření veřejného osvětlení, zpráva o dozoru (Hereit)
30/2006  Mrákov (okres Domažlice), místní komunikace, investorská zpráva (Hereit)
31/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), ulice V zahrádkách, rodinný dům, zpráva o dozoru (Sochorová)
32/2006  Chotíkov (okres Plzeň – sever), čp. 236, přípojka, zpráva o dozoru (Sochorová)
33/2006  Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), Ve Višňovce 4B, zpráva o dozoru (Sochorová)
34/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Fuji Seiko II, vyjádření (Sochorová)
35/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Částkova ulice, rekonstrukce, investorská zpráva (Sochorová)
36/2006  Vejprnice (okres Plzeň – sever), hala lakovny fy Jantar, investorská zpráva (Dudková)
37/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), ulice R. Svobodové, rekonstrukce NTP, investorská zpráva   
  (Sochorová)
38/2006  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Koinonia, přístavba stodoly, investorská zpráva   
  (Sochorová)
39/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce Lobkovicovy ulice, investorská zpráva   
  (Dudková)
40/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Borská pole, Logistic, sklad – Schneider, investorská zpráva  
  (Sochorová)
41/2006  Bítov (okres Plzeň – sever), rekonstrukce návsi, investorská zpráva (Čechura)
42/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Květná ulice, protipovodňová ochrana, investorská zpráva   
  (Sochorová)
43/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), SOŠ a SOU, přístavba kuchyně, zpráva o dozoru (Dudková)
44/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce horní části náměstí Republiky, investorská  
  zpráva (Dudková)
45/2006  Horšov (okres Domažlice), čp. 22, stavba garáže, hlášení (Dudková)
46/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), ppč. 1917/13, rodinný dům, hlášení (Dudková)
47/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Dvořákova ulice, plynovod, hlášení (Dudková)
48/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba autosalonu Šmucler, hlášení (Dudková)
49/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), odkanalizování soc. zařízení dílen, hlášení (Dudková)
50/2006  Hříchovice – Stanětice (okres Domažlice), plynovod, investorská zpráva (Hereit)
51/2006  Neuměř (okres Domažlice), malá vodní nádrž, zpráva o dozoru (Hereit)
52/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Plachého ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
54/2006  Líšťany (okres Plzeň – sever), ppč. 118/8, 9, rodinný dům, zpráva o dozoru (Čechura)
55/2006  Horní Bříza (okres Plzeň – sever), ppč. 505/9, rodinný dům, zpráva o dozoru (Čechura)
56/2006  Plzeň – Robčice (okres Plzeň – město), skrývka, vyjádření (Sochorová)
57/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba sídla fy. Sigloch, hlášení (Dudková)
58/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Slovanská ulice, bytový dům, investorská zpráva (Sochorová)
59/2006  Senec (okres Plzeň – sever), rodinný dům, vyjádření (Sochorová)
60/2006  Blížejov (okres Domažlice), bytové domy II. etapa, investorská zpráva (Hereit)
61/2006  Domažlice (okres Domažlice), průmyslová zóna, komunikace MO5, investorská zpráva (Hereit)
62/2006  Nýřany (okres Plzeň – sever), Tyršova, Žižkova a Smetanova ulice, kanalizace, investorská  
  zpráva (Čechura)
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63/2006  Plasy (okres Plzeň – sever), rekonstrukce mostu, investorská zpráva (Čechura)
64/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Na Brázdě, plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
65/2006  Rokycany (okres Rokycany), Sladovnická ulice, plynovod, investorská zpráva (Čechura)
66/2006  Blížejov (okres Domažlice), bytové domy, nálezová zpráva (Hereit)
67/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Nádražní ulice, kanalizace, hlášení (Dudková)
68/2006  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kabely NN, zpráva o dozoru (Hereit)
69/2006  Pocinovice (okres Domažlice), komunikace pro RD, zpráva o dozoru (Hereit)
70/2006  Borek u Rokycan (okres Rokycany), ulice Hluboká, hlášení (Dudková)
71/2006  Rokycany (okres Rokycany), ulice Na Kameni, hlášení (Dudková)
72/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Vodní ulice, přípojka NN, zpráva o dozoru (Hereit)
73/2006  Postřekov (okres Domažlice), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
74/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Pallova ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
75/2006  Horšov (okres Domažlice), čp. 5, hlášení (Dudková)
76/2006  Plzeň – Koterov (okres Plzeň – město), rodinný dům, vyjádření, (Sochorová)
77/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Dvořákova ulice, rodinný dům, hlášení (Dudková)
78/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Dvořákova ulice, 12 rodinných domů, hlášení (Dudková)
79/2006  Meclov (okres Domažlice), rodinný dům, hlášení (Dudková)
80/2006  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), RD – vodovodní přípojka, zpráva o dozoru (Sochorová)
81/2006  Plzeň – Černice (okres Plzeň – město), rekonstrukce ulice K Řečici, investorská zpráva   
  (Sochorová)
82/2006  Plzeň – Dýšina (okres Plzeň – město a Plzeň – sever), obnova výtlaku, hlášení (Dudková)
83/2006  Plzeň – Božkov (okres Plzeň – město), ppč. 50, rodinný dům, vyjádření (Sochorová)
84/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Dělnická ulice, rodinný dům, vyjádření (Sochorová)
85/2006  Dobřany (okres Plzeň – jih), ulice Za Stodolami, rodinný dům, vyjádření (Sochorová)
86/2006  Domažlice (okres Domažlice), kanalizace u kláštera, investorská zpráva (Hereit)
87/2006  Útušice – Radobyčice (okres Plzeň – jih a Plzeň – město), přeložka silnice, investorská zpráva  
  (Braun)
88/2006  Jarov (okres Plzeň – sever), čp. 65, přípojka, zpráva o dozoru (Čechura)
89/2006  Horšov (okres Domažlice), úpravy zázemí, hlášení (Dudková)
90/2006  Strašice (okres Rokycany), kasárna, plynová kotelna, hlášení (Dudková)
91/2006  Kout na Šumavě (okres Domažlice), Gloriet, zpráva o dozoru (Hereit)
92/2006  Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice), odvodnění kostela, zpráva o dozoru (Hereit)
93/2006  Dobřany (okres Plzeň – jih), plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
94/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Planská ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
95/2006  Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), hotel, investorská zpráva (Sochorová)
96/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Nad Úslavou, RD – inženýrské sítě, hlášení (Dudková)
97/2006  Chodov (okres Domažlice), přístavba 11 byt. jednotek, hlášení (Dudková)
98/2006  Horšov (okres Domažlice), rodinný dům, hlášení (Dudková)
99/2006  Plasy (okres Plzeň – sever), přístavba skladu restaurace, hlášení (Dudková)
100/2006  Chotíkov (okres Plzeň – sever), ppč. 598/38, rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit)
101/2006  Horšov (okres Domažlice), ppč. 1586/3, rodinný dům, hlášení (Dudková)
102/2006  Domažlice (okres Domažlice), U nemocnice 579, výtah, zpráva o dozoru (Hereit)
103/2006  Domažlice (okres Domažlice), Ladova ulice, bytový dům, investorská zpráva (Hereit)
104/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), parkoviště Sigloch, zpráva o dozoru (Dudková)
105/2006  Líně (okres Plzeň – sever), komunikace a kanalizace, investorská zpráva (Sochorová)
106/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Karlova ulice, plynovod, investorská zpráva (Sochorová)
107/2006  Domažlice (okres Domažlice), Žižkova ulice, vodovod, investorská zpráva (Hereit)
108/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Gorkého ulice, chodník, zpráva o dozoru (Dudková)
109/2006  Klabava (okres Rokycany), rekonstrukce vodovodu a kanalizace, I. etapa, zpráva o dozoru  
  (Dudková)
110/2006  Poběžovice (okres Domažlice), náměstí Míru 67, přípojka, zpráva o dozoru (Hereit)
111/2006  Tlumačov (okres Domažlice), úprava toku, zpráva o dozoru (Hereit)
112/2006  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Dubová hora, vodovod, kanalizace, vyjádření (Sochorová)
113/2006  Česká Kubice (okres Domažlice), dostavba kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
114/2006  Strašice (okres Rokycany), kasárna, odkanalizování, hlášení (Dudková)
115/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), Vrchlického ulice, plynovod, zpráva (Dudková)
116/2006  Strašice (okres Rokycany), výměna vodovodního řadu, zpráva (Dudková)
117/2006 Horšovský Týn (okres Domažlice), výrobní areál truhlárna Bejvl, zpráva (Dudková)
118/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), přístavba šaten, ulice Nádražní, zpráva (Dudková)
119/2006  Horšovský Týn (okres Domažlice), víceúčelový sportovní areál, zpráva (Dudková)
120/2006  Rokycany (okres Rokycany), ulice Pod nemocnicí, zpráva (Dudková)
121/2006  Rokycany (okres Rokycany), V cestě (ppč. 2885/15), rekonstrukce vodovodu (Dudková)
122/2006  Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kanalizační přípojka, investorská zpráva (Hereit)
123/2006  Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), Dubová hora, etapa II., investorská zpráva (Sochorová)
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124/2006  Plzeň – Borská pole (okres Plzeň – město), administrativně skladový objekt, vyjádření   
  (Sochorová)
125/2006  Plzeň – Borská pole (okres Plzeň – město), VT park, 1. etapa, vyjádření (Sochorová)
126/2006  Plzeň – Lhota (okres Plzeň – město), vodovod, II. etapa, investorská zpráva (Sochorová)
127/2006  Dobřany (okres Plzeň – jih), Lidická ulice, přípojky, vyjádření (Sochorová)
128/2006  Plzeň – Borská pole (okres Plzeň – město), Obchodní ulice, ubytovna, vyjádření (Sochorová)
129/2006  Plzeň (okres Plzeň – město), Částkova ulice, rekonstrukce silnice, investorská zpráva   
  (Sochorová)
130/2006  Odlezly (okres Plzeň – sever), rekonstrukce autobusové zastávky, investorská zpráva   
  (Sochorová)
131/2006  Horní Bříza (okres Plzeň – sever), ÚSP – přístavba, investorská zpráva (Sochorová)
132/2006  Plzeň – Koterov (okres Plzeň – město), rekonstrukce kapličky na návsi, investorská zpráva  
  (Sochorová)
133/2006  Dobřany (okres Plzeň – jih), Lidická ulice, rekonstrukce, investorská zpráva (Sochorová)
134/2006  Milavče (okres Domažlice), obnova náhonu, zpráva o dozoru (Hereit)
135/2006  Domažlice (okres Domažlice), průmyslová zóna, etapa I/D, stavba SO 203.1, zpráva o dozoru  
  (Hereit)
136/2006 Veselá (okres Rokycany), plynofikace obce, zpráva o dozoru (Čechura)
137/2006 Volduchy (okres Rokycany), plynofikace obce, zpráva o dozoru (Čechura)
138/2006 Rokycany (okres Rokycany), ul. B. Němcové, plynofikace, zpráva o dozoru (Čechura)
139/2006 Rokycany (okres Rokycany), Malé nám., plynofikace, nálezová zpráva (Čechura)
140/2006 Chotěšov (okres Plzeň - jih), rekonstrukce kanalizace, vyjádření (Sochorová)
141/2006 Milevsko (okres Písek), klášter, nálezová zpráva (Břicháček)
142/2006 Milevsko (okres Písek), rekonstrukce mostu, investorská zpráva (Břicháček)
143/2006 Milevsko (okres Písek), rekonstrukce mostu, investorská zpráva (Břicháček)
144/2006 Plzeň (okres Plzeň - město), Cukrovarská ul., plynofikace, investorská zpráva (Břicháček)
145/2006 Štítary (okres Domažlice), kostel sv. Vavřince, zpráva (Břicháček)
146/2006  Plzeň – Tymákov (okres Plzeň – město), stavba RD, hlášení (Břicháček)
147/2006 Vránov (okres Domažlice), sběr, hlášení (Břicháček)
148/2006 Senec u Plzně (okres Plzeň – sever), stavba RD ppč. 1142/5, předběžná terénní zpráva   
  (Dudková)
149/2006 Poběřovice (okres Domažlice), vodovod, hlášení (Břicháček)
150/2006 Nýřany (okres Plzeň – sever), průmyslová zóna U Mexika, stavba komunikace, nálezová zpráva  
   (Čechura)
151/2006 Nýřany (okres Plzeň – sever), průmyslová zóna U Mexika, areál IVECO (Čechura)
152/2006 Nýřany (okres Plzeň – sever), průmyslová zóna U Mexika, areál DAF, nálezová zpráva   
  (Čechura)
152/2006 Kralovice (okres Plzeň – sever),  RD čp. 41, hlášení (Čechura)
153/2006 Plzeň (okres Plzeň – město), Hodonínská ul., stavba byt. domu, hlášení (Čechura)
154/2006 Plzeň - Valcha (okres Plzeň – město), rekonstrukce kanalizace, hlášení (Čechura)
155/2006 Plzeň - Valcha (okres Plzeň – město), rekonstrukce kanalizace, hlášení (Čechura)
156/2006 Dnešice (okres Plzeň - jih), kostel sv. Václava, nálezová zpráva (Čechura)
157/2006 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), kostel sv. Martina, nálezová zpráva (Čechura)
158/2006 Hlince (okres Plzeň – sever),  kanalizace pro RD, hlášení (Čechura)
159/2006 Plachtín (okres Plzeň – sever),  stavba RD, hlášení (Čechura)
160/2006 Holýšov (okres Domažlice),  ČOV, hlášení (Čechura)
161/2006 Stod (okres Plzeň - jih),  kanalizace, hlášení (Čechura)
162/2006 Líně - Sulkov (okres Plzeň - sever),  kanalizace, hlášení (Čechura)
161/2006 Stod (okres Plzeň - jih),  dobývací prostor STOD II, hlášení (Čechura)
162/2006 Vejprnice (okres Plzeň - sever),  stavba RD, hlášení (Čechura)

odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost.
Kladruby – vyhodnocení pěti sezón povrchových sběrů a průzkumů v zázemí kláštera (1999 – 2000, 2004 – 2006) 
pomocí GIS databází, detailní dokumentace a rozbor nálezů z prostoru zaniklého obléhacího tábora z roku 1421 
v poloze nad Pozorkou, povrchový průzkum a dokumentace souboru středověkých sakrálních staveb v širším 
okolí Kladrub, databázová deskripce a rozbor středověkého pohřebiště kolem baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladrubech (K. Nováček).
Systematický výzkum církevní architektury v západních Čechách.
Systematický výzkum pravěkého a středověkého osídlení okresu Plzeň – sever.
Zpracování souboru nálezů z výzkumu z Horšovského Týna, rekonstrukce horní části náměstí Republiky.
Zpracování povrchových sběrů z oblasti severního Plzeňska.
Zpracování povrchových sběrů z katastru Čeminy (okres Plzeň – sever).
Zpracování povrchových sběrů z katastrů Dolní a Horní Kamenice (okres Domažlice). 
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d) odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči

vypracované posudky a vyjádření.
Soupis archeologických lokalit na území zamýšlené průmyslové zóny mezi Liticemi a Radobyčicemi (okres 
Plzeň – město).
Soupis archeologických lokalit na katastrech obcí Hlohová, Ohučov, Vránov (okres Domažlice) pro potřeby 
NPÚ, pracoviště Plzeň.
Babylon (okres Domažlice), přeložka silnice.
Mokrouše (okres Plzeň – jih), návrh územního plánu.
Nekmíř (okres Plzeň – sever), návrh územního plánu.
Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba servisního centra DAF.
Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba infrastruktury pro obytnou zónu.
Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba logistického centra Mayfield.
Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba průmyslové zóny Pilsen-West.
Nýřany (okres Plzeň – sever), stavba servisního centra Za kasárnama.
Plzeň (okres Plzeň – město), retenční nádrž.
Plzeň (okres Plzeň – město), Májová ulice, rekonstrukce kanalizace.
Plzeň (okres Plzeň – město), Úslavský kanalizační sběrač.    
Plzeň (okres Plzeň – město), stavba rodinného domu, ppč. 563/13.
Přehýšov (okres Plzeň – sever), stavba logistického centra.
Rochlov (okres Plzeň – sever), návrh územního plánu.
Rokycany (okres Rokycany), ulice Pod nemocnicí, rekonstrukce vodovodu.
Sedlec (okres Plzeň – sever), stavba větrných elektráren.
Strašice (okres Rokycany), stavba kanalizace.
Trnová (okres Plzeň – sever), návrh územního plánu.
Úherce (okres Plzeň – sever), skladovací areál.

zpracování sas - Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2006 (A. Kordíková).

Oddělení starších dějin

a) investorské zprávy a hlášení  o archeologických výzkumech :

1/2006  Plzeň, sídliště Sylván
2/2006 Zbiroh (okres Rokycany), zemní práce na nádvoří zámku, nálezová zpráva
3/2006 Plzeň – hotel „U Zvonu“, investorská zpráva 
4/2006 Plzeň – Radčická, horkovod, zpráva o dozoru 
5/2006 Plzeň – Palackého 4, horkovodní přípojka, zpráva o dozoru 
6/2006 Plzeň – PZ Škoda, demoliční práce, investorská zpráva
7/2006 Plzeň – Kotíkovská, horkovodní přípojka, zpráva o dozoru 
8/2006 Radnice (okres Rokycany) - kanalizace, zpráva o dozoru
9/2006 Radyně (okres Plzeň - jih) - vodovod, zpráva o dozoru
10/2006 Plzeň – Sušická, vedení NN, zpráva o dozoru
11/2006 Plzeň – Motýlí, vedení NN, zpráva o dozoru 
12/2006 Plzeň – Lidická, horkovodní přípojka, zpráva o dozoru 
13/2006 Plzeň – Plánská, rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva
14/2006 Plzeň – Bolevecká náves, vedení NN, zpráva o dozoru 
15/2006 Plzeň – Bolevecká náves, osvětlení, zpráva o dozoru
16/2006 Horšovský Týn (okres Domažlice) – ulice Gorkéhova, stavba rodinného domu, zpráva o dozoru 
17/2006 Plzeň – Přeučilova, rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva 
18/2006 Plzeň – Raisova, horkovod, zpráva o dozoru
19/2006 Plzeň – K Hrádku, vedení NN, zpráva o dozoru 
20/2006 Plzeň – Košutka, horkovodní přípojka k hpmkt Globus, investorská zpráva 
21/2006 Plzeň – Lobezská, vedení NN, zpráva o dozoru
22/2006 Plzeň – Bendova ulice, horkovod, zpráva o dozoru
23/2006 Plzeň – Božkov, lávka přes Úslavu, zpráva o dozoru
24/2006 Plzeň – Plzeňský Prazdroj, revizní šachty, investorská zpráva 
25/2006 Plzeň – Kovářská ulice, výstavba administrativně-obchodního komplexu Avalon Business Center,    
       investorská zpráva
26/2006 Plzeň – Bukovec, Zemědělské náměstí 9, kanal. přípojka, zpráva o dozoru
27/2006 Plzeň – Hlavanova, horkovodní přípojka, zpráva o dozoru
28/2006 Plzeň – Ostrovní, rekonstrukce kanalizace, zpráva o dozoru 
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29/2006 Plzeň – náměstí Republiky 12, rekonstrukce domu, nálezová zpráva
30/2006 Plzeň – K pomníku padlých, rekonstrukce kanalizace, investorská zpráva
31/2006 Plzeň – Denisovo nábřeží, rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva
32/2006 Plzeň – Ovocná, rekonstrukce kanalizace, zpráva o dozoru 
33/2006 Plzeň – Lhota, přeložka kanalizace, zpráva o dozoru 
34/2006 Plzeň – V Bezovce, rekonstrukce vodovodu, zpráva o dozoru
35/2006 Plzeň – Denisovo nábřeží, rekonstrukce plynovodu, zpráva o dozoru
36/2006 Plzeň – Šafaříkovy sady – Anglické nábřeží, rekonstrukce vodovodu, investorská zpráva
37/2006 Plzeň – Bukovec, výstavba malé vodní elektrárny, zpráva o dozoru
38/2006 Plzeň – Litice, výstavba rodinných domků, investorská zpráva 
39/2006 Plzeň – Kovářská ulice, horkovodní přípojka, investorská zpráva
40/2006 Plzeň – Ve Višňovce, kanalizační přípojka, zpráva o dozoru 

b) pokračování v odborném katalogu starých map a plánů plzně ( do r. 1830)  

byly doplňovány  a zahušťovány  různé údaje, ověřovány datace aj. Vytvářeny různé databáze atd., pokusy 
o skenování, fotonáhledovky ( Bernhardt)

 

c) pokračování  interního (ústavního) úkolu „Ječného sbírka“ 

pokračovací práce (přehodnocení sbírky, nové určováníní, metrologické práce aj.) vše v závislosti na přidělených 
financích - pokus o zařazení do grantových projektů.
Probíhalo přeurčování   sbírky nové zpracování u denárů ( i ve spolupráci s mgr. Polanským z ČNM), začala 
nová metrologická aktualizace, dohodnuto s MZM Brno zhotovení některých galvanoplastických odlitků (zde 
bude výstup nejdříve v r. 2008).  Bude pokračováno i v dalších letech. (Hus).

d) archivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s říšskoněmeckým občanstvímarchivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s říšskoněmeckým občanstvím 
v plzni  během 2. sv. války 

spolupráce s SobA, využití materiálů i ze ZČM, výstupem bude publikace . Třetí etapa. Hotova fáze základního 
sběru dat, prostudovány všechny domovní archy, předběžné    výsledky prezentovány přednáškou (viz kapitola  
7), článek je v tisku, stále probíhá   upřesňování a zahušťování údajů a dat a jejich třídění, sjednocování dat 
a jmen aj.  (Bernhardt)

e) zpracování středověké keramiky (zejména figurální + kachle) z plzně, výstup v podobě článkůzpracování středověké  keramiky (zejména figurální + kachle) z plzně, výstup v podobě článků 
a přednášek

 viz kapitola 8 a 9 (Orna)

f) zpracovávána střv. keramika z Horšovského Týna (do) včetně kresebné dokumentacezpracovávána střv. keramika z Horšovského Týna (do) včetně kresebné dokumentace 

výstup v podobě výstavy, viz kapitola  6 (Orna, Gabrielová, Beránková)

g) zpracovány a podány granty „Typologie plzeňských středověkých nádob“ (orna) 

h) odborné vyjádření pro npÚodborné vyjádření pro npÚ 

soupis archeologických lokalit na katastru Rabí, okr. Klatovy (Orna)

i) pokračování ve studiu

stuh řádů a vyznamenání ČSR a jeho států sousedních, předchozích a nástupnických, včetně soupisu současných 
vyznamenání ČR a to i neoficiálních a spolkových, vytvářena databáze, kresebná dokumentace, bibliografie aj. 
– bude pokračováno i v dalších letech (Hus)
faleristických památek společnosti Schlaraffia a přikročeno k první etapě zpracování sbírky Schlaraffie ve sbírkách 
ZČM – bude pokračováno i v dalších letech (Hus)
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j) provedeno zhodnocení numismatické sbírky okresního muzea Rokycanyprovedeno zhodnocení numismatické sbírky okresního muzea Rokycany 

 zpracována tamní sbírka slezských vládních i knížecích ražeb 17. a 18. století včetně evidence II. stupně 
(Hus)

k) pro účely studijní, přednáškové, pedagogické a výstavnípro účely studijní, přednáškové, pedagogické a výstavní 
zahájen sběr dat ohledně cen potravin, jiných komodit, služeb, mezd aj. ve středověku a novověku, převážně 
na území západních Čech – bude se pokračovat i v dalších letech ( Hus). Tento projekt bude oponován v roce 
2007.

Oddělení novějších dějin

Pokračování v odborném zpracování další části historického fotomateriálu (černobílé negativy) v návaznosti 
na předešlé projekty vědy a výzkumu MK ČR (Krčmář)
Zpracování tématu rekvírování zvonů za 1. světové války a historické fotodokumentace k tomuto tématu 
se sbírek oddělení (soupis, historie, lokalizace, digitalizace historické fotodokumentace) – publikační výstup 
a výstava (Krčmář).
Spolupráce na publikaci mapující panská sídla Plzeňského kraje (soupis, historie, lokalizace) – bývalé okresy 
Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – sever, Domažlice a Tachov. Publikační výstup a další předpokládaný publikační 
výstup ve spolupráci s nakladatelstvím Baset a Národním památkovým ústavem v knize Plzeňsko – příroda, 
historie, život (Krčmář).
Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých sakrálních památek – kostelů po roce 1945 na území 
českobudějovické diecéze (soupis, historie, lokalizace, dokumentace) – předpokládaný publikační výstup 
(Krčmář).
Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
Práce na textu původce Plzní, shromažďování pramenů, literatury a dokumentace – předpokládaný publikační 
výstup (Krčmář).
Dokumentace sakrálních staveb, především drobných, které jsou ve špatném technickém stavu – předpokládaný 
publikační výstup ve spolupráci s nakladatelstvím Baset v knize „Plzeňsko – příroda, historie, život“ (Krčmář)
Zpracování historie poutních míst na Plzeňsku, sběr dokumentace, předpokládaný publikační výstup ve spolupráci 
s nakladatelstvím Baset v knize „Plzeňsko – příroda, historie, život“ (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové

„Míšeňský historický porcelán ve sbírkách ZČM v Plzni“ – pokračování ústavního úkolu.(Braunová)                        
„Vějíře ve sbírkách ZČM“ – pokračování ústavního úkolu. (Kotorová)                       
„Přední východ ve sbírkách ZČM v Plzni“ –  pokračování  ústavního úkolu. (Mleziva   od 30. 9. 2006 – počátek 
šestiměsíčního studijního pobytu v Káhiře (Egyptská arabská republika), univerzita Ein Shams, doktorandské 
stipendium na základě mezinárodní vládní dohody s EAR. 

Oddělení národopisné

Výzkum 110 zaniklých židovských lokalit a dokumentace způsobu života, kultury a náboženství židovského 
etnika v Západočeském kraji - pod záštitou Claims Conference On Jewish Material Against Germany, INC 
- úkol neuzavřen, bude v tomto roce dokončen. V současné době je před dokončením CD-ROM s klatovskými 
lokalitami a mimo to jsou i nadále zpracovávány materiály z oblastí Karlovy Vary a Cheb. (Maderová)
Práce na terminologickém slovníku zemědělského nářadí v projektu oborové komise AMG – část slovníku 
zaměřená na velká a drobná hospodářská zvířata. Do konce roku 2006 bylo kompletně zpracováno pojmosloví. 
Finální práce bude odevzdána k oponentuře v první polovině roku 2007. (Bechný)

Oddělení paleontologické

a) ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. (Pšenička) – nebylo zpracováváno 
z důvodů nedostatku financí
Práce na řešení úkolů „Graptoliti lokality Krušná hora“ (Kraft) – nebylo zpracováváno z důvodů nedostatku 
financí
Biostratigrafické členění hraniční sekvence klabavského a šáreckého souvrství (Kraft) – nebylo zpracováváno 
z důvodů nedostatku financí
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Trilobitová společenstva stupně Ludlow – biostratigrafická studie rozmezí kopaninských a přídolských vrstev: 
zpracován profil v lomu Kosov, rozpracovaný článek; autoři:	V.	Vokáč,	J.	Bureš
Vymezení neotypu trilobita Ormathops inflatus – průzkum dobrotivských vrstev v přírodní památce Černá stráň 
s hlavním cílem nalezení trilobita Ormatops inflatus: trilobit nalezenen spolu s další faunou, rozpracovaný článek; 
autoři:	V.	Vokáč,	J.	Bureš
Geologické mapování v oblasti Pankrác - Blatnice – Nýřany- díky spolupráci s archivem ZUD Zbůch, archivem 
v Kutné Hoře, Geofondem a BÚ Plzeň, získána pro ZČM rozsáhlá mapová dokumentace důlních map v jižní části 
plzeňské pánve, jako podklad pro optimalizaci mapování výskytu tufů spodních radnických vrstev a plynového 
uhlí nýřanských vrstev - započato terénní mapovánání v KÚ Blatnice a KÚ Kamenný Újezd: nalezeny odvaly 
s fosiliferními tufy, cca 20 vzorků převezeno do ZČM, předběžné terénní vytyčení několika oblastí extrémního 
přiblížení spodní radnické sloje k povrchu. Terénní spolupráce s J.	 Hamerníkem	 a L.	 HofhansemOdborná 
spolupráce s	J.	Pšeničkou
Palynologický průzkum holocénních sedimentů – provrtáno rašeliniště u obce Číhaň, odebrány a laboratorně 
zpracovány vzorky rašeliny za účelem vytvoření pylového diagramu. Odborná spolupráce s H.	 Svitavskou 
a     E.	Chvojkovou-na rašeliništi Hůrky vytvořeny 3 fytocenologické snímky pro dokumentaci složení recentní 
flóry ke zpracovanému profilu Hůrky: Odborná spolupráce s H.	Svitavskou, E.	Chvojkovou,	T.	Koubkem
Inventarizační průzkum přírodní památky Doubí. Zpracování kapitoly  geologie a ornitologie (Bureš)

b) Granty 2006

IGCP 469 - Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent 
intramontane basins. V rámci tohoto projetu byly uskutečněny některé služební cesty na workshopy (Praha, 
Polsko). (Pšenička)
GAČR 205/05/0105 - Rašeliništní ekosystémy radnických vrstev (Westphal) ve svrchnopeleozoických pánvích 
středních a západních Čech. V rámvi tohoto projektu byl uskutečněn paleontologický výkop na lokalitě Ovčín 
v katastru obce Přívětice. Nalezené rostlinné fosílie jsou uloženy v depozitáři paleontologického oddělení 
Západočeského muzea v Plzni pod přírustkovým číslem 3/05. (Pšenička)
IAA300130503 – Karbonské fruktifikace a jejich spóry hornoslezské pánve (namur-westphál D) z České Republiky 
a Polska. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny služební cesty do Polska a do Ostravy. (Pšenička)

Oddělení botanické

projekt A-O systém Reservy a vliv požárů na vegetaci Toku v Brdech – dokončení zpracování materiálu a přípravy 
studie ve spolupráci s dr. Hlaváčkem (HOM Příbram) k publikování v r. 2007 (Sofron).
Květena Chrástu – zpracovávání materiálu, příprava na publikování v r. 2007 (Nesvadbová, Sofron).
Botanická bibliografie města Plzně za rok 2005 a 2006 – výběr článků z odborného a denního tisku – příprava 
k publikování v r. 2007(Nesvadbová, Sofron, Bláhová).
Historie botanického výzkumu západních Čech – biografie botaniků a institucí působících v regionu západních 
Čech a Šumavy – kompletace bibliografie, předpokl. publikace v r. 2007 (Nesvadbová, Sofron).
Květena Brd – determinace; revize sběrů specialisty a následné zpracování revidovaných sběrů do databáze 
DEMUS a FLDOK Brdy, revize databáze, komentáře k jednotlivým druhům, (Nesvadbová, Sofron, 
Pecháčková).
Dlouhodobý jarní a podzimní terénní průzkum Biologie populace Spiranthes	spiralis (L.) Chevall. na lokalitě 
„NPP Pastviště u Fínů“ spolupráce s Krajským muzeem v Chebu (Nesvadbová).
Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického 
průzkumu – podán návrh programového projektu MK ČR na období 03/2007 až 12/2010 (Pecháčková, 
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. Část studie je podpořena grantem Plzeňského kraje.
Shromažďování faunistických údajů z území západních Čech (Vacík). Od spolupracovníků (především členů 
Západočeské pobočky České společnosti ornitologické) byla získána data o současném výskytu řady druhů 
obratlovců v západních Čechách. Všechny údaje, včetně pozorování pracovníků oddělení byly přepsány 
do databáze. Nejzajímavějších 7447 faunistických dat z let 1999–2004 bylo opublikováno ve sbornících 
muzea.
Sledování výskytu a početnosti ptáků na území Plzeňského kraje (Vacík). Na jaře byla zahájena pilotní studie 
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časové, materiálové, personální a finanční náročnosti získávání ornitologických dat kombinací nejvhodnějších 
kvalitativních a kvantitativních metod pro různé úrovně monitoringu Plzeňského kraje (skupiny ptáků, období 
roku, typy biotopů). Výsledkem by mělo být zkvalitnění sběru faunistických údajů z území.
Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků ve Slavkovském lese (Vacík). Spolupráce na kvantitativní 
studii organizované RNDr. Pavlem Řepou ze Správy CHKO Slavkovský les v průběhu května a června. V roce 
2006 proběhla 4 sčítání za široké spoluúčasti českých ornitologů.
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Plzni (Vacík). Během roku pokračovaly přípravy publikace, která vyjde 
za grantové podpory města Plzně v roce 2007.
Zpracování výsledků studie „Rozšíření, početnost a ekologické nároky ptáků v Českém lese“ (Vacík). V průběhu 
roku probíhaly práce spojené se statistickým zpracováním získaných výsledků. Publikace vyjde na konci roku 
2007 za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci dotací na ekologické projekty.
Blechy (Siphonaptera) v hnízdech krtka obecného (Talpa	europaea), hraboše polního (Microtus	arvalis) a dalších 
zemních savců (Němec). Sběry v průběhu celého roku je každoročně rozšiřována srovnávací sbírka blech 
Západočeského muzea v Plzni. V roce 2006 byl získán materiál na lokalitách: Hrad Nečtiny, Manětín, Bolevecké 
rybníky a v zátopové zóně Berounky v Plzni-Doubravce.
Blechy (Siphonaptera) ptačích hnízd (Němec). Jedná se o postupnou kompletizaci sbírky skupiny Siphonaptera	
sběrem u dalších hostitelských ptačích druhů. V roce 2006 byl získán materiál ze 17 hnízd 4 druhů ptáků.
Dynamika vztahu parazit-hostitel na příkladu netopýra velkého (Myotis	myotis) a blechy druhu Ischnopsyllus	
intermedius (Manětín, západní Čechy) (Němec). K publikaci byla připravena entomologická část práce, poznatky 
o hostiteli (Myotis	myotis) spoluautor ještě dopracovává.
Arachnofauna Kamence (Fenclová). Zpracování výsledků výzkumu zahájeného v roce 2004 a jejich publikace 
v diplomové práci.
Mapování výskytu pavouků na území Plzeňského kraje (Fenclová). Postupné doplňování údajů z jednotlivých 
faunistických čtverců. V roce 2006 z lokalit: Doubí, vrch Sytná, Vysoká u Plzně a bývalý lom Plzeň-Koterov.
Sčítání netopýrů v západních Čechách (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. V únoru byla kontrolována všechna známá zimoviště 
(štoly, sklepy) na území západních Čech (Plzeňský a Karlovarský kraj).

Knihovna Západočeského muzea

Práce na „Soupisu tisků 16. st.“ značně pokročily. Celý rukopis dr. Hejnice byl převeden do elektronické podoby, 
chybějící svazky byly zpracovány a doplněny části popisů, které již dr. Hejnic nestačil dopsat. Byla zpracována 
obrazová dokumentace.  V současné době je soubor předán spolupracovnicím dr. Baďurové a dr. Beránkové, 
které doplní chybějící údaje (bibliografie, citace aj.) a zpracují tiskové zlomky. 
V rámci grantového projektu byla digitalizována poslední část rukopisných zlomků. Popisné zpracování této 
části realizuje dr. Per s dr. Brodským z Komise pro soupis rukopisů při AV ČR.
Byla zahájena spolupráce s Virtuální polytechnickou knihovnou, která elektronickým způsobem zajišťuje 
dodávání článkové literatury podepsáním přístupového protokolu. Vlastní fungování projektu se rozběhne 
během r. 2007.
Do souborného katalogu byla odeslána další dávku záznamů pro kontrolní posouzení. Po té již začne pravidelné 
zasílání. Naplno se rozběhla již spolupráce v oblasti seriálů. Jsou online doplňovány údaje o nových ročnících 
a aktualizovány v souborném katalogu CASLIN.
Knihovna je aktivně zapojena do tvorby projektu Národní autority, který automaticky využívá při zpracování 
sbírkového i studijního fondu. Zároveň se podílí na jeho tvorbě.
Byly zpracovány dva grantové projekty „Digitalizace středověkých rukopisů“, z nichž byl komisí schválen pouze 
jeden. Ten byl také realizován a byly digitalizovány rukopisy Antiphonarium Plsnense (r. 1616) a Antiphonarium 
fragm. (13. stol.). Přidělené finance – 28.000,- Kč.
Výsledný soubor je dostupný jednak ve studovně knihovny a jednak online na webu http://www.memoria.cz.
Byl zpracován projekt na rekonstrukci hardwarového vybavení studovny. Jeho schválení umožnilo vybavit 
studovnu novými počítačovými sestavami. Zároveň byly využity původní počítače pro jiná muzejní pracoviště. 
Přidělené finance – 75.000,- Kč.

4) evidence a inventarizace sbírekevidence a inventarizace sbírek

 Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních činností muzea. Výrazně pokročila evidence 
sbírek elektronickou formou včetně obrazové dokumentace. Sbírky jsou průběžně evidovány v Centrální evidenci 
sbírek na Ministerstvu kultury, v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném znění.
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Oddělení prehistorie

evidence chronologická za rok 2006: 35 př. č. (32.730    ks sb. předmětů)
evidence systematická za rok 2006: 2 523 inv.č. (13.367    ks sb. předmětů)
sbírkový fond k 31.12.2006:       67 419 inv. č. (418.663  ks sb. předmětů)
z toho v počítačové databázi:    67 419 inv. č. (418.663  ks sb. předmětů)
inventarizace:                   revize 7 675 inv. č.  (40.808    ks sb. předmětů)

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové lokační 
seznamy byly vytištěny a zařazeny (A. Štěrbová, L. Šmolíková).
Bylo vytištěno a do desek bylo svázáno 2.600 ks nových evidenčních karet systematické evidence za rok 2006 
(L. Šmolíková). 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

 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 - celkem 51 registrovaných čísel. 
Chronologická evidence: oddělení neprovádí.
Systematická evidence: oddělení neprovádí.
Pomocná evidence v roce 2006:
Soupis negativů a popis fotografií – 477 kusů.

Oddělení starších dějin

evidence chronologická:   58  př.č.
evidence systematická:            307  inv.č.
v počítačové databázi celkem:  15 277 inv.č.
inventarizace:                         1 894  inv.č.

oddělení novějších dějin

evidence chronologická:      87 př. č.
evidence systematická:       53 inv. č.
v počítačové databázi celkem: 1483 inv. č.
Inventarizace:                 10344 inv. č.

Oddělení uměleckoprůmyslové

evidence chronologická:           4 př.č.
evidence systematická:           4  inv.č.
v počítačové databázi celkem:  14420 inv. č.
inventarizace:               847 inv.č.
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Oddělení národopisné

evidence chronologická:          126        př. č.
evidence systematická:              7            inv. č.
v počítačové databázi celkem: 22 249   inv. č.
inventarizace:            4 443     inv. č.

   

Oddělení paleontologické

evidence chronologická: 10           př.č.
evidence systematická: 806         inv. č. 
v počítačové databázi celkem: 14427     inv.č.
inventarizace: 1000       inv. č.

Oddělení botanické

evidence chronologická:   23           př. č.
evidence systematická:      1242       inv. č.
v počítačové databázi celkem: 15945     inv.č.
inventarizace:              3657       inv.č.

Oddělení zoologické

evidence chronologická:                0             př.č.
evidence systematická:           72           inv. č.
v počítačové databázi celkem:         15979     inv. č.
inventarizace:                           1964       inv. č.

 

Knihovna Západočeského muzea

sbírkový fond - staré tisky:      3             př.č.
sbírkový fond - reg. lit.:            402         př.č.
studijní fond:                            875         sv.
knihovna výměn:           444         sv.
v počítačové databázi celkem:        6549       inv.č.
inventarizace:                           64           jedn.

Souhrn za celé muzeum:

počet nových přírůstkových čísel:     799          př.č.
z toho počet přírůstků nakoupených:    70            př.č.
celkové náklady na nákup:           382998    kč
počet nových inv. čísel:             5419        inv.č.
počet inv. čísel celkem:            406990    inv.č.
počet inv. čísel v počít.databázi celkem: 173748    inv.č.
počet inventarizovaných inv. č. :     31888      inv.č.
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5) ochrana sbírek, konzervace, restaurování

Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/

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

Počet obrazově zdokumentovaných sbírek: 43 784
Z toho za rok 2005:   3 041

Preparování

Počet  preparovaných sbírkových předmětů:  1 541 (běžná akvizice botanického oddělení, zpracování vzorků 
preparátů paleontologického oddělení.)

Konzervace a restaurování:

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

konzervační oddělení muzea

Počet konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů: 287
 národopis -  142  ks
 novověk  - 3  ks
 umprum -  140  ks
 středověk -  2  ks

Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování archeologických nálezů se provádí dále ve specializovaných 
laboratořích odd. pravěku, odd. starších dějin  a odd. záchranných archeologických výzkumů. Předměty určené 
k výstavám jsou průběžně před vystavením překonzervovány . 
Konzervační oddělení poskytovalo průběžnou metodickou pomoc v oboru konzervace sbírkových předmětů 
regionálním muzeím – Blovice, Přeštice.

Oddělení prehistorie

Kromě rozsáhlého nálezového soubory z výzkumu v Plzni-Křimicích na stavbě areálu Keramika Soukup II (RP 
35/2006) byl umyt, roztříděn a popsán veškerý materiál z nových přírůstků za rok 2006 a uložen v příručním 
depozitáři (M. Mašková, R. Rejchová, L. Koutná).
Průběžné laboratorní zpracování souborů určených k systematické evidenci: Zpracovány byly přírůstky z let 
2001-2002, kromě toho byly zpracovány soubory nálezů z výzkumu v Černicích-K Řečici, výzkumu mohylového 
a plochého žárového pohřebiště v Líních v poloze „Na Drahách“ při stavbě dálnice D5 a sídliště zkoumaného 
na dálničním přivaděči v Plzni-Bručné. 
V rámci inventarizace sbírkového fondu byla provedena kontrola stavu předmětů v regálu X 12 a X 15 v depozitáři 
v Částkově ulici, zvláště nejsou-li napadeny plísní. 
V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 32 nádob a 22 torz nádob především z výzkumů v Bdeněvsi, Plzni-
Černicích sídliště v poloze „K Řečici“ a hrobů v Líních -„Na Drahách“ (J. Tycová, L. Koutná). 
Pro Severočeské muzeum v Liberci byl zpracován hrob 56 z žárového pohřebiště v Příšovicích, okr. Turnov    
(M. Metlička, L. Koutná, J. Rejchová).
Na oddělení byly zkonzervovány následující bronzové, skleněné, kostěné a keramické předměty: Nezvěstice-
„Podskalí“ 18 ks, Šťáhlavy-„Beztehov“ - 28 ks, Plzeň-Roudná - 3 ks, Dýšina- „Pod Školou II – 1 ks, Plzeň-Černice 
– 1 ks a Přehýšov 2 ks a Bzí-Velká skála – 22 ks.  Celkem bylo zkonzervováno 75 ks předmětů (J. Metličková). 
Do ochranných folií a pořadačů bylo nově uloženo 1380 ks černobílých negativů rozměrů 5x5 cm                      
    (M. Mašková).
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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, Štítar, z výzkumů na trase dálnice D 5 a d. Protože chybí potřebné 
prostory k lepení, sádrování a broušení sádry je využíván také depozitář v Částkově ulici. 

Konzervováno a restaurováno bylo 36 keramických a kovových předmětů (M. Sochorová).
Nálezy na kterých pracovala M. Sochorová v roce 2006: Keramika a kachle z Horšovského Týna, keramika 
z Líní, Robčic, Milevska, Podmokel, Kralovic, Štěnovic.

Oddělení starších dějin

 Hlavním úkolem bylo zajistit stěhování do Zborovské 40. V souvislosti s tím by bylo provedeno přeložení 
map (prokládací papíry, nové skříně atd.). Dále v souvislosti se stěhováním má být provedeno kompletní vyčištění 
fondu ZU (uniformy) dodavatelsky. V laboratorním zpracování mělo být pokračováno ve zpracování fondu HA 
(nám. Republiky 5), v nakonzervování, rsp. překonzervování aj. nových přírůstků fondů AZ a AN. Nové vybavení 
všech depositářů ( včetně obalové logistiky aj.) ve Zborovské 40 v návaznosti na příděl financí z tzv. „norských 
fondů“. Jako každoročně měla být překonzervována a vyčištěna exposice MZ v hlavní budově a s tím spojené 
úpravy botek na mušketách. Dodavatelsky měly být zrestaurovány apd. 2-3 pušky z fondu AZ  (komorová hradební 
Z 1148, lovecká Z 654 a orientální Z 112 ovšem v závislosti na finančních prostředcích).
  Po přestěhování měl projít očištěním a příp. překonzervací celý sbírkový fond, což bude pokračovat i v r. 
2007 (celý sbírkový fond oddělení čítá na čtvrt milionu ks., to není v silách ošetřit během jednoho roku). 

Stěhování úspěšně proběhlo, byť až v druhém pololetí, místo uvažovaného 1. pololetí (pracoviště nebylo fyzicky 
připraveno a zkolaudováno) .
V souvislosti se stěhováním byly nově uloženy hist. mapy a plány do nově získaných 6 skříní (starších použitých), 
provedena nová alokace opodle logických celků, proloženo papírem aj. -  Bernhardt
Laboratorně byly zpracovány  soubory nálezů ze starších výzkumů z Plzně -nám. Republiky a připraveny 
k systematické evidenci – Beránková,	Gabrielová
Jako každoročně byla překonzervována a vyčištěna exposice Městské zbrojnice počátkem února 2006  a s tím 
byly provedeny drobné úpravy a opravy, zejména pažeb a kování – Hejduk
Dodavatelsky nebyly z finančních důvodů restaurovány žádné uvažované zbraně (vysoké finanční nároky 
oslovených restaurátorů), přesto byla odborně zrestaurována vlastními silami orientální puška Z 112 – Hejduk
Během roku byla obvyklým způsobrem ošetřena akvizice, tj. všechny nové přírůstky fondů AZ a AN, tj. 62 
předmětů – Hus,	Hejduk
Kompletní vyčištění, překonzervování a drobné opravy celého sbírkového fondu po ukončení stěhování  nemohlo 
být v úplnosti provedeno z důvodů zdržení stavby a stěhování. Překonzervováním ( bez akvizic) prošla jen malá 
část fondu střv. skla (60 ks), část fondu HA a část fondů AC a AZ ( Gabrielová,	Beránková,	Hejduk)
Celkem bylo překonzervováno, resp. zkonzervováno 2 710 kusů a 5 bylo zrestaurováno
Laboratorní zpracování skleněných artefaktů pro muzea Čelákovice, Karlovy Vary a NPÚ, o.p. Plzeň – Gabrielová,	
Beránková
Laboratorně zpracovány a zkonzervovány byly kožené artefakty ze ZAV pro NPÚ Plzeň (výzkum Plasy) – 
Gabrielová,	Beránková
Laboratorně ošetřeny a zkonzervovány předměty fondu C (43 ks) – Hejduk
Laboratorně ošetřeny a zkonzervovány mince a drobné bronzové artafakty ze ZAV  Plasy, Horšov, Dolany 
a Horšovský Týn pro NPÚ Plzeň – ve dvou etapách 27 ks (Hus)

Oddělení novějších dějin

Prováděno základní konzervační ošetření nově získaných sbírkových předmětů a průběžná konzervace sbírek 
dle potřeby.
V oddělení konzervace (např. fonograf, promítací přístroje). 
Digitalizace historického fotomateriálu (cca 120 ks).

oddělení uměleckoprůmyslové

Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola teploty a vlhkosti v depozitářích. 
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Restaurování sbírkových předmětů dodavatelsky:                                        

Bůh otec – dřevěná, zlacená a polychromovaná plastika, Čechy, Plzeň, Karel Legát, 2. čtvrtina 18. století,  -    
inv.č. 1327   (druhá etapa) – dokončeno
Zvěstování Panně Marii, dřevěné, zlacené a polychromované plastiky,  Čechy, Plzeň, Lazar Widmann, kolem 
inv.č. 5098, 5099  (druhá etapa) – dokončeno
Barokní dřevěný, bohatě řezaný rám zlacený, Čechy, konec 17. století. inv.č. 6524 – dokončeno
Vějíř skládací s hedvábným listem zdobený akvarelovou malbou, žebra perleťová, Francie, kolem 1892, inv.č. 
22 894 – dokončeno
Vějíř skládací s hedvábným listem zdobený kovovými flitry, žebra kostěná, Čechy, 1890 inv.č. 19682 – 
dokončeno
Soubor 20 ks koptských textilií – Egypt, Káhira, 5. – 12. století . Získáno z pohřebišť v Káhiře a ještě nikdy nebylo 
konzervováno ani restaurováno – vzhledem k ochraně unikátní sbírky i pracovníků ZČM byl nutný okamžitý 
restaurátorský zásah. , inv.č. 24 765 – 24 783 a,b  (první etapa)
Prosklená skříň dvoudveřová a dva oválné stoly se zásuvkami. Bohatá intarzie provedena mosazí v Boulle-
stylu, Francie, polovina 18. století. inv.č. 21 559, 21 558 a,b (první etapa)
Dřevěné křeslo řezané, částečně zlacené s reliéfními koženými tapetovými           potahy se zlaceným 
a polychromovaným ornamentálním dekorem. Střední Evropa, patrně Německo 1700 až 1720. inv.č.   6179  
(první etapa) 

Celkem restaurováno dodavatelsky:                        30   inv.č. 
z toho: dokončeno                                               6     inv.č.
 (ukončena první etapa)                                          24   inv.č.
Konzervace pracovníky ZČM  :                              140  ks     

Oddělení národopisné

Pravidelná desinsenkce – splněno
Konzervace a restaurování zemědělského nářadí – s příspěvkem z programu ISO MK ČR na rok 2006 – 
zrestaurováno dodavatelsky 1 kus
Konzervace a restaurování provedené konzervačním oddělením ZČM – 142 kusů

Oddělení paleontologické

preparování

V průběhu roku bylo preparováno 305 sbírkových předmětů, které pocházejí ze sběrů na lokalitě Ovčín.

konzervování
V průběhu roku bylo konzervováno 5 významných rostlinných fosílií z dřívějších nálezů pocházejících z lokality 
Ovčín.

Oddělení botanické

Bylo zpreparováno 1236 sbírkových předmětů (R. Bláhová).
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním a průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři                                      
(J. Mourková).
Část sběrů vyplynována společně se sbírkami zoologickými (R. Bláhová, J. Mourková).

Oddělení zoologické

Bylo zpreparováno 1009 živočichů.
Depozitáře byly vyplynovány dodavatelsky (DESINSEKTA).
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knihovna západočeského muzea

V r. 2006 nebyl restaurován žádný starý tisk, ani nebyly provedeny žádné drobnější údržbové práce. Byly 
provedeny v rámci grantového projektu drobné úpravy na rukopisných zlomcích (vyjmutí z paspart, odlepení 
od podkladových lepenek).
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní klimatizační 
jednotkou, která udržuje v daném prostoru příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55% vlhkosti). 

6) expozice a výstavy

Výstavní oddělení

 Výstavní oddělení realizovalo všechny výstavní projekty Západočeského muzea v Plzni podle předložených 
scénářů odborných oddělení. Oddělení  samostatně  realizovalo  výtvarné a technické řešení výstav a expozic. 
U převzatých výstav byla provedena nejen instalace, ale i výtvarně technické přizpůsobení podmínkám výstavních 
prostor muzea. Výstav z vlastních sbírek jsou  připravovány pracovníky oddělení samostatně, včetně propagačních 
materiálů. Výstavní a expoziční činnost muzea je řešena vlastními silami oddělení.

expozice

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

výstavy instalované v roce 2005, které přešly do roku 2006

Plzeňské betlémy – OC Olympia (1. 12. 2005 – 8. 1. 2006)
Zpátky do Evropy – když se zhroutila železná opona – fotografie Haymo Richtera (24. 11. 2005 – 8. 1. 2006)
Lidová tvorba západních Čech – výstava k 90. výročí otevření Národopisného muzea Plzeňska (8. 9. 2005  
–     8. 1. 2006)
Čekání na zlato – vývoj hokeje v Plzni (7. 4. 2005 – 31. 8. 2006)

výstavy instalované v roce 2006

Panovníci českých zemí (10.3.-16.4.2006)
Pražské jaro (16.3.-14.5.2006)
300 let zámku Nebílovy (6.4.-30.4.2006)
Prvohory-živý svět (6.4.-30.9.2006)
Barevný svět hub (27.4.-24.9.2006)
Výtvarné práce žáků 15. ZŠ  v Plzni (23.5.-27.6.2006)
Země pohádek (2.6.-27.8.2006)
Jak šel rok (1.6.-24.9.2006)
Užitečné a okouzlující stříbro-Vídeň 1790-1920 (26.6-29.10.2006)
Bienále kresby 2006 (4.10.-12.11. 2006)
Město Plzeň-výstava fotografií (10.10.2006-14.1.2007)
Kouzlo vějířů (20.10.2006 – 28.1.2007)
Festival čajové kultury (20.10.-5.11.2006)
Rytíři a draci (15.11.2006-7.1.2007)
Antonín Kratochvíl a české pivo (15.11.-10.12.2006)
Čas radosti a veselosti (1.12.2006-14.1.2007)

výstavy mimo prostory muzea

České velikonoce – Affoltern i.E., Švýcarsko (3. 3. 2006 – 23. 4. 2006)
Umělecká litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni  - Schönsee, Německo (8. 6. 2006 – 29. 6. 2006)
Katagami – barvířské šablony  - Cheb (od 4. 10. 2006)
Kinetické dřevořezby  - Jirkov (od 2. 5. 2006)
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Oddělení prehistorie
Pro výstavu o keltské civilizaci v Čechách bylo v roce 2006 zapůjčeno do Musée royal de Mariemont v Belgii pět 
předmětů ze sbírky ZČM.  

Oddělení starších dějin   

 vlastní výstavy
„Pušky ve výzbroji čsl. armády 1918 – 1958“ (březen 2006, střelnice Dukla Plzeň Lobzy při Dnech národní 
brannosti 2006) – Hus,	Hejduk
„Gotické kachle – vývoj střv. kachlů v Plzni do 17. století“ (duben až listopad, exposice PHP Esprit Plzeň) 
– Orna,	Gabrielová,	Beránková
„Tudy šly dějiny…“ archeol. výzkumy v Horšovském Týně“ (červenec – září, MKS Horšovský Týn) – Orna,	
Gabrielová,	Beránková

 Kromě těchto 8 výstav byly zapůjčeny jednotlivé exponáty nebo menší soubory na další výstavy jiných 
muzeí a organizací ( Písek, Louny, Břeclav, Karlovy Vary-Žlutice, Klatovy, Muzeum Policie Praha, Pražský Hrad, 
Hradec Králové, Diecézní muzeum Plzeň, zámek Nebílovy) včetně prestižních, jako např. „Život na dvoře Karla IV. 
na pražském Hradě. 
 Celkem tak bylo provedeno za rok 2006 ( včetně jedné zápůjčky badatelské pro ArÚ ČSAV Praha) 18 
zápůjček (výpůjčních smluv) s celkovým počtem 334 inv. čísel zapůjčených předmětů. 
 Kromě toho trvá stálá expozice „Plzeňská městská zbrojnice“ v hlavní budově ZČM, trvá společná 
expozice (spolu s MKS Esprit Plzeň) „Plzeňské historické podzemí“, byť tu jsou vystaveny i kopie, v r. 2006 
jsme se podíleli ještě zápůjčkou kopií historických map aj. na výstavě „Houby“ v ZČM  a dosud jsou zapůjčeny 
naše exponáty na dlouhodobých výstavách, rsp.  stálých expozicích dalších muzeí   (Karlovy vary, Karlovy Vary- 
Jáchymov, Rakovník, Kasejovice, Kašperské Hory, Muzeum na Demarkační linni Rokycany, Velhartice – hrad, 
Zbiroh – zámek)
 V roce 2006  byly zahájeny přípravné práce na společných výstavách s muzei Svobodného státu Bavorska 
„Lov na pomezí“ v Plzni a „Bavorsko-české zemské výstavy“ve Zwieselu, obě budou v r. 2007.

spolupráce na výstavách s jinými organizacemi
„Čekání na zlato“  - přetrvání výstavy z roku 2005
„Pražské jaro 1968“ – spolupráce s ÚDVZK Praha ( březen – květen; ZČM v Plzni, úprava a rozšíření scénáře, 
textů a fotografií + všechny trojrozměrné exponáty) – Hus,	Hejduk
„Krásné a užitečné. Habsburské stříbro 1740 – 1918“  -  spolu s MZM Brno a odd. Umprum ZČM  (červen – říjen; 
v ZČM, spolupráce na rozšíření scénáře, některé nové texty a 25 exponátů) – Hus
„Rakouská armáda 1848 – 1914“ – spolu s KM Sokolov, (květen – srpen; v Sokolově. Spolupráce na scénáři, 
upravovány texty, poskytnuty obrázky a zapůjčeno na 46 exponátů) -  Hus,	Hejduk
„ Pochodem vchod – česká pěchota v minulosti“ – spolu s OM Vysoké Mýto  (červen – říjen; úprava a rozšíření 
scénáře a  textů, zapůjčeno 17 exponátů) – Hus,	Hejduk
Karel IV. císař z Boží milosti část Život na dvoře Karla IV.-Tereziánské křídlo Pražského hradu.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Realizace výstavy „Stříbro v habsburské monarchii“ (2/3 sbírkových    předmětů zapůjčila MG v Brně, 1/3 
z fondů ZČM). Byl vypracován nový, vlastní scénář této ojedinělé výstavy – velký výstavní sál  hlavní budovy 
ZČM v Plzni.
Realizace výstavy „Kouzlo vějířů“ – výstavní sál Národopisu ZČM.
Realizace výstavy „Katagami“(japonské papírové barvířské šablony ze  sbírek Západočeského muzea v Plzni). 
Výstava byla připravena na žádost Galerie výtvarného umění v Chebu   -    29 ks

spolupráce na výstavách s jinými organizacemi
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur „Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana“ 
– (odborné zpracování islámské části sbírky a text).  
Bavorská zemská výstava, Zwiesel 2007, výběr a odborné zpracování sbírkových předmětů.

Oddělení novějších dějin

spolupráce na výstavě Barevný svět hub, (unikátní obrazy hub se sbírek Západočeského muzea v Plzni), 
Západočeské muzeum v Plzni, 27.4. – 24.9. 
spolupráce na výstavě Pražské jaro v roce 1968, Západočeské muzeum v Plzni, 16.3. – 14.5. 
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spolupráce na výstavách s jinými organizacemi
Vernichtete Kirchen im Bistum Pilsen 1945 – 1989. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. HL. Blut, Německo, 5.4. 
2006 – březen 2007. 
Soutěžní návrhy „Veřejné jednokolové výtvarné a architektonicko urbanistické soutěže na zpracování návrhu 
pomníku generála Pattona a řešení prostoru vymezeného pro jeho umístnění v Sadech Pětatřicátníků v Plzni“. 
Esprit, Peklo, 23.1. -  5.2. 2006.
Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech. Muzeum a galerie Severního Plzeňska, Mariánská Týnice, 
3.10. 2006 – 31.12. 2006.
Obrazy z dějin českého zvonařství. Galerie Sgrafito No. 15, Plzeň, 11.12. 2006 – 29.1. 2007.
Tak jsme se bavili. Esprit, Měšťanská beseda, 4.9. – 5.10. 2006
Sokolské prapory a plakáty. TJ Sokol Spálené Poříčí, 19. 5. – 21.5. 2006

Oddělení národopisné

Reinstalace stále expozice v Gerlachovském domě – Lidové oděvy západních Čech (scénář: M. Maderová)
Umělecká litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, Schönsee, Německo (scénář: D. Bechný)
České velikonoce, Affoltern, Švýcarsko(scénář: M. Maderová)
Jak šel rok, výstavní sál národopisného oddělení (scénář: T. Hájková)

Oddělení paleontologické

Výstava „Živý svět prvohor“ duben-září (J.Pšenička)

spolupráce na výstavách s jinými organizacemi
Informační centrum Nýřany  - zpracování předběžného návrhu pro tvorbu expozice (Jan Bureš)

Oddělení botanické

„	Barevný	svět	hub“ (Výstavní sál v 1. patře pravého křídla hlavní budovy  27. 4. 2004 – 24. 9. 2006).            

doprovodné akce k výstavě:
Zpracována tisková zpráva k výstavě a průběžně i k přednáškovému cyklu (J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní zkoušky Plzeň vyhlášená 
a vyhodnocená výtvarná soutěž Houby kolem nás aneb Hledáme nového Tyttla; přijato více než 200 prací dětí 
z 19 škol Plzeňského kraje. Vybraná díla se stala součástí úvodní části výstavy Barevný svět hub a jejich autoři 
byli oceněni při vernisáži výstavy (J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Za finanční podpory Nadace 700 let města Plzně. Byla vydána skládanka s pojednáním o dokumentační kresbě 
a malbě a stručným životopisem Františka Tyttla (J. Potužáková a J. Nesvadbová).
S podporu Správy veřejného statku města Plzeň byla muzejními výtvarníky vystavěna scéna lesa; která byla 
oživena nahrávkou hlasů jarního plzeňského lesa (dodavatelsky ing. Pavel Pelz).
Pro dětský koutek byly připraveny pracovní listy, křížovky, hrací kostky (S. Pecháčková, E. Kmochová a oddělení 
výstavnictví), z Muzea Dr. B. Horáka zapůjčeny puzzle a domino (S. Pecháčková, E. Kmochová).
Na výstavě byl promítán film stejnojmenného názvu, který v rámci environmentální výchovy pro Odbor 
životního prostředí Plzeňského kraje natočilo Audio-Video studio Západočeské univerzity v Plzni (scénář                                              
J. Nesvadbová).
Vernisáž výstavy byla zpestřena vystoupením dětského pěveckého sboru z 91. MŠ v Plzni a oceněním autorů 
vybraných výtvarných děl ze soutěže „Hledáme nového Tyttla“. Ceny poskytlo vedle ZČM Plzeň Centrum pro 
další vzdělávání pedagogů a Jazyková škola Plzeň (J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Bylo předneseno 12 mykologických přednášek: Co jsou houby a jak na ně (S. Holec – 2. 5.), Naše bedly                
(L. Zelený – 9. 5.), Naše lysohlávky a halucinogenní houby vůbec (J. Borovička – 16. 5.), Naše šupinovky            
(J. Holec – 23. 5.), Dřevokazné houby bytů a staveb (S. Holec – 6. 6.), Naše helmovky (V. Krs –13. 6.), Naše 
chorošovité (F. Kotlaba – 20. 6.), Pěstování hub ve velkém i v malém (Z. Skála – 27. 6.), Houby v kuchyni             
(O. Jindřich – 29. 8.), Naše ryzce (P. Dombaj – 5. 9.), Naše muchomůrky (T. Starove –12. 9.), Naše jedovaté 
houby a otravy (T. Kučera – 19. 9.).
Pedagogové a studenti katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni připravili animace pro školní děti 
převážně ze škol, ve kterých se děti zúčastnily předjarní výtvarné soutěže „Hledáme nového Tyttla“ (Podklady 
připravila S. Pecháčková)
Na vyžádání školních výprav byl proveden odborný výklad výstavou (J. Nesvadbová, S. Pecháčková,                           
S. Holec).
Během muzejní noci 26. května 2006 byl podán odborný mykologický výklad výstavou (mykologický kroužek 
Plzeň – L. Zelený; na dotazy návštěvníků odpovídaly J. Nesvadbová a S. Pecháčková).
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Knihovna Západočeského muzea

 Knihovna se podílela přípravou, výběrem a zápůjčkou na výstavě nazvané „Krása vějířů“. Další výstavu 
knihovna realizovala sama za pořadatelské asistence Knihovny města Plzně. Byla to výstava „Bibliofilie plzeňské 
provenience včera a dnes“ ve výstavní síni Západočeské univerzity v termínu 
20.7 – 12. 8. K výstavě byl vydán katalog.
 V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 19 drobných výstavek s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro školní exkurze 
ze všech typů škol (od základních přes učňovské a střední až po univerzitu). Na těchto akcích bylo celkem cca 
475 návštěvníků. Knihovna se podílela na akci nazvané „Muzejní noc“ uspořádáním výstavky a otevřením celé 
knihovny. Při této akci knihovnu navštívilo cca 250 návštěvníků.

Muzeum Dr. Š. Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě

1.7. - 31.7.2006, Ing. Přemysl Večeřa, fotografie „Květena Šumavy“
1.8. - 31.8.2006, Valentin Horba - obrazy, Oldřich Vojtěch - fotografie

Návštěvnost výstav a expozic muzea

Návštěvnost Západočeského muzea celkem :   91 055   osob
z toho: Muzeum Š. Adlera:             11 228   osob
Návštevnost kulturně výchovných akcí:        12 090   osob
Návštěvnost knihovny muzea:              1 390     osob
Celkem muzeum navštívilo při různých příležitostech: 104 535 osob
WWW stránky navštívilo                9 137     osob

7) opravy a udržování budov muzea

Hlavní budova muzea :

dokončení stavebních prací a řemesel ve 2.N.P.-levé křídlo,expozice archeologie
dokončení krytů radiátorů a jejich osazení v expozici archeologie
žádost o kolaudaci části stavby, kolaudačním rozhodnutím z 12.6.2006 bylo povoleno užívání části stavby 
– archeologie
pro budoucí expozici UMPRUM byla repasována další část vitrín typu Navrátil včetně montáže studeného 
osvětlení vitrín optickými kabely

Ostatní objekty muzea

zborovská 40 :

dokončení stavebních prací ve 3.N.P., na pravém schodišti a ve výměníkové stanici tepla
žádost o kolaudaci části stavby na dokončené prostory, kolaudačním rozhodnutím z 15.9.2006 bylo povoleno 
užívání části stavby
pokračování stavebních prací v dalším uceleném úseku přístupném z pravého schodiště a to :

             2.N.P. -  3 místnosti
             1.N.P. -  3 místnosti
      1.P.P. -  prostory v pravé části objektu
  s termínem dokončení a předání do užívání v 1.čtvrtletí 2007.
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Bolevecká náves 17 :

výměna boileru v objektu B
úprava vodovodního systému v budově B
údržba a opravy vybavení Technického odd.
údržba venkovních prostor
přeprava sbírkových předmětů  dle požadavků UMPRUM

Tylova ulice 22 :

pokládka podlahové krytiny v uvolněných místnostech pro konzervaci
úprava elektro instalace v uvolněných místnostech pro konzervaci
úprava elektroinstalace depozitáře Paleontologie
výstavba a doplnění regálových stěn pro Paleontologii
oprava elektroinstalací
oprava a údržba vybavení jednotlivých oddělení
přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení

náměstí Republiky 13 :

dokončení rekonstrukce WC pro veřejnost
přeprava sbírkových předmětů z Čížkova a Křimic do gamakomory
přeprava sbírkových předmětů do Centrálního depozitáře v Nepomuku
instalace výstav
opravy a údržba vybavení a zařízení

Centrální depozitář nepomuk :

provedení betonové podlahy v „kapli“
výstavba regálových řad a uložení sbírkových předmětů
dokončení EPS
opravy a údržba vybavení a zařízení

koterovská 162 :

přestěhování oddělení  starších dějin do objektu Zborovská
oprava a údržba vybavení a zařízení jednotlivých oddělení
přeprava sbírkových předmětů dle požadavků jednotlivých oddělení

depozitáře křimice :

postupná přeprava sbírkových předmětů jednotlivých oddělení do gamakomory
přeprava sbírkových předmětů do Centrálního depozitáře v Nepomuku
likvidace nepotřebných předmětů

8) ostatní činnost muzea

Přednášková činnost odborných oddělení:

oddělení prehistorie

Exkurze s výkladem pro 14 studentů archeologie na Univerzitě v Berlíně (M. Bartelheim) s ukázkami materiálu 
západočeských kultur (M. Metlička). 
Ukázka skleněných artefaktů a výklad pro studenty Západočeské univerzity ve sbírkách prehistorického oddělení 
ZČM (M. Metlička). 
Přednáška a seznámení s prací archeologa v terénu a při práci v muzeu pro 23 učitelek dějepisu v rámci 
rozšiřujícího postgraduálního studia (M. Metlička)
Dvě přednášky o metodice archeologických výzkumů s exkurzí na terénní výzkum v Křimicích pro studenty 
Křižíkova gymnázia v Plzni (M. Metlička, A. Zelenka).  
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Seznámení s keramikou pozdní doby bronzové až mladší doby laténské a výklad pro 37 studentů archeologie 
ZČU (M. Metlička) 

oddělení záchranných archeologických výzkumů

Přednášky v rámci výuky archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity                
(K. Nováček).
Přednášky v rámci výuky archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
(P. Břicháček).
Přednáškový cyklus o metodách archeologie v rámci “Joint Archaeological Training Programm Erbil”, spolupráce 
se Salahaddínovou univerzitou v Erbílu, září/říjen 2006, Erbíl, Irák (K. Nováček
Letecká archeologie a neolitické osídlení západních Čech, pro Aeroklub Plzeň – Letkov, duben (P. Braun).
Letecká archeologie a neolitické osídlení západních Čech, pro Vodnář klub Plzeň, duben (P. Braun).
Půdní a porostové příznaky zjištěné leteckým průzkumem v západních Čechách, pro Aeroklub Plzeň – Letkov, 
květen (P. Braun).
Půdní a porostové příznaky zjištěné leteckým průzkumem v západních Čechách, pro Vodnář klub Plzeň, květen 
(P. Braun).
Výsledky archeologického výzkumu milevského kláštera, Milevsko, 3 přednášky, květen – červen 2006 
(P. Břicháček).
Přednáška k ukončení výstavy “Tudy šly dějiny…”, 13. září 2006, MKZ Horšovský Týn (2x pro školy, 1x pro 
veřejnost) (V. Dudková).
Vymezení a metody archeologie, pro Masarykovo gymnázium Plzeň, s tím spojená exkurze na výzkum, 6. a 13. 
listopadu 2006 (M. Čechura).
Sepekov – Mariánské poutní místo, Sepekov, 6. 12. 2006 (P. Břicháček).

oddělení starších dějin

Přednášky na Filozofické fakultě ZČU, semestr přednášek  - Numismatika (Hus)
Pušky ve výzbroji čsl. armády 1918 – 58 , březen; DNB Plzeň-Lobzy,( Hus)
Čsl. legie 1914 –20 , březen; Katastrální úřad Plzeň,(Hus)
Neobvyklé  střv. artefakty z Plzně , září; Bardejov-Zlaté, (Hus) 
Gotické a renezanční kachle z Horš. Týna , září, Bardejov-Zlaté, (Orna)
Pravěk západních Čech ,leden;  ZŠ Nezvěstice, (Orna)
Obyvatelé Plzně s říšskoněmeckým občanstvím , duben; PFZČU-HD (Bernhardt)
Pražské jaro 1968 , březen; Masarykovo gymnazium, (Bernhardt)
dtto ,duben ; SPŠS Plzeň, (Bernhardt)
dtto , duben; Gymnazium Mikulášské nám. Plzeň, (Bernhardt)
Pracovníci oddělení se zúčastnili prezentace muzea spojenou s přednáškou o střv. keramice v rámci tzv. Muzejní 
noci ZČM v květnu 2006 (Orna, Hus)

oddělení novějších dějin

Zničené kostely. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, Německo, 5.4. (Krčmář).
Plzeň ve vlastivědném a dějepisném učivu. Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Plzeň, 22.4. (Krčmář).
Možnost využití regionálních muzeí ve vyučování dějepisu. Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, 29.4. (Krčmář).
Panská sídla Plaska. V rámci cyklu Plasko – historie a současnost. Západočeská univerzita v Plzni – Ústav 
celoživotního vzdělávání pro Městskou knihovnu Plasy, 16.11. (Krčmář)

oddělení uměleckoprůmyslové

referáty „Sbírky kovů v Uměleckoprůmyslovém oddělení ZČM v Plzni“ a „Kovové výrobky a jejich charakteristika 
v orientálních sbírkách UMPRUM oddělení ZČM“ – Svinaře ( Kotorová, Mleziva)
přednášky pro skupiny zájemců ve výstavě „Stříbro v habsburské monarchii“ (2x) a v expozici „Porcelán 
ve znamení zkřížených mečů“ (3x). (Braunová)
přednášky pro skupiny zájemců ve výstavě „Kouzlo vějířů“ (3x). (Kotorová)
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oddělení národopisné

Velikonoční zvyky pro Městskou knihovnu v Plzni ve spolupráci s vybranými základními školami (Lochotín, 
Bolevec, Vinice, Lobzy (D. Bechný)
Představení národopisného oddělení ZČM a seznámení s jeho sbírkovými fondy práce ze železa a litiny pro 
Společenstvo kovářů (D. Bechný)
Činnosti Národopisného muzea Plzeňska - přednáška pro Mateřské centrum při ECM v Bolevci                                                   
(M. Oliberiusová)

oddělení paleontologie

Přednáška „Argentina očima paleobotanika“ pořádaná Radnickým klubem důchodců; Radnice, 15.březen (Josef 
Pšenička)
 Přednáška „Argentina očima paleobotanika“ pořádaná Domem dětí v Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec 
2.srpna (Josef Pšenička)
Proposed a new classification of pecopterids - preliminary report (International Geological Correlation ProgrammeInternational Geological Correlation Programme 
# 469; Krakov (Polsko) (Josef Pšenička)
Taphonomy and characteristis of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němec from volcanic ash of the 
Whetstone Horizont (Bolsovian) in Central and Western Bohemia, Czech Republic (7th European Paleobotany 
Palynology Konference) – Praha (Josef Pšenička)
Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic. 7th European Paleobotany 
Palynology Konference) – Praha (Josef Pšenička)
A comparison of pecopterids from several European localities and Canada (Asturian-Stephanian) - 7th European 
Paleobotany Palynology Konference) – Praha (Josef Pšenička)
Brongniart types of pecopterids –Paris (Sorbonna) 

oddělení botanické

Podíl na přednáškách předmětu Metody studia kořenových systémů - Biologická fakulta JČU České Budějovice 
(S. Pecháčková).
Předneseno 12 mykologických přednášek ,ve spolupráci s Mykologickou společností Praha a Mykologickým 
kroužkem Plzeň a 5 přednášek pro členy Junáka - svazu skautů a skautek ČR , (J. Sofron).

oddělení zoologické

Konzultace a determinace pro laickou veřejnost (Němec, Vacík)
Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – Fylogeneze a systém strunatců (Vacík), Fauna 
ČR (Vacík, Němec)
Vedení jedné (Vacík) a oponentura šesti diplomových prací (Němec) na Katedře biologie Pedagogické fakulty 
ZČU Plzeň
Účast ve zkušební komisi při Státních závěrečných zkouškách na Katedře biologie Pedagogické fakulty ZČU 
Plzeň (Vacík).
Účast v komisích, příprava materiálu a organizační činnost při krajských kolech Středoškolské odborné činnosti 
[SOČ] a Biologické olympiády [BiO] (Němec).

Ředitelství

Přednášky na Filozofické  fakultě ZČU, letní semestr : Muzeologie a ochrana památek, zimní semestr: Dějiny 
skla (Frýda)
Historie Mlečic a okolí , červen ZŠ Mlečice (Frýda)
Perspektivy spolupráce mezi plzeňskými a bavorskými muzei, 9.-10.11.06  Zwiesel SRN, 
6. regionální konference „Společná minulost - společná budoucnost“ (Frýda)
vedení magisterské práce na katedře archeologie FF ZUČ (Frýda)
oponentura dvou bakalářských prací na katedře FF ZUČ (Frýda)
Účast ve zkušební komisi při Státních závěrečných zkouškách na Katedře archeologie FF ZČU (Frýda)
referát Česká  sklářská společnost, Kolokvium História skla 2006, Nitra 24.-25.11.06 (Frýda)
vyučující na Škole muzejní propedeutiky AMG, Praha (Frýda)
předseda zkušební komise Školy muzejní propedeutiky AMG (Frýda)
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Přednášková  a kulturní činnost v objektech muzea:

Hlavní budova muzea

Přednáškový cyklus Vypravy za poznáním (12 přednášek)
Jan Krabec – Lost Horizont GasherbrumII.
Martin Loew – Ekvádor-V horách na rovníku
Petr Mikota – Finské Laponsko
Petr Dürr – Aljaška
Jan Záhořík – Etiopie
Petr Mikota – Sardinie
Martin Loew – Anglie a Wales
Radovan Jirků – Uzbekistán, Tadžikistán
Ladislav Pešek – Islandským vnitrozemím autem 4WD i pěšky
Jan Pospíšil – Tibetem po Nepálu
Petr Novotný – Kostarika a Panama
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

Přednáška Ing. Michaela Balíka, „Amenhotep III. a královna Teje“

Vědecké a odborné konference :

Uspořádáno bylo 16. setkání Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, které 
se konalo v Plzni-Křimicích v hotelu York ve dnech 21.-24. června. Přednesen byl referát s prezentací „Neue 
Erkenntnisse zur Befestigung der slawischen Burgwall in Hradec u Stoda“ (M. Metlička). 
Na kolokviu „Výzkumy v Čechách 2005“ byly předneseny 2 příspěvky s prezentací: E. Čedíková: Záchranný 
archeologický výzkum sídlištních objektů z období kultury lineární a vypíchanou keramikou a z doby halštatské 
v Plzni-Křimicích v roce 2005 a A. Štěrbová: Záchranný výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště 
v Plzni-Černicích.  
Na konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006“ v Hradci Králové byl přednesen referát: „Závěrečná 
sezóna výzkumu neolitického sídelního areálu v Plzni-Křimicích“ (M. Metlička).
Dějiny staveb, 31. března – 2. dubna 2006, Nečtiny (M. Čechura – Zaniklý kostel Všech Svatýchv Hněvnicích).
Archeologické výzkumy v Čechách 2005, informační kolokvium, 11. – 12. dubna 2006, Národní muzeum Praha 
(P. Hereit; M. Sochorová, M. Čechura – Archeologický výzkum ve Svojšíně v roce 2005 a Vývoj města Kralovic 
na základě posledních archeologických výzkumů).
7. mezinárodní festival filmů s archeologickou tématikou CINARCHEA 2006, 27. až 29. dubna 2006, Kiel 
(Německo) (P. Hereit). 
71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, 26. – 30. dubna 2006, San Juan (Portoriko). 
(Prezentace posteru: Impact of Pathology on Taphonomy of Human Burials: Covered Space versus Delineated 
Empty Space Assessment – Sládek, V., P. Galeta, D. Sosna, M. Čechura a L. Friedl)
Konferenci Archeologie a veřejnost III, 31. května – 2. června 2006, Nové Hrady (M. Sochorová).
XXXIV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče, 7. – 9. června 2006, Rychnov nad Kněžnou 
(M. Sochorová). 
Počítačová podpora v archeologii, 7. – 9. června 2006, Brno (M. Čechura – spoluautor referátů Hodnocení 
distribuce izolovaných kostí na hřbitově kostela sv. Ducha ve Všerubech: Využití randomizačních metod (společně 
s P. Galeta, D. Sosna, V. Sládek) a Antropologický výzkum u kostela sv. Ducha ve Všerubech (společně s V. 
Sládek, P. Galeta, D. Sosna). 
16. mezinárodní pracovní setkání Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/ západní a jižní Čechy, 
21. – 24. června 2006, Plzeň – Křimice (P. Hereit). 
Konference restaurátorů a konzervátorů, 5. – 7. září 2006, Cheb (M. Sochorová).
38. mezinárodní konference archeologie středověku, 18. – 22. září 2006, Bardejov (Slovensko) (V. Dudková 
a J. Orna – Gotické a renesanční kachle z Horšovského Týna; M. Čechura – Vývoj města Kralovic podle 
archeologických výzkumů).
Antropologie smrti: Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech, 23. – 24. listopadu 2006 (M. 
Čechura – Pohřbívání novorozenců u kostela sv. Ducha ve Všerubech).
Monastická architektura ve světle archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů, 16. listopadu 
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2006, Centrum medievistických studií, Praha (M. Čechura; K. Nováček – Stavební aktivita kladrubského kláštera 
v době předhusitské).
Seminář Tezaurace kulturního dědictví ve sbírkách programech muzeí a galerií (D. Bechný)
Účast na 21. sympoziu ve Strážnici (D. Bechný)
Účast na setkání při řešení problematiky sdílených autorit v muzeích a galeriích (D. Bechný)
Účast na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006 (D. Bechný)
Seminář Péče o textilní sbírky (M. Maderová, M. Oliberiusová)
Odborný seminář „Novodobé fenomény kulturní krajiny SZ Čech“, Národní památkový ústav, 8. – 9. 9. 2006, 
Hory u Karlových Varů (Krčmář).
Odborný seminář „Teorie a praxe – dokumentace společnosti“, Technické muzeum v Brně ve spolupráci 
s Muzeologickou komisí AMG, 17.10. 2006, Brno (Krčmář) 

International Geological Correlation Programme # 469:Late	Westphalian	terrestrial	biotas	and	palaeoenvironments	
of	the	Variscan	foreland	and	adjacent	intramontane	basins	Krakov (Polsko) – květen (Josef Pšenička) 
7th European Paleobotany Palynology Konference – Czech Republic (Josef Pšenička) 
Účast na semináři zoologů muzeí a ochrany přírody 2006 v Bartošovicích (12.–14.9., Němec, Vacík)
Účast (poster) na celostátní ornitologické konferenci v Mikulově (22.–24.9., Vacík)
Účast na semináři na PřF UK vedeném dr. J. Stueferem (NL) na téma ekologický význam přenosu signálu 
klonálními rostlinami (S. Pecháčková)
Účast na letním semináři botanické sekce AMG v Orlických horách 29. 5.–2. 6. 2006 (S. Pecháčková)
Účast na podzimním semináři botanické sekce AMG v Brně 7.–8. 11. 2006 (J. Nesvadbová)
V květnu proběhla konference Inforum (Praha, 25.-26.5.) k problematice nových trendů v oblasti knihovnictví 
a informatiky, které se vedoucí knihovny účastnil. Všichni knihovníci se účastnili celostátního semináře knihovníků 
muzeí a galerií při AMG v Praze (5.-7.9.). Rovněž v Olomouci (22.-23.11.) proběhla konference Problematika 
historických fondů Čech, Moravy a Slezska, které se vedoucí knihovny účastnil a v závěru roku (5.-6.12.) seminář 
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. 
38. mezinárodní konference střv. archeologie v Bardejove-Zlaté (SR) v září, aktivní účast vč. proslovení referátů  
- (Hus, Orna)
Konference Forum archaelogie postmedievalis; Praha NTM,  březen (Orna)
Účast na mezinár. numismat. veletrhu NUMISMATA 2006, München,  březen ( Hus)
Seminář Svazu historických sídel ČMS v Jihlavě v lednu na téma financování památek aj. z fondů EU a tzv. 
„Norských fondů“ (Hus)

Konference pořádané nebo spolupořádané Západočeským muzeem v Plzni

7th European Paleobotany Palynology Konference – Czech Republic (Josef Pšenička)

Práce pracovníků muzea v poradních sborech a edičních radách

Jindřichohradecký sborník historický (Břicháček).
Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 18 (Čechura – redaktor)
Památky archeologické (Nováček).
Členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost Krajského muzea v Lounech (Frýda)
Ediční rada časopisu Muzejní a vlastivědná práce (Frýda)
Ediční rada sborníku Historické sklo (Frýda)
předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea dr. Hostaše v Klatovech (Orna)
členství v Poradním sboru ZČG v Plzni (Maderová)
členství v Poradním sboru Okresního muzea a galerie severního Plzeňska (Maderová, Hus)
členství v Poradním sboru Muzea Chodska v Domažlicích ( Maderová)
členství v Poradním sboru Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech (Maderová)
redakční rada Bulletin of GeoScience (Pšenička)
redakční rada Silva Gabreta (Sofron)
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Badatelská činnost

Počet odborných badatelských návštěv:     258
 - z toho zahraničních:                                   13

knihovna západočeského muzea

 Ke konci roku je v evidenci 980 čtenářů, z toho 47 zaměstnanců. Knihovnu navštívilo celkem 665 čtenářů, 
475 účastníků exkurzí a 250 návštěvníků při akci Muzejní noc, celkem tedy 1 390 návštěvníků. Jako průměrný 
počet návštěv lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je otevřeno). Odhad jejich prezenčních výpůjček je 
určen na 3.325 kusů. Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo 180. Za čtenářské průkazy čtenářů 
a kopie bylo vybráno v r. 2006 celkem 13.202,- Kč. Kopií za úhradu bylo zhotoveno celkem 3 410 kusů. Kopií pro 
zaměstnance a archivních bylo zhotoveno 3.312 kusů.
 Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webových stránek knihovny. Těch 
bylo celkem 9.137. Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem 4.819 a provedli 9.971 vyhledávání (průběh 
návštěvnosti je možné sledovat na http://www.zcm.cz/opac/).
 Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2006 celkem 4. 687 kusů publikací. Do skladu bylo přijato celkem 
3.149 kusů publikací od 6 titulů publikací (Erica 13, Sborník Příroda 105 a 106, Gotické a renesanční kachle, 
Barevná svět hub (skládanka), Castellologica Bohemica 9). Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 996 kusů 
publikací v celkové hodnotě 67.751,- Kč. Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo 
rozesláno 2 776  kusů publikací.

počty sbírek zapůjčených pro výstavní, expoziční a badatelské účely jiným organizacím:

Počet zapůjčených sbírkových předmětů v roce 2006 celkem:     2 216
z toho pro účely: výstavy v tuzemsku:                                            587
                            výstavy v zahraničí:                                            5
                            badatelům v tuzemsku:                                       957
                            konzervace, restaurování:                                               33
                            odborné zpracování:                                                        454
                            digitalizace:                                                                                   21
                            expoziční:                                                                                         2
                            prezentace:                                                                                  117
                            publikační:                                                                                    40                                                     

                              
             

Práce v odborných komisích a profesních sdruženích

Západočeská regionální archeologická komise (Metlička - předseda, Orna, Břicháček – členové).
Archeologická komise při NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni (Metlička - předseda).
tajemník Vlastivědné společnosti „Regio“ (Orna)
členství v historické komisi a výboru RJ  Čs. obce legionářské v Plzni  (Hus)
předseda památkové komise MO Plzeň – 2 Slovany (Hus)
členství v numismatické komisi AMG) (Hus)
členství ve vojenskohistorické komisi AMG (Hus) 
členství v kulturní komisi NADACE 700 LET (Hus)
členství  ( v zastoupení ZČM) v prestižní organizaci „BDOS – Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde“ (Svaz 
německých sběratelů řádů – Německá společnost pro studium řádů) v SRN
tajemník Odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické společnosti AVČR (Frýda)
člen Senátu AMG  (Frýda)
člen archeologické komise AMG (Frýda)
zástupce AMG v RHSD pro kulturní otázky (Frýda)
člen správní rady Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee SRN (Ladman)
Komise muzejních historiků AMG (Krčmář)
Správní rada Diecézního muzea v Plzni (Frýda, Krčmář)
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Západočeské pobočka České botanické společnosti při AV ČR – výbor, redakční     rada (S. Pecháčková, J. 
Nesvadbová, J. Sofron)
Dokumentační komise české botanické společnosti při AV ČR (J. Sofron, J. Nesvadbová členové)
Botanická oborová komise AMG (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron – členové)

         

Spolupráce s jinými organizacemi

oddělení prehistorie

s Archeologickým ústavem v Praze:
odd. konzervace při rentgenovém průzkumu raně středověkých železných nožů (M. Šilhová, J. Hošek).
s M. Chytráčkem na muzejním zpracování výzkumů výšinného sídliště ve Štítarech-Hostěticích a Svržně 
na Černém vrchu. 
s I. Pavlů na přípravě publikace o výzkumu neolitického rondelu a neolitického osídlení ve Vochově. 
s M. Dobešem na zpracování časně eneolitického materiálu z Bdeněvsi-„Za Školou“ a ojedinělých nálezů 
z tohoto období.
s Národním muzeem: 
oddělením antropologie (P. Velemínský) – v roce 2006 pomoc při zpracovávání antropologického materiálu 
v žárových hrobů ze západních Čech.
oddělením archeologie (M. Lička) – spolupráce při přípravě výstavy o Keltech v Čechách pro Musée royal de 
Mariemont v Belgii. 
s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni a centrálním pracovištěm v Praze:
spolupráce na památkové ochraně v regionu, koordinace archeologické činnosti. 
s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech: 
s D. Stolzem na zpracovávání štípané a broušené industrie zejména z Bdeněvsi-„Za Školou“. 
s Muzeem v Blovicích na přípravě budoucí nové expozice pravěku a zpracování zdejšího archeologického fondu 
(J. Bouda). 
se Západočeskou univerzitou; konzultace  při určování nálezových souborů (např. Kryštuf, Kovářová, Janíček). 
s P. Kočárem a  Z. Sůvovou na určování uhlíků a zvířecích kostí, v roce 2006 určování vzorků z výzkumu sídliště 
v Plzni-Roudné v letech 1977-79.
s L. Krušinovou na zpracování materiálu z výzkumů ze zámku v Horšovském Týně – rozplavování vzorků výplní 
objektů a vrstev, třídění materiálu.

oddělení záchranných archeologických výzkumů

Západočeská univerzity Plzeň, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru (Nováček).
Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru (Břicháček)
Západočeská univerzita Plzeň, Filozofická fakulta, katedra filozofie a katedra antropologie, vedení bakalářských 
a dplomových prací (Čechura), oponentura bakalářských prací (Hereit).
Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv, na výzkumné činnosti (grant) a při 
specializované konzervaci nálezů.
Magistrát města Plzně, ochrana archeologických památek v areálu MPR a v předměstské zóně. 
Muzeum Chodska v Domažlicích, realizace záchranných výzkumů, povrchový průzkum regionu.
Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických památek.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana a evidence 
archeologického kulturního dědictví.
Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební úřady Plzeňského kraje – ochrana archeologických 
památek.

oddělení starších dějin

spolupráce zejm. s NPÚ, o.ú.p. Plzeň – konsultace, metodická pomoic,  konzervace artefaktů ze ZAV NPÚ aj. 
(Hus, Gabrielková, Hejduk)
spolupráce s krejčovnou DJKT Plzeň – poskytování vzorů aj. (Hejduk)
spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím a  SSK Dukla Plzeň – zejména při přípravě Dnů národní brannosti 
v březnu 2006, ale i konsultace aj. (Hus, Hejduk)  
spolupráce se SVSmP – lesní správou, předloženy mapy aj. (Bernhardt)
spolupráce s balisticko-pyrotechnickou laboratoří KS PČR Plzeň (Hejduk)
praktická i metodická pomoc při revitalizaci exposice Plzeňského historického podzemí pro Esprit Plzeň 
(Beránková)
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oddělení novějších dějin
s Diecézním muzeem v Plzni - výstavy, dokumentace (Krčmář).
s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně – výstava, katalog po veřejné soutěži na zpracování pomníku 
generála Pattona a řešení prostoru vymzereného pro jeho umístnění v Sedech Pětatřicátníků v Plzni (Krčmář).
s Národním památkovým ústavem, pracoviště Plzeň – historická fotodokumentace (Krčmář).
s filmovým studiem Gemini 99 na vzniku filmů mapujících Plzeň – Plzeňská zastavení (fotodokumentace, 
odborná spolupráce).
s vydavatelstvím Mikota a občanským sdružením Excalibur – historická fotodokumentace (Krčmář). 
s Muzeem Škoda – historická fotodokumentace. 
se studentským kolektivem ZČU v Plzni na téma Rómové v Plzni.
se Sdružením boleveckých rodáků  - historická fotodokumentace pro publikaci.
s Plzeňským kulturním servisem Esprit – výstava.
s Muzeem a galerií Severního Plzeňska – výstava, dokumentace.
s Galerií No. 15 – výstava.
s Měšťanskou besedou Spálené Poříčí
s Sokolskou župou Plzeňskou.

oddělení uměleckoprůmyslové
Spolupráce s Českým rozhlasem, televizí a denním tiskem - průběžně. 
 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, Galerie výtvarného umění v Chebu, Muzeum v Litomyšli, Muzeum v Mariánské Týnici, 
Muzeum v Přešticích, Muzeum v Blovicích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Zpč.galerie v Plzni, 
Pivovarské muzeum v Plzni, Památkový ústav v Plzni – zámek Kozel, zámek Nebílovy,  Plasy, Unie výtvarných 
umělců plzeňské oblasti, Státní oblast. archiv, Galerie J. Trnky, Galerie města Plzně, Galerie TRIGON, Gastro 
Žofín s.r.o.- Zbiroh, Diecézní muzeum – františkánský klášter v Plzni.

oddělení národopisné
Český klub velocipedistů
Gastro Žofín s. r. o.
Katedra sociální a kulturní antropologie Západočeské univerzita v Plzni
Krajské muzeum Karlovy Vary
Krajské muzeum, Cheb
Kulturní zařízení Přeštice
Městské muzeum Čelákovice
Muzeum a galerie Nepomuk
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Muzeum Dr. B. Horáka
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum jižního Plzeňska
Muzeum středního Pootaví
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Plzeň
Regionální muzeum a galerie Jičín
RLA Stallion s. r. o.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

oddělení paleontologické
Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha – spolupráce na grantových projektech. (Pšenička, Kraft, 
Vyhlasová)
Paleontologické oddělení; Národní muzeum, Praha –splupráce na grantových projektech. (Pšenička) 
Česká geologická služba, Praha  - splupráce na grantových projektech. (Pšenička) 
Geologický ústav Akademie věd ČR - splupráce na grantových projektech. (Pšenička)
University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Canada – spolupráce na studiu permo-karbonské 
fosilní flóry (především z čeledi Marattiaceae). (Pšenička)
Department of Biodiversity and Systematic Biology, National Museum and Galleries of Wales,Cardiff,  UK - 
spolupráce na studiu permo-karbonské fosilní flóry se zaměřením na taxonomii. Spolupráce na projektu IGCP 
469. (Pšenička)
University of Bucharest, Rumunsko – spolupráce při zpracování karbonské flóry z Rumunských uhelných pánví; 
pomoc při výuce paleobotaniky na Universitě. (Pšenička)
Recenze pro časopis „International Journal of Plant Sciences“ – The University of Chicago Press. (Pšenička)
Recenze pro časopis „Palaeoworld“ – Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chines Academy of 
Sciences. (Pšenička)
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School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham – spolupráce s Dr. J.M.Hilton 
na revizích pekopteridních kapradin z Číny

oddělení botaniky
Konzultace a determinace rostlin studentům Pedagogické fakulty ZČU Plzeň, Přírodovědecké fakulty MU Brno 
a Pedagogické fakulty UK Praha (Nesvadbová, Sofron).
Konzultace k PhD práci na téma kořeny buku v lesnické praxi a k DP na téma kořeny vikvovitých rostlin studentům 
ČZU Praha (Pecháčková).
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulta ZČU – pracovní dílny studentů Ped. Fak –doprovodné akce během 
výstavy Barevný svět hub, (Nesvadbová, Pecháčková).
Oponentury botanických diplomových prací pro Pedagogickou fakultu ZČU Plzeň (Pecháčková).
Spolupráce s Krajským centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň
Doprovodné akce výstavy Barevný svět hub soutěže dětí k tématu výstavy  (Nesvadbová, Pecháčková)
Spolupráce s Botanickým ústavem AV ČR
Podklady k rozboru nálezu křížence r. Festuca a Vulpia, konzultace k zaslaným článkům do redakce časopisu 
Calluna Plzeň.
Spolupráce s Českou botanickou společnosti AV ČR
Vedení exkurzí pro Západočeskou pobočku (Nesvadbová,  Sofron)
Příprava exkurzí na rok 2007 (Pecháčková,  Nesvadbová)
Doplňky ke zpracování floristického kurzu v Rokycanech (Nesvadbová)
Recenze článku pro Preslia, Praha (Pecháčková)
Spolupráce s Mykologickým kroužkem Plzeň
Doprovodný program – přednášky k výstavě Barevný svět hub (Nesvadbová)
Spolupráce s AOPK Plzeň
Připomínky k materiálům Natura 2000 a k návrhům MCHÚ (Nesvadbová,  Sofron)
Determinace materiálu (Nesvadbová,  Sofron)
Spolupráce s ekologickým sdružením Ametyst
Determinace rostlin, konzultace průzkumných prací, výběr literatury (Nesvadbová, Sofron)
Spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje
Konzultace (Nesvadbová,  Pecháčková)
Spolupráce s NP Šumava
Recenzní posudek pro Silva Gabreta  (Nesvadbová)
Spolupráce s okresní radou Junáka (Sofron)
Spolupráce s Krajským muzeem Chebu 
Monitoring populace Spiranthes spiralis

Fotograf:

Fotografické práce pro tisk do publikací, katalogů, na plakáty a pozvánky, pro účely reklamy a propagace. 
Fotodokumentace sbírek pro restaurování a obrazovou dokumentaci. Práce pro oddělení:

 Botanika – dobové plakáty Tyttl, tisk – 3ks.
                 instalace a příprava výstavy Barevný svět hub – 69 obr.
                  vernisáž výst. Barevný svět hub – 29 obr.
                    cizopasné houby – 16 obr.
                    herbář – 407 ks.

Knihovna – kniha na webové stránky 1ks.
Public relations    –  výstava Panovníci českých zemí , tisk – 8 obr.

   Jubilejní sál, tisk –5 obr.
   Muzejní noc – 90 obr.
   vernisáž Země pohádek – 89 obr.
   výstava Betlémy, tisk – 16 obr.

Restaurátoři – sbírkové předměty před a po restaurování – 283 obr.
Umprum  –  litiny,sochy,rytina,cín, tisk – 16 obr.

                    restaurování rámu – 103 obr.
                    vějíře na výstavu – 86 ks
  podkovy v kazetě – 29 ks 
                    stříbro na plakát, tisk – 12 obr.
                    stříbro na výstavu – 41 ks.
                    litina, orient – 6 ks.
                    kasule a dveře před restaurováním – 24 obr. + 18 obr. detaily, celkem  42 obr.
                    katagami, tisk – 31 ks.
                    orient, tisk – 5 obr.
                    výstava Kouzlo vějířů – 30 obr.
                    depozitáře v Nepomuku, kovy,sochy, nábytek,obrazy – 710 ks.
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Investor   –  elektrické vedení 1.patro hlavní budova – 6 obr.
                  poškozené dveře v hlavní budově – 19 obr.

Národopis  –  litina – 9 ks.
                     zápůjčka velikonoce – 211 ks
                      litin Bartelmus – 4 ks
                     sklomalby – 4 ks
                     keramika z depozitáře – 1408ks
                     textil – 9 ks
                     velikonoce – 34 ks
                     sb. předměty na výstavu Jak šel rok – 48 ks
                     vernisáž výstavy Jak šel rok – 43 obr.

Geologie  –  instalace výstavy Prvohory –20 obr.
                    vernisáž výstavy Prvohory – 36 obr.
                    fosilie vážky, tisk – 3 obr.

Výstavnictví – foto živý model, mluva vějířem, tisk, doplnění výstavy Kouzlo vějířů – 45 obr., reliéf pro PF muzea 
– 16 obr.

Zvětšování –  PRH - náhledovky, vlastní negativy 13x18 834 ks.
                       NÁR - skleněný negativ 4 ks.

 Klasické foto – průběžná dokumentace bourání budovy Tiposu,oprava mostu U Jána, foto vernisáží 
Panovníci českých zemí, Pražské jaro 68, Prvohory, Barevný svět  hub, Stříbro v habsburské monarchii, Kouzlo 
vějířů, Plzenˇ, město    krásné    knihy, Jak šel čas. Rekonstrukce mostu u Jižního nádraží, pokládka dlažby na nám 
Republiky,   stavba hotelu Diplomat, rekonstrukce kruhových objezdů ulic Šumavská –  Částkova, výstavba objektu 
na nám. Generála Píky, úprava Francouzské ulice na Slovanech. 
 Přenos dat do počítače, úprava snímků v počítači a vypálení na CD a předání na odd., odnesení filmů 
ke zpracování, nákup materiálu pro provoz fotooddělení.

Nafoceno bylo 14 klasických filmů.
Fotografií 13x18 bylo zhotoveno 838, vaření vývojky, ustalovače a sušení fotografií.
Digitální foto na ISO celkem – 3041ks.
Digitální foto předmětů pro tisk , před restaurováním , jako dokumentace , na plakáty a pozvánky  - 1001 obrázků 
.               

8. ediční a publikační činnost

Oddělení prehistorie

publikované články a články odevzdané do tisku:
M. Metlička: „Neue Erkenntnisse zur Befestigung der slawischen Burgwall in Hradec u Stoda“. In: Sborník ze 16. 
archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy.
E. Čedíková: Záchranný archeologický výzkum sídlištních objektů z období kultury s lineární a vypíchanou 
keramikou a z doby halštatské v Plzni-Křimicích v roce 2005. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 
2006. 
A. Štěrbová: Záchranný výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště v Plzni-Černicích. In: Archeologické 
výzkumy v Čechách v roce 2006. 
P. Kočár – M. Metlička: Archeobotanický rozbor vzorků z objektu 535 v Plzni-Křimicích.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

 publikované články a články odevzdané do tisku:

M. Metlička: „Neue Erkenntnisse zur Befestigung der slawischen Burgwall in Hradec u Stoda“. In: Sborník ze 16. 
archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy.
E. Čedíková: Záchranný archeologický výzkum sídlištních objektů z období kultury s lineární a vypíchanou 
keramikou a z doby halštatské v Plzni-Křimicích v roce 2005. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 
2006. 
A. Štěrbová: Záchranný výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště v Plzni-Černicích. In: Archeologické 
výzkumy v Čechách v roce 2006. 
P. Kočár – M. Metlička: Archeobotanický rozbor vzorků z objektu 535 v Plzni-Křimicích.
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Oddělení starších dějin

J. Orna: Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně (In: Archeologické rozhledy, v tisku)
T. Bernhardt: Obyvatelé s německou státní příslušností v Plzni 1942 –50 (In: Historická dílna I, v tisku).
Dále byla vydána společná práce (T. Bernhardt, M. Haller, P. Mazný, J. Jelen : Šumava bez hranice, Plzeň 
– Mühlviertel 2006) regionálního charakteru.
Dále byly  předány do tisku 2 recenze pro sborník MZK (Bernhardt) a 3 lektorské posudky  (Hus, Orna)

Oddělení novějších dějin

knihy:

Kolektiv:  Pomník generála Pattona. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Plzeň 2006.  Zpracovány kapitoly 
Pojednání o G. S. Pattonovi, s. 4-5; Postřehy porotců, s. 9 a Hodnocení poroty, s. 30 (Krčmář)
Karel, T. – Krčmář, L. : Panská sídla západních Čech – Plzeňsko. Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 
2006
Chvátal, T. – Krčmář, L. : Obrazy z dějin českého zvonařství. Rekviziční fotografie z první světové války se sbírek 
Západočeského muzea v Plzni. Nakladatelství Čeckého lesa, Domažlice 2006.

kalendáře:

Krčmář, L.  –  Schýbal. J. : Plzeňské mosty a lávky na přelomu 19. a 20. věku. 2007. Kalous & Skřivan ve spolupráci 
se Západočeským muzeem v Plzni, Plzeň 2006

katalog výstavy:

Krčmář, L. : Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech. In Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech. 
Ze sbírek ZČM Plzeň a MaG Mariánská Týnice. Katalog výstavy. Mariánská Týnice 2006.

Filmy:

odborná spolupráce na filmu Plzeňská zastavení V. Slovany. Gemini 99, Plzeň 2006 (Krčmář).

internet:

Krčmář. L. : Rokycansko. 2006
www.vyletnik.cz , http://www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/zapadni-cechy/rokycansko/ 
Krčmář. L.: Plzeňsko – jih. 2006
www.vyletnik.cz, http://www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/zapadni-cechy/plzensko-jih/ 
drobné články do regionálního tisku (Krčmář)

Oddělení uměleckoprůmyslové

Braunová D.,  Boháčková L. (in memoriam): Katagami (japonské papírové  barvířské šablony ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2006

Oddělení národopisné
   

Bechný – Masopust na Plzeňsku, článek u příležitosti Smetanovských dní
Bechný – recenze knihy Dějiny antropologie od V. Soukupa pro Národopisnou revue

Oddělení paleontologické

Opluštil, S., Pšenicka, J., Libertín, M., Šimůnek, Z. (in press). Vegetation patterns of Westphalian and Lower 
Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. Review of 
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Palaeobotany and Palynology. (přijato do tisku, po korekturách) impaktovaný časopis
Flachs, P., Pšenička, J., Orna, J., 2006. Čekání na zlato aneb historie ledního hokeje v Plzni. Starý Most s.r.o. 
v Plzni, 201 pp.
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Drábková, J., 2006. Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra 
deposit sof the Whetstone Horizont, Radnice Member (Bolsovian) in the Central and Western Bohemia, Czech 
Republic. Program and Abstrakt 7th European Paleontology Palynology Konference. National Museum, 102. 
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, Z. Šimůnek, J., 2006. Report on revision of Macrofloral rekord from the Late 
Palaeozoic continebtal Basis of Cnetral and Western Bohemia and from the Intrasudetic Basis. Program and 
Abstrakt 7th European Paleontology Palynology Konference. National Museum, 102. 
Pšenička, J., 2006. Taphonomy and characteristis of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němec from 
volcanic ash of the Whetstone Horizont (Bolsovian) in Central and Western Bohemia, Czech Republic. Program 
and Abstrakt 7th European Paleontology Palynology Konference. National Museum, 109. 
Pšenička, J., Bek, J., 2006. Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic. Program 
and Abstrakt 7th European Paleontology Palynology Konference. National Museum, 110. 
Pšenička, J., Bek, J., Zodrow, E.L.,  2006. A comparison of pecopterids from several European localities and 
Canada (Asturian-Stephanian). Program and Abstrakt 7th European Paleontology Palynology Konference. 
National Museum, 111. 
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, 2006. B1. Carboniferous of Central Bohemia. Excursions Guide Book, 7th 
European Paleontology Palynology Konference. National Museum, 47-57. 

Oddělení botaniky

edice :

Calluna, vydáno číslo 1/2006, 26 stran, 27 článků (redakční i autorské práce J. Nesvadbová, J. Sofron, I. Kinská, 
S. Pecháčková).
Erica, Plzeň vydáno číslo 13/2006 119 stran, 11 článků (J. Nesvadbová, R. Vacík, J. Sofron).

k tisku odevzdáno:

Rukopis kap. Cévnaté rostliny do připravované knihy Plzeňsko (včetně upravených fotografií) (S. Pecháčková)

publikace pracovníků oddělení :

Bláhová R., Nesvadbová J. a Sofron J. (2006): Pátý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 
13: 103–109. 
Kupcová M. (2006): Přírůstek rukopisů za roky 2001-2005 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea 
v Plzni. – Erica, Plzeň, 13: 111–116.
Nesvadbová J. (2006): Za houbami do plzeňského muzea. – Věstník asociace muzeí a galerií České republiky, 
Praha, 3/2006: 17.
Nesvadbová J. (2006): Exkurze pobočky do lesa Zábělá. – Calluna, Plzeň, 11: 1.
Nesvadbová J. (ed.) (2006): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám IV. – Calluna, Plzeň, 11: 9–12.
Nesvadbová J. (2006): Helena Fialová-Marková – 60 let. – Calluna, Plzeň, 11: 22–23.
Nesvadbová J. a Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastru obcí Malesice a Dolní Vlkýš. – Erica, Plzeň, 13: 
17–35.
Nesvadbová J. a Potužáková (2006): Barevný svět. – Skládanka, text, 11 obr., Ed. Západočeské muzeum 
v Plzni.
Pecháčková S.,  Chocholoušková Z. (2006): Zpráva o činnosti západočeské pobočky České botanické společnosti 
při AV ČR za rok 2005. – Calluna, Plzeň, 11: 1.
Pecháčková S., Nesvadbová J. (2006): Neobvyklá sbírka v Západočeském muzeu v Plzni. – Živa, Praha, LIV 
(XCII): 152 et XLIX–L.
Redakce (2006): Nová regionální literatura – výběr převážně za rok 2005. – Calluna, Plzeň, 11: 18–19.
Redakce (2006): Vladimír Čejka – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
Redakce (2006): Karel Čížek – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 23–24.
Redakce (2006): Pavel Valtr – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
Redakce (2006): Miloš Hostička – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
Sofron J., Škrábek J. a Bureš J. (2006): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. – Calluna, Plzeň 11/1: 
12–13.
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Oddělení zoologické

publikační činnost:
Fenclová I.: Významné druhy pavouků rašeliniště Kladská. - Arnika (in pres.).
Fenclová I.: Pavouci. In: Plzeňsko – příroda, historie, život. – Praha, Baset (in prep.).
Fenclová I., 2006: Arachnofauna lokality Kamenec na Radnicku. – Diplomová práce, Ms: Katedra biologie, 
Fakulta pedagogická ZČU Plzeň, 77 pp.
Mergl M., Němec F.: Hmyz. – In: Plzeňsko – příroda, historie, současnost – Praha, Baset (in prep.).
Němec F., 2006: Příspěvek k poznání biologie druhu Hystrichopsylla	 talpae	 (Curtis, 1826; Siphonaptera, 
Hystrichopsyllidae) ze západních Čech.– Plzeň, Erica, 13: 85–94.
Vacík R., 2006a: Faunistická pozorování v západních Čechách 1999–2001. – Plzeň, Sborník ZČM – Příroda, 
105: 1–90.
Vacík R., 2006b: Faunistická pozorování v západních Čechách 2002–2004. – Plzeň, Sborník ZČM – Příroda, 
106: 1–88.
Vacík R.: Ptáci. In: Plzeňsko – příroda, historie, život. – Praha, Baset (in prep.).

ediční činnost:
Tiskem vyšla dvě čísla Sborníku ZČM – Příroda (105, 106), redaktor: Vacík.

Knihovna Západočeského muzea

Bylo obnoveno vydávání Seznamu přírůstků knihovny. Nejprve byly vydány chybějící soupisy za minulá 
období a letošní rok byl již publikován v měsíčních intervalech. Soupisy jsou vydávány jak v papírové formě 
tak i v elektronické. Jsou zasílány na všechny odborná oddělení a současně předávány institucím, které mají 
zájem.
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2006 byla přidělena celkem 4 čísla ISBN. Jde 
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :

 80-7247-046-9 – Sborník Příroda 105
 80-7247-047-7 – Sborník Příroda 106
 80-7247-048-5 – Výroční zpráva roku 2005
 80-7247-049-3 – Erica 13

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona.

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy a propagační materiály (včetně letáků a plakátů) ke všem výstavám 
a všem kulturním akcím a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským muzeem v Plzni. Zajišťuje tiskové 
konference muzea. Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV redakce a redakce rozhlasu. Mimo 
jednání se sponzory muzea zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea pro kulturní 
a společenské akce, včetně organizace a pořádání svatebních obřadů v muzejních prostorách. Oddělení 
zajišťuje a realizuje i oficiální jednání muzea se zahraničními partnery, včetně organizace zahraničních návštěv 
v muzeu. Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.
Zajišťuje spoluorganizací  odborných konferencí. Velmi úspěšně proběhla v září 2006 7. Evropská paleobotanická 
a palynologická konference. V roce 2006 se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky úspěšných výstav (např. 
„Nejoblíbenější večerníčky aneb Krtek slaví 50“, „Prvohory-živý svět“ nebo „Rytíři a draci“).

Oddělení výstavnictví

Pracovníci oddělení výstavnictví  podle obdrženého scénáře zpracují výtvarné a technické řešení výstavy, které 
potom převádí, většinou svépomocí, do praxe. 

U převzatých výstav spolupracují podle dohody a potřeby výpomocí, výstavy z vlastních sbírek připravují včetně 
propagačních materiálů – tj. návrhu pozvánky, plakátů, transparentu apod. Příprava instalace zahrnuje úpravu 
a tisk textů, fotografií, doprovodných materiálů a popisků vlastními zdroji, úpravu a zadání velkoplošných 
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tisků a písma na PC-plotr, úpravu panelů apod. Instalace samotná obnáší rozmístění a úpravu vitrín, instalaci 
předmětů, obrazů a panelů do vitrín i do prostoru, apod. a různé další instalace dotvářející atmosféru jednotlivých 
výstav. Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.
Pracovníci oddělení výstavnictví  rovněž zajišťují služby související s instalací výstav a  nákupy materiálu, 
provádějí úklid pracoviště a zajišťují drobné provozní práce důležité pro chod organizace. Pro větší informovanost 
a poznání nových trendů v oboru výstavnictví podnikli v roce 2006 několik služebních cest.

9) ekonomika
                                                         
příjmy :
Příspěvek od zřizovatele: 39 735 000,00 Kč
Příspěvek po změnách 
(účelové prostředky na rekonstrukci hl.budovy)

43 795 371,00 Kč

Příspěvek MK ČR (programy):   1 121 000,00 Kč
Příspěvky a dotace - granty      368 849,00 Kč

náklady celkem : 50 562 628,98 Kč
z toho
energie   4 508 311,72 Kč
opravy a udržováni   2 875 918,44 Kč
nájemné   1 120 117,00 Kč
rekonstrukce objektu investční povahy

hl. budova, Kopeckého sady 2:•   1 790 629,00 Kč
Zborovská 40:• 6 000 000,00 Kč

opravy hl. budovy muzea neinvest. povahy 2 209 371,00 Kč
restaurováni a konzervace sbírek 675 884,00 Kč
nákup sbírek 369 356,90 Kč
mzdové náklady 18 939 899,00 Kč
zák soc pojištěni 6 443 894,00 Kč
ost.soc.pojištěni 53 238,62 Kč
zák.soc.náklady 805 312,37 Kč
ost.daně a poplatky 8 657,50 Kč

výnosy: 51 456 118,31 Kč

Přepočtený stav pracovníků : 91
fyzický stav pracovníků : 97
průměrná mzda : 17344,23 Kč

Daň z příjmů: 335 520,00 Kč
Hospodářský výsledek do zdanění: 893 489,33 Kč

Komentář k účetní závěrce za rok 2006 k datu 31.12.2006 

Západočeské muzeum v Plzni postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 
Sb. o účetnictví. Uzávěrkovým dnem byl 31.prosinec 2006. Účtování respektovalo směrnou účtovou osnovu 
platnou pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen v dokumentaci k účetní závěrce 
Západočeského muzea. Účetnictví věcně a poctivě zobrazuje skutečnosti účtových operací i finanční situaci 
organizace.
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Sestavení rozvahy a výsledovky odpovídá obsahu § 7m odst.4) zákona o účetnictví, tzn. že v průběhu roku 
2006 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace, z níž by bylo 
možno odvozovat existenci nejistých podmínek - § 19 odst.5, písmeno b).
Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 bod 1) zákona o účetnictví, tj. pořizovacími 
cenami.
Oceňování  zásob: 

 a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma
 b) pořizovací cena

Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.
Odpisování majetku bylo provedeno na základě sestaveného odpisového plánu. Byla použita metoda lineárního 
odpisování účetními odpisy následující měsíc po zařazení. Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje 
a do správy Západočeského muzea byl svěřen zřizovací listinou.
Při přepočtu cizí a české měny při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo postupováno podle 
pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně bylo postupováno při 
převodu finančních prostředků ze zahraničí.
Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady cca 370 tis. Kč) se postupovalo v souladu se zákonem 
122/2000 Sb., tzn. Že byly zařazeny do sbírkové evidence a podléhají dalším postupům dle zákona o ochraně 
sbírek muzejní povahy. Účtováno je pouze při jejich nákupu a to přímo do nákladů.
V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu.
Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea není zatížena zástavním právem ani věcným 
břemenem.
Úhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti vykázaných k 31.12.2006 činí 447 578,65 Kč., z toho pohledávky 
splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 83 283,23 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 21 798,58 Kč. Pohledávky 
starší více než  60 dnů činí 342 516,84 Kč. Pohledávky do 30 dnů byly zaplaceny v lednu 2007. Pohledávky 
od 30 do 60 dnů byly obeslány upomínkami. Pohledávkou přes 60 dnů je faktura za archeologický výzkum 
administrativní budovy Černice. Tuto pohledávku v současné době řeší soud.
Úhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti vykázaných k 31.12.2006 činí 26 268,40 Kč. Z toho závazek po splatnosti 
do 30 dnů činí 19 700,40 Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 6 568 Kč. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2007.

10) seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2006

Ředitelství Západočeského muzea

ředitel muzea : PhDr. František Frýda
ekonom muzea, zástupce ředitele : Ing. Karel Beneš
sekretariát ředitele : Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO : Jana Radová
systémový inženýr  : Tomáš Hejduk
vnitřní audit : Ing. Václav Pošta

Fotodokumentace

Ivana Michnerová

Oddělení vnějších vztahů

Ved. : Romana Němečková
Pracovníci : Jakub Šmíd, Zuzana Baslová

Ekonomické oddělení

Ved. : Marie Fenclová  (účetnictví)
pokladna, komisní prodej, mzdy,výplaty a evidence CVS : Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace  : Magda Kuldová

Investiční technik
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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

1. výstavní sál a expozice Nám. Republiky 13: Marcela Kadlecová, Svatava Dušková
2. Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: Ludmila Němcová, Jan Hrad
4. Jubilejní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: Lenka Hradová, Milada Kestlerová

odborná pracoviště:

Oddělení pravěku

Adresa: Plzeň, Koterovská 162
Ved. : Bc. Milan Metlička
Pracovníci: Jarmila Metličková, Marcela Mašková, Milan Strnad (část. úvazek), Bc. Renata Rejchová (část. 
úvazek), Mgr. Andrea Štěrbová,  Iveta Šmolíková (část. úvazek), Bc. Lucie Koutná, Jana Tycová, Mgr. Antonín 
Zelenka 

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. Markéta Sochorová, Bc. Veronika Dudková

Oddělení starších dějin

Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Ved. :  PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci: Mgr. Tomáš Bernhardt, Miloslav Hejduk (zbrojíř ZČM), Mgr. Jiří Orna, Marie Beránková (část. 
úvazek), Eva Gabrielová (část. úvazek)

Oddělení novějších dějin

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

Oddělení uměleckoprůmyslové

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

Oddělení národopisné

Adresa: Plzeň,  Nám. Republiky 13
Ved. : Mgr. Daniel Bechný
Pracovníci: PhDr. Marie Maderová, Tamara Hájková, Jana Krejcarová, Michaela Oliberiusová

Oddělení botaniky

Adresa: Plzeň, Tylova 22
Ved. :  Mgr. Jaroslava Nesvadbová
Pracovníci: RNDr. Jaromír Sofron (část. úvazek), Jana Mourková (část. úvazek), Eva Honzíková, Renata 
Bláhová

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•



46

Oddělení zoologie

Adresa: Plzeň, Tylova 22
Ved. : RNDr. Roman Vacík
Pracovníci: RNDr. František Němec (část. úvazek), Mgr. Ivana Fenclová, Mattas Michael (část. úvazek),                                       
Eva Kašparová (část. úvazek)

Oddělení paleontologické

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

Knihovna Západočeského muzea

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

Oddělení konzervace

Adresa: Plzeň, Tylova 22
Ved.: Jiří Špinka, m. um. řemesel
Pracovníci: Eva Podzemná, Gabriela Šmolíková, Ing. Ivana Čechová

Výstavnictví

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

Oddělení technické a údržby budov

Adresa: Plzeň,  Bolevecká náves 17
Ved.: Otakar Quadrát
Pracovníci: Zdeněk Suchý, Vlastimil Kudra, Jiří Rod, Jiří Landštof, Václav Vondrovský, Dan Berka

Uklízečky (všechny na část. úvazek)

odd. národopisné : Olga Eberlová
Kopeckého sady 2 : Drahomíra Čonková, Ivana Hammerová, Hana Mašková 
Tylova 22 : Alena Hájková

Nepomuk
správce objektu : Mgr. Stanislav Kožuch
Marie Šimková

Muzeum dr. Šimona Adlera , Hartmanice – Dobrá Voda

Ved.: Helena Butulová
Pracovníci : Štěpánka Vojtěchová - průvodkyně, Ivo Mézl - průvodce 
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příloha č.1 - program kulturních akcí muzea, využití přednáškového sálu 
a prostor muzea ke kulturním a společenským účelům

LEDEN

Po   9. 1.         v	17.30	hod.	 Zkouška
 v 18.30 hod.   komorní koncert 

 Účinkují: Michal Sedláček – housle, Maxim Averkiev – klavír.
 Na programu: J.S.Bach, S. Rachmaninov a P.I.Čajkovskij. 

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
St  11. 1.         v	18.30	hod.	 Zkouška

v 19.30 hod.    komorní koncert 
 Účinkují: Roman Fedčuk - housle, Maxim Averkiev – klavír.
 Na programu: F. Schubert, J. Brahms a  B. Bartók. 

   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Po 16. 1. v	18	hod.	 	 Zkouška 
 v 19.30 hod.   koncert k životnímu jubileu prof. luďka Šabaky                                             
  Účinkují:  Univ. Prof. Jan Pospichal (Rakousko)  - housle, 
   Vera  Reigersberg (Rakousko) – viola, 
   Susanne Müller (Rakousko) – violoncello,
   Petr Popelka (ČR) – kontrabas,
   Luděk Šabaka (ČR) – klavír.

 Na programu: W.A.Mozart, J.N.Hummel a F. Schubert. 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
St  18. 1.   v 19.30 hod. Jan BuRian:
   zvÍŘeCÍ večeR v západočeském v muzeu v plzni!

Do svého pravidelného pořadu si Jan Burian tentokrát pozval odbornici na život 
zvířat v pražské ZOO, dr. Romanu anděrovou. 
A bude jí klást záludné otázky:
V čem se zvířata liší od lidí?
V čem to mají lepší?
Co mají mravenci společného se sedláky?
Jak se žije lstivým samečkům a žravým samičkám? 
A hrát písničky o zvířatech: o hrochovi, kanárkovi, psech kočkách, mravencích 
a jiné domácí havěti…
Přijďte se také zeptat na to, co Vás zajímá ze světa zvířat a poslechnout si, co 
jindy neuslyšíte a v rádiu to nehrají….

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Čt  19. 1. v	9	-	14hod.	 Dům	techniky	Plzeň	
 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod. vÝpRavY za poznánÍm  

  Cestopisný cyklus pořadů v letošním roce začíná podvečerem nazvaným: 
Bajkal – modrá perla sibiře.  Navštívíme přírodní unikát chráněný UNESCO 
– Irkutsk, ostrov Olchon, vydáme se na plavbu přes nejhlubší jezero světa, 
a také do budhistického kláštera u burjatského Ulan Ude. Jako bonus na Vás 
čeká Petěrburg. 

  Poutavým vyprávěním osloví všechny účastníky setkání Martin Loew. 
    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Po  23. 1. v	17	hod.	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
St.  25. 1. v	18.30	hod.	 Zkouška

v 19.30 hod.    koncert klavírního oddělení  
 Na programu: J.S.Bach, L.van Beethoven, F. Chopin aj. 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Čt  26. 1. v	8	–	15	hod.	 Realitní	kancelář	PUBEC	s.r.o.	–	veřejná	dražba	
 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod. vÝpRavY za poznánÍm  

  Cestopisný cyklus pořadů pokračuje podvečerem nazvaným: Havaj – tropické 
ostrovy uprostřed pacifiku. 

  Procházka po Havajských ostrovech je doprovázena povídáním s plzeňským 
rodákem, Čechoameričanem Jiřím Dvorským, který na Havaji strávil necelých 
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sedm let. Vyprávění je provázeno spoustou zajímavých fotografií. 
  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

Pá  27. 1. v	9	–14	hod.	 Svaz	účetních,	z.o.	Plzeň.
Po  30. 1.  v	17	hod.	 	 Příprava	přednášky
   v 18 hod.  smetanovské dny - přednáška 
 W.a.mozart: zaidé - Rekonstrukce opery 

Přednáší: Dr. Andreas Kroeper (D)  
Pořádá: Dominik Centrum Plzeň. 

ÚNOR

Čt    2. 2.         v	17.	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18. hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

  Cestopisný cyklus pořadů pokračuje podvečerem nazvaným: čína – velká 
cesta po velké zemi
Budete mít možnost poznat minulost a současnost jedné z nejstarších civilizací 
světa, čínský venkov, rýžová políčka, malebná městečka se starými uličkami, ale 
i architekturu supermoderních velkoměst, nesčetné kláštery, chrámy a paláce, 
posvátné buddhistické a taoistické hory a přírodní krásy jižní Číny. 

  Poutavým vyprávěním osloví všechny účastníky setkání Jan pospíšil. 
  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s cestovní kanceláří 

Adventura.
So   4. 2.       v	15.	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
Po   6. 2.         v	15.30	hod.	 Zkouška

v 16.30 hod.    koncert klavírního oddělení  
 Na programu: L.van Beethoven, F.Chopin, B. Smetana, F.Liszt aj. 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Út    7. 2. v	16-21	hod.	 	 Bella	Vista,	s.r.o.	–	odborný	seminář 
St    8. 2.  v	17	hod.	 	 Příprava	přednášky
   v 18 hod.  smetanovské dny - přednáška 
 nesnadná dostupnost genia mozartova 

Přednáší: Tomislav Volek 
Čt    9. 2.         v	17.	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18. hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

  severní indie  
   Vydejte se spolu s námi na cestu severní Indií! 
  Půjdeme po stopách sultánů a rádžů do nádherných paláců a pevností, které 

zbyly z dávno zapomenutých, kdysi mocných říší. Navštívíme Ágru a  Tádž 
Mahal – památník nesmrtelné lásky a hrobku mughalského císaře Šáhdžahána 
a jeho ženy, Váránasí – nejposvátnější město hinduistů a další historické 
skvosty Indie.

  Průvodcem večera se stane Barbara andelová.
  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s cestovní kanceláří 

Adventura.
Pá  10. 2. v	9	-	13	hod.	 Svaz	účetních,	z.o.	Plzeň	
Po  13. 2. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  14. 2. v	17	hod.	 Zkouška 
 v 18 hod.     komorní koncert 
   ze skladeb západočeských skladatelů                                              
   Koncert v podání žáků Základních uměleckých škol.
   Pořádá: Západočeské hudební centrum.   
St  15. 2.   v	17	hod.	 	 Příprava	přednášky
   v 18 hod.  smetanovské dny - přednáška 

Jevištní proměny – mozart v repertoáru divadelních principálů 18. století
   Přednáší: Alena Jakubcová
   svobodní zednáři a W. a. mozart
   Přednáší: Luboš Antonín   
Čt  16. 2.         v	15.45	hod.	 Přednáška		ZČU	-	F.	Frýda
 v	17.	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18. hod.   vÝpRavY za poznánÍm  
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  kamčatka – putování divočinou unikátní sopečné krajiny 
  Jako východní výspa Ruska byl tento unikátní pacifický poloostrov po dlouhá 

léta uzavřen coby strategická oblast nejen pro zahraniční turisty, ale i pro 
většinu obyvatel bývalého SSSR. Po dlouhou dobu se o Kamčatce šířily 
do světa pouze kusé zprávy o neuvěřitelném světě desítek aktivních vulkánů, 
termálních pramenů, bahenních jezírek i o řekách plných lososů v nekonečné 
tajze a tundře. Kvůli této izolaci i náročnému terénu si zachovala neposkvrněnou 
panenskou přírodu, která skoro nemá ve světě obdoby. Přijďte se seznámit 
s nevšední zemí plnou tajemství, kterou Vás provede petr novotný. Pořádá: 
Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s cestovní kanceláří Adventura.

Po  20. 2. v 19.30 hod. Jan BuRian:
   zimnÍ modliTBY 
  aneb drtivé jistoty unaveného válečníka 

Přijďte si poslechnout písně Jana Buriana na texty slavného dánského 
básníka Bennyho Andersena, nejčastěji zhudebňovaného básníka v Čechách 
a na Moravě. Jan Burian vydal dvě alba s texty tohoto autora: „Unavený 
válečník“ a „Drtivé jistoty“. 
Předjarní písňový večírek jako Burianova kulturní ozdravovna – písně pro 
zahřátí, k zamyšlení a možná pro zasmání…

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Út   21. 2.         v 18 hod. přednáška archeologické společnosti při zču 
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St   22. 2.   v	17	hod.	 	 Příprava	přednášky
   v 18 hod.  smetanovské dny - přednáška 

mozartův don Giovanni 
   Přednáší: Milada Jonášová.  
Čt   23. 2.        v	11.30-13.30hod			Zkouška	(To by se Mozart divil...  – koncert v Po 27.2.)

W.A.Mozart - REQUIEM. Sborový koncert s audiovizuálními ukázkami 
Formanova filmu AMADEUS. Program připravil a řídí - Jiří Langmajer-senior.

	 v	15.45	hod.	 Přednáška		ZČU	-	F.	Frýda
 v	17.	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18. hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

  iRsko
 Vydejte se s námi do země mystických keltských křížů, tajemných klášterů 
a hradů, zelených pastvin a divokých mořských útesů, s dobrými lidmi a všude 
znějící hudbou… Dnešní cestopisnou přednášku připravil a celým večerem 
Vás provede  martin loew. 

  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Pá  24. 2 v	16.	hod			 Plzeňský	kraj	–	schody	+	přednáškový	sál 
Po  27. 2. v		8	–	15	hod.		 Realitní	kancelář	PUBEC	s.r.o.	–	veřejná	dražba	
	 v	15.30	hod.	 Zkouška

v 16.30 hod. koncert klavírního oddělení 
 Na programu: L. van Beethoven, F. Chopin, B. Smetana, F.Liszt aj.  

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 v 19. hod. To by se mozart divil...

Program: W.A.Mozart - REQUIEM. Sborový koncert s audiovizuálními ukázkami 
Formanova filmu AMADEUS. 
Účinkují dámy a pánové operního sboru DJKT v Plzni.
Program připravil a řídí - s nezištnou pomocí svých kolegů
 - Jiří langmajer-senior.  

Út  28. 2.  v	15.30	hod.	 Zkouška
v 16.30 hod. podvečer s akordeonem a violou  

 Účinkují:  Radek Dlouhý – akordeon
  Martin Forman - viola

 Na programu: J. S. Bach, V. Trojan,  E. Douša,  R. Dlouhý.
 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 

	 v	18.30	hod.	 Zkouška
	 	 	 .	 v 19.30 hod.  koncert smyčcového oddělení 

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

St    1. 3.         v	16-19	hod.	 Zentiva			a.s.	–	odborný	seminář
Čt    2. 3.       v	8-13	hod.	 Asio,	s.r.o.	Brno	–	odborný	seminář
 v	15.45	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
												 v	17	hod								 			Příprava	přednášky
 v 18  hod.         vÝpRavY za poznánÍm  

   slovinsko na kole
   Vydejte se s námi pohodovými i náročnějšími cyklistickými výšlapy v Julských 

Alpách. Přiblížíme Vám příjemnou relaxaci u vínka s pohledem na okolní 
vinice. Čekají Vás etapy v takřka liduprázdné venkovské krajině Slovinska 
a Chorvatska, nádherná městečka, kde na Vás dýchne minulost, Itálie, 
chorvatské pobřeží a moře s Novigradem jako perlou v náhrdelníku… 

   Průvodcem večera se stane vítek procházka.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s cestovní kanceláří 

Adventura.   
Pá   3. 3. v	10	hod.	 	 Převoz	klavíru	do	místnosti	u	Zbrojnice	-	Konzervatoř
	 	 	 v	17	hod.	 	 Zkouška	 	
   v 18 hod.  „den osvobození Bulharska od turecké nadvlády“

Západočeské muzeum v Plzni a Klub bulharské kulturně osvětové organizace 
v Plzni pořádá slavnostní koncert 
u příležitosti bulharského státního svátku.

   Účinkují: Trifon Trifonov – klavír, Plamen Prokopiev – zpěv.
So  4. 3.  v	9	-	14	hod.	 Setkání	Ornitologické	společnosti		–	RNDr.	Vacík
Ne  5. 3. –  pá 10.3. mezinárodní smetanovská klavírní soutěž  
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Ne  5. 3. v	8	hod.		 	Příprava	soutěže		
 1. kolo III. kategorie
 Začátky soutěže: ve 12 hod.      –  zahájení soutěže, 
                             ve 14- 23hod. –  1.kolo III.kategorie
Po  6. 3. v	6	hod.		 Příprava	soutěže	 	 	 	 	 	 	
 1. kolo III. kategorie
 Začátky soutěže: v 9 hod.  Vyhlášení výsledků ve 14 hod. 
 1. kolo II. kategorie 
 Začátky soutěže: ve 14.20 hod. a 19 hod. (Ukončení	ve	22.30	hod.)
Út  7. 3. v	6	hod.		 Příprava	soutěže	 	 	 	 	 	 	
 1. kolo II. kategorie
 Začátky soutěže: v 9 hod., ve 14 hod., a v 19. hod. 
 Vyhlášení výsledků ve 21.30 hod. 
st   8. 3. Soutěž probíhá v prostorách Velkého sálu Měšťanské Besedy v Plzni.
Čt   9. 3.         v	6	hod.		 Příprava	soutěže	 	 	 	 	 	 	
 2. kolo II. kategorie
 Začátky soutěže: v 9 hod., ve 14 hod., a v 19. hod. 
 Vyhlášení výsledků ve 21.30 hod. 
Pá  10. 3. v	6.30	hod.		 Příprava	soutěže	 	 	 	 	 	 	
 I. kategorie
 Začátky soutěže: v 9 hod. a ve 14 hod.
 Vyhlášení výsledků ve 18.30 hod. 
Po  13. 3. v	8-13	hod.	 	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška 
 v 19.30 hod.     komorní koncert ze skladeb západočeských autorů 
   a houslový recitál vladislavy machoňové  
                     Spoluúčinkují:Marcela Tupá, Eva Štruncová, Petr Novák – klavír,   Daniela 

Mandysová, Romana Feiferlíková – zpěv, Jarmila Vlachová – akordeon, David 
Niederle, David Forman – violoncello, Jitka Jahnová, Jaroslav Brož – housle, 
Martin Forman – viola. Program:  J. S. Bach,  A. Dvořák,  E. Bloch,  J. Bezděk, 
P. Samiec a  K. Pexidr.

   Pořádá: Západočeské hudební centrum.   
Út  14. 3. v	8-13	hod.	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006 
 v 18 hod.    mor v evropě
  Přednáška Archeologické společnosti při ZČU. 
  Přednáší: Mgr. Petr Sokol 
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
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St  15. 3.   v	8-13	hod.	 	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006 
 v	15.30	hod.	 Zkouška

v 16.30 hod. absolventský koncert marie mařákové – hoboj
  a antonína kadeřábka - klarinet 

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 v 19.30 hod. Jan BuRian:
   zvÍŘeCÍ večeR v západočeském v muzeu v plzni!

Do svého pravidelného pořadu si Jan Burian tentokrát pozval odbornici na život 
zvířat v pražské ZOO, dr. Romanu anděrovou. 
A bude jí klást záludné otázky:
V čem se zvířata liší od lidí?
V čem to mají lepší?
Co mají mravenci společného se sedláky?
Jak se žije lstivým samečkům a žravým samičkám? 
A hrát písničky o zvířatech: o hrochovi, kanárkovi, psech kočkách, mravencích 
a jiné domácí havěti…
Přijďte se také zeptat na to, co Vás zajímá ze světa zvířat a poslechnout si, co 
jindy neuslyšíte a v rádiu to nehrají….

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Čt   16. 3.      v	8-13	hod.	 	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
	 v	15.45	hod.	 Přednáška		ZČU	-	F.	Frýda
 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.   vÝpRavY za poznánÍm  
 irsko na kole

Vypravíme se přes Anglii a Wales do Irska. Podíváme se do Dublinu, projedeme 
po vršcích Wicklow Mountains, nahlédneme do příjemných irských hospůdek 
s guinnessem a pravou irskou muzikou. Nad obrázky starobylých klášterů 
a malebných keltských křížů si povíme i něco málo o historii Irska. Také 
společně navštívíme několik národních parků s drsně krásnou irskou krajinou. 
A po cestě zpět na kontinent se ještě na malý okamžik zastavíme v Oxfordu. 
Irsko z pohledu cyklisty Vám přiblíží veronika siňorová.

   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s cestovní kanceláří 
Adventura.

Pá   17. 3. v	8-13	hod.	 	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
 v 17 hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

  iRsko
  Pro velký ohlas opakování přednášky z 23.2.2006!

 Vydejte se s námi do země mystických keltských křížů, tajemných klášterů 
a hradů, zelených pastvin a divokých mořských útesů, s dobrými lidmi a všude 
znějící hudbou… Dnešní cestopisnou přednášku připravil a celým večerem 
Vás provede  martin loew. 

  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Po   20. 3. v	8-13	hod.	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
 v	18	hod.	 Zkouška

v 19 hod. absolventský koncert Radka dlouhého – akordeon
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út   21. 3.         v	8-13	hod.	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
St   22. 3.   v	8-13	hod.	 	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
 v	15.	30	hod.	 Zkouška
    v 16. 30 hod.  absolventský koncert vilmy petrusové – lesní roh

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v	18.	30	hod.	 Zkouška
    v 19.30 hod.  koncert smyčcového oddělení 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt   23. 3.        v	8-13	hod.	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
	 v	15.45	hod.	 Přednáška		ZČU	-	F.	Frýda
 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

    mongolsko
 Pojeďte s námi „transsibiřským rychlíkem“. Projdeme se noční Moskvou 
a strávíme pár dnů v Irkutsku a u Bajkalu. V Mongolsku se vydáme do míst, 
kde se narodil Čingischán. Navštívíme Ulaan Baatar, kláštery a národní parky 
v ajmaku Hentij, zajedeme do Karakorum a podíváme se do tradičního ger-jurty. 
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Putování doprovodí mongolská a ruská hudba a není vyloučeno občerstvení 
na mongolsky tradiční způsob…
Průvodcem večera bude Robert sedlák a petr lobaz . 

   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Pá  24. 3. v	8-13	hod.	 Festival	dokumentárních	filmů		Jeden	Svět	2006
Po  27. 3. v	17	hod.	 Zkouška
 v 18 hod.  koncert žáků klavírního oddělení 
   zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  28. 3.  v 18 hod.    zlatá stezka
  Přednáška Archeologické společnosti při ZČU. 
  Přednáší: PhDr. Petr Zavřel, PhDr. František Kubů 
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St   29. 3. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. absolventský koncert veroniky Husinecké – klavír    
  a martina Formana – viola 

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Čt   30. 3.         v	15.45	hod.	 Přednáška		ZČU	-	F.	Frýda
 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.   vÝpRavY za poznánÍm  

   objektivem amatérských cestovatelů
 Pořad v tomto termínu si vytvořili zájemci z publika sami svými desetiminutovými 
vstupy, doplněnými vlastním audio-videomateriálem.  Vyprávění ze soukromých 
cest přináší jiný úhel pohledu na řadu atraktivních míst. Setkáme se s posluchači 
letošních přednášek, jejich vyprávěním a záběry objektivů.

   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

DUBEN

Čt   6.  4.       v	15.45	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda												
So   8.  4.  ve	13	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	 
Po  10. 4. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  11. 4. v	17	hod.	 Příprava	přednášky
  v 18 hod.    přednáška archeologické společnosti při zču 
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St  12. 4.   v	18.30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod. koncert z tvorby západočeských skladatelů
   a fagotový recitál vladimíra vlny

 Program: Jiří Štěpánek, Jiří Bezděk, Jaromír Bažant,
 Jacques Ibert, Luigi Bassi a Jürgen Kupfer.

Účinkují: Jindřich Duras – klavír,  Václav Soubusta,
Jarmila Vlachová – akordeon, David Niederle – violoncello,

   Vladimír Vlna – fagot, Petra Kadlecová – klavír, hoboj, 
   Jan Oblištil – klarinet.
   Pořádá: Západočeské hudební centrum. 
Čt  13. 4.       	 v	15.45	hod.	 	 Přednáška		ZČU	-	PhDr.	F.	Frýda 
Út  18. 4. v	15.	30	hod.	 Zkouška
    v 16. 30 hod.  absolventský koncert Jany čabové – fagot 
      a  Jaroslava Brože - housle

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v	18.	30	hod.	 Zkouška
    v 19.30 hod.  koncert dechového oddělení 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
St  19. 4. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert kytaristů plzeňského kraje
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Čt  20. 4. v	15.30	hod.	 Zkouška
    v 16. 30 hod.  absolventský koncert Heleny Jaborové – housle
      a Barbory nedvědové - kytara

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
So  22. 4.  ve	12	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál	   
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  ve	13	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	
	 	 ve	14	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál	
Po  24. 4.   v	15.	30	hod.	 	 Zkouška
    v 16. 30 hod.  komorní koncert  
      andrea Brožáková – zpěv a vojtěch novák – klavír    
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Út  25. 4.  v	17	hod.	 Příprava	přednášky
  v 18 hod.    přednáška archeologické společnosti při zču 
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St  26. 4. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. koncert dechového oddělení 

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Čt  27. 4.           v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.   koncert houslových nadějí 

   Pořádá: Umělecká rada ZUŠ 

KVĚTEN

Út   2.  5. v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky
  v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
   Co jsou houby a jak na ně
   Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede Prom. fil. Svatopluk Holec.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St   3. 5.       v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  absolventský koncert k. Šírkové, o. steinera
    a p. Šnóblové – žáků akordeonového oddělení 
   zuŠ B. smetany v plzni
   Spoluúčinkuje akordeonový soubor Fénix a akordeonové duo.   
   Na programu skladby hudby vážné, populární a taneční.
   Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni.       
Čt   4. 5.  v	15.	30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.      absolventský koncert Boženy englerové – klavír 
   a Jitky Jahnové – housle
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v	18.	30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod.    koncert barokní hudby
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út  9. 5. v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky
  v 17 hod.     BAREVNý SVěT HUB
    naše bedly 
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede  Mgr. Luboš Zelený.
  Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St  10. 5.   v	17	hod.	 	 Zkouška
 v 18 hod.  koncert klavíristů k. karla ze zuŠ B. smetany v plzni 
   a  a. Gemrota z Hudební školy hlavního města prahy

Na programu zazní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, L.van Beethovena, F. 
Chopina, K. Lavického  a J. Gemrota.

   Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni. 
Čt  11. 5.       	 v	15.	30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.      absolventský koncert martina červenky – klavír 
      Spoluúčinkují soubory komorní hry.
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt  11. 5. v 19.30 hod.  Jan BuRian: dÍvčÍ válka

 - Feministický večírek s mírně šovinistickými pánskými prvky 
Pravidelný pořad  Jana Buriana, tentokrát s cyklem písní ze stejnojmenného 
alba -  s 19 příběhy  dívek od 17 do 80 let, pořad o současných ženách a mužské 
krizi: kdo by měl být feminista a proč mají mít ženy přednost ve dveřích a muži 
v gramatice… Neměli by muži vzít feminismus do vlastních rukou?
V pořadu Dívčí válka uslyšíte například unikátní píseň o mateřské dovolené. 
Toto téma se kupodivu v tvorbě písničkářů nevyskytuje… 

      Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni. 
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Pá  12. 5. v	15	hod.	 	 Stěhování	rekvizit	pro	představení	Divadla	Propadla

Ne  14. 5. v	16	hod.	 	 Zkouška	 	 	 	 	 	 	 	 	
  v 17 hod.  koncert vítězů soutěže lochotínská kytara     
     Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30 Plzeň. 

Po  15. 5. v	15.	30	hod.			 	 Zkouška

    v 16. 30 hod.  absolventský koncert karla Šlehofera – klarinet 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 v	18.	30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert dechového oddělení.
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út  16. 5.	 v	8.30	hod.	 	 Zkouška	
 v 9 hod.  koncert pro mateřské školy
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
  v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
    naše lysohlávky a halucinogenní houby vůbec
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede Mgr. Jan Borovička.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St  17. 5. v	8.30	hod.	 	 Zkouška	
 v 9 hod.  koncert pro mateřské školy
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
  v	15.30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.    absolventský koncert veroniky dobrovolné – housle
    a kamila Tichoty – klarinet.
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v	18.	30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert klavírního oddělení.
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
So  20. 5.  v	16.30	hod.	 	 Zkouška	   

 v 17 hod.   S kamerou za koncem války
Jedná se o českou premiéru dokumentu, který vznikl v rámci mezinárodního 
studentského projektu a byl natočen u příležitosti výročí 60. let od konce druhé 
světové války. Dokument je postaven na rozhovorech s českými, ruskými 
a německými pamětníky a zabývá se kulturou pomníků, kolektivní pamětí 
společnosti a subjektivní pamětí jednotlivce. Natáčen byl v Praze, Berlíně, 
Moskvě a Tomsku.
Organizátorem projektu na české straně bylo Občanské sdružení Knoflík, které 
jeho uvedení i pořádá.

Ne  21. 5. v	10	–	19	hod.		 	 Zkouška	Divadla	Propadlo	na	Muzejní	noc
Po  22. 5.   v	17	hod.	 	 Zkouška
 v 18 hod.  koncert žáků strunného oddělení zuŠ T. Brzkové     
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  23. 5.  v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
    naše šupinovky
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede RNDr. Jan Holec, Dr.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St  24. 5. v	18.30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert z děl západočeských skladatelů 
   a klavírní recitál petra nováka
   Program:Karel Pexidr, Karel Šimandl, Artuš Rektorys, 
   Karel Janovický a W.A.Mozart.
   Účinkují: Věra Rezková, Věra Müllerová, Artuš Rektorys, 
   Petr Novák -klavír, Veronika Vachalová – harfa
   a Vilma Petrusová - lesní roh.
   Pořádá: Západočeské hudební centrum. 
Pá  26. 5.         v 20 – 24 hod.  muzeJnÍ noC

Noční prohlídky expozic a výstav, oživené doprovodným programem.
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muzeum  navštíví Jeho c.k. veličenstvo  František Josef i.
všechny výstavy a expozice včetně doprovodného programu je možné 
shlédnout zdarma, s výjimkou výstavy „pRvoHoRY – živÝ svěT“.

Po  29. 5. v	15.30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.  koncert pěveckého oddělení.
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.  
 v	18.	30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert komorních souborů konzervatoře
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út  30. 5. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  absolventský koncert žáků zuŠ plzeň, Chválenická 17
   Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
St  31. 5. v	15.30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.  společný pěvecký koncert žáků konzervatoře plzeň
   a pražské konzervatoře.
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

ČERVEN

Čt   1. 6. v	16	hod  Vernisáž	výstavy	–	Národopisné	muzeum
Pá  2. 6. v	11	hod.	 	 Vernisáž	výstavy		
So  3. 6.  v			11	hod.	 	 Svatební	obřad	–	schody	 
  ve	12	hod.	 	 Svatební	obřad	–	schody	 
  ve	13	hod.	 	 Svatební	obřad	–	schody	 
  v			17	hod.	 	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
Po  5. 6. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18 hod.  absolventský koncert žáků i. a ii. cyklu  
   zuŠ B. smetany v plzni
   Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni.
Út   6. 6. v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
    naše pečárky (žampiony)
   Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede Ing. Jiří Burel.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St   7. 6.       v	16	-	22	hod.	 	 Meritis	s.r.o.	–	konference	+	raut
	 	 	 	 	 Přednáškový	sál	+	zbrojnice	
Čt   8. 6.  v	8	-	15	hod.	 	 Realitní	kancelář	PUBEC	s.r.o.	–	veřejná	dražba	
 v	15.30	hod.	 	 Zkouška 
 v 16. 30 hod.      koncert klavírního oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
 v 19.30 hod.  Jan BuRian:
     duševní choroby - základ státu
      Povolební apolitický večírek o věcech malicherných
   i zdrcujících!
    Pravidelný pořad  Jana Buriana Vám tentokrát přiblíží otázky 
   jakými jsou například:
   „Normální lidé jsou nudní - může být duševní choroba léčivá?“
   „Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř...?!     
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

Po  12. 6. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18 hod.  koncert absolventů - žáků   
   zuŠ T. Brzkové 
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  13. 6. v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.     BAREVNý SVěT HUB
    naše helmovky
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede  MUDr. Václav Krs, CSc.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St  14. 6.   v	17	hod.	 	 Zkouška
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 v 18 hod.  absolventský koncert matěje pavlíka (klavír)
   ze zuŠ B. smetany v plzni 
   Na programu zazní skladby F. Chopina, S. Rachmaninova 
   a S. Prokofjeva.
   Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni.
Po 19.  6. v	18.30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  večer s lesním rohem
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út  20.  6.		 v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
    naše chorošovité
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede RNDr. František Kotlaba, CSc.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
  v 19.30 hod.  nová česká píseň - koncert
	 	 	 	 Pořádá:	Nová	Česká	píseň	 	 	
St  21.  6.  v	16	hod.	 	 Zkouška	
 v 17 hod.  absolventský koncert žáků kytarového oddělení
   Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
Čt  22.  6. v	15.30	hod.	 	 Zkouška
 v 16. 30 hod.    absolventský koncert žáků flétnového oddělení
   Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
 v	18.30	hod.	 	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert klavírního oddělení.
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Po  26.  6.   v	8	–	15hod.	 	 Dům	techniky	Plzeň	-	seminář
  v	17	hod.	 	 Vernisáž	výstavy
  v	17	hod.	 	 Zkouška
 v 18 hod.  ŠedesáTkou plnou paRou vpŘed!
      Koncert u příležitosti kulatého výročí
      Jiřího Langmajera-seniora.
      Účinkují: Pěvecký sbor Carmina Přeštice
      Mužský vokální kvintet Hlasoplet
   bytové divadlo, přátelé a hosté.
   Uvádí: Lukáš  Langmajer.
Út  27.  6.  v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod.  BAREVNý SVěT HUB
    pěstování hub ve velkém i v malém
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
   „Barevný svět hub“  uvede Ing. Zdeněk Skala.
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
St  28.  6. v	17	hod.	 	 Zkouška	
 v 18. hod.  závěrečný žákovský koncert 
   zuŠ  J. s. Bacha dobřany

Vystoupí žáci ZUŠ,  P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů) 
a seniorský pěvecký sbor „Dobřanské  Bábinky“

   Pořádá: ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

ČERVENEC

So 1.  7.  ve	12	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
  ve	13	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	 
  ve	14	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
  v			16	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
St   5. 7. v	12-20hod.	 Letní	hudební	kurz	International	Music	Academy
    Pořádá:	Konzervatoř	Plzeň.
Pá   7. 7. v	12-20hod.	 Letní	hudební	kurz	International	Music	Academy
    Pořádá:	Konzervatoř	Plzeň.
So  8.  7.  v			11	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	 
  ve	12	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	 
  
Po 10. 7. v	12-20hod.	 Letní	hudební	kurz	International	Music	Academy
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    Pořádá:	Konzervatoř	Plzeň.
St  12. 7. v	12-20hod.	 Letní	hudební	kurz	International	Music	Academy
    Pořádá:	Konzervatoř	Plzeň.

SRPEN

So  5. 8.  ve	12	hod.	 Svatební	obřad	–	schody
Út  29. 8.  v	16	hod.	 Zkouška
  v 17 hod. BAREVNý SVěT HUB
   Houby v kuchyni

Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
„Barevný svět hub“  uvede Oldřich Jindřich.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St  30. 8. v	17hod.	 Zkouška
  v 19 hod. koncert v rámci 15. mezinárodního hudebního festivalu „mladá praha“
   Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni a OS Mladá Praha.

ZÁŘÍ

Po    4.  9. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod.  večer s lesním rohem
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út     5.  9. v	16	hod.	 Příprava	přednášky

  v 17 hod. BAREVNý SVěT HUB
    naše ryzce

Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 
„Barevný svět hub“  uvede Ing. Pavel Dombaj.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni. 

Čt   7.  9.      v	7	-	17	hod.	 	 ŠKODA	ENERGO	–	přednáškový	sál										
Po  11.  9. v	18	hod.	 	 Zkouška	

   v 19 hod. Jan BuRian:
  o TuRisTeCH a pouTnÍCÍCH 
  aneb 
  Jaké cesty mají smysl? 

Jan Burian, autor cestopisů i básní, Vás zve na večírek s vyprávěním 
o všech možných krásných i šílených cestách Vašeho i jeho života. 
Přijďte se s námi podělit o to, co se i Vám stalo na cestách! 

Út  12.  9. v	16	hod.	 Příprava	přednášky

  v 17 hod.    BAREVNý SVěT HUB
    naše muchomůrky
    Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 

„Barevný svět hub“  uvede  Mgr. Tomáš Starove.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

So   16.  9.  v	15	hod.	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál 
  v	17	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	
Út   19.  9.	 v	16	hod.	 	 Příprava	přednášky

 v 17 hod. BAREVNý SVěT HUB
   naše jedovaté houby a otravy
   Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě 

„Barevný svět hub“  uvede Mgr. Tomáš Kučera.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St   20.  9. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. večer s akordeonem a kytarou
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Pá  22.  9. v	8	-	13	hod.	 	 ANIMÁNIE	–	projekce	animovaných	filmů	pro	školy
  v	13.30	hod.	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
Ne    24.  9.  v	14	hod.	 	 Zkouška	

 v 15 hod.  koncert katedry hudební kultury pedagogické fakulty zču 
v plzni 
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Pořádá: Katedra hudební kultury FPE ZČU.
Po  25.  9. v	8	-	13	hod.	 ANIMÁNIE	–	projekce	animovaných	filmů	pro	školy
	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška
  v 19.30 hod. koncert  západočeského hudebního centra
  Komorní koncert z děl západočeských skladatelů
                                                   a cembalový recitál Zorky Ponicové
  Na programu zazní skladby W. Byrda, D. Scarlattiho, 
                           A. Vivaldiho, J. Bezděka, K. Šimandla a K. Pexidra
  Účinkují: Zorka Ponicová, Alena Tichá – cembalo,
  Hana Vítková – violoncello, Roman Janál – zpěv, 
  Věra Millerová, Jindřich Duras - klavír
  Hana Müllerová – harfa
  Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Út  26.  9. v	8	-	13	hod.	 ANIMÁNIE	–	projekce	animovaných	filmů	pro	školy
	 	 v	17-19	hod.	 ANIMÁNIE	–	projekce	animovaných	filmů	pro	školy
St  27.  9. v	8	-	13	hod.	 ANIMÁNIE	–	projekce	animovaných	filmů	pro	školy
	 	 v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. koncert klavírního oddělení
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

ŘÍJen

Po    2.  10. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert klavírního oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út     3.  10. v	18	hod.	 	 Zkouška	

   v 19 hod. Jan BuRian
    + pŘemYsl RuT

 Další z cyklu pořadů Burianova kulturní ozdravovna, 
tentokrát   s  hostem   –   spisovatelem,  klavíristou 
a sběratelem písní všeho druhu Přemyslem Rutem.
Proč  si  čte  u  snídaně  staré  předválečné  noviny 
místo těch čerstvých?
Opakuje se i historie písní? 
Co písnička zmůže v dnešním světě?
A  jiné  důležité  otázky  za  všeobecného  zpěvu
a možná i tance se Burianův host pokusí zodpovědět. 
Přijďte se zeptat i vy! 

Pá  6.  10. v	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
So   7.  10.  v	15	hod.	 	 Svatební	obřad	–	přednáškový	sál
Po  9.  10. v	18.30	hod.	 Zkouška
  v 19.30 hod. Tribuna komorní písně 2006
  Koncert Západočeského hudebního centra.
  Na programu zazní písně autorů: K. Pexidra, 

W. A. Mozarta, R. Schumanna, J. Bezděka a autorů francouzských šansonů.
Účinkují: Kateřina Kachlíková, Svatava Luhanová – zpěv, František Kůda, Věra 
Müllerová – klavír.

  Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Út  10. 10. v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.    dálkové styky českých zemí ve středověku
   Přednáška Archeologické společnosti při ZČU 
 Přednáší:  Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St   11. 10. v	18.30	hod.	 Zkouška
  v 19.30 hod. Tribuna komorní písně 2006
  Koncert Západočeského hudebního centra.

Na programu zazní písně autorů:  A. Dvořáka, 
J. Bezděka, K. Janovického, R. Schumanna.
Účinkují: Irena Krejčová, Roman Janál – zpěv,
Zdeňka Ledvinová, Petr Novák – klavír.

  Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Čt  12. 10.     v	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
	 	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška



59

  v 19.30 hod. Tribuna komorní písně 2006
  Koncert Západočeského hudebního centra.

Na programu zazní písně autorů: I. Loudové, 
J. K. Krompholtze, V. Micky, K. Pexidra,
K. Bermana a P. Haase.
Účinkují:   Ludmila Vernerová, Zdena Kloubová – zpěv,
        Lydie Härtelová – harfa, 
        Václav Kunt – flétna,
 Věra Müllerová – klavír.
Pořádá: Západočeské hudební centrum. 

Po  16.  10.  v	17	hod.	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út   17. 10.	 v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. koncert klavírního oddělení
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
St   18. 10. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. koncert smyčcového oddělení
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň. 
Čt   19. 10.      v	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
Pá  20. 10. v	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
Po  23. 10. v	18.30	hod.	 Zkouška
  v 19.30 hod. autorský koncert k 80. výročí narození 
   skladatele Jaromíra Bažanta
  Účinkují: Stanislav Rada - housle, 
  Josef Hřebík - akordeon, 
  Jan Braun, Karel Friesl, Jaromír Bažant - klavír, 
  Jitka Šťastná, Ivana Froňková,Jiří Langmajer - zpěv,
  ženský sbor Carmina, Martin Laxa -sbormistr
  Pořádá: Západočeské hudební centrum.
Út  24. 10. v	8	-	15	hod.	 Dům	techniky	Plzeň	
	 	 	 v	16	hod.	 Příprava	přednášky
 v 17 hod.    povodně a osídlení velkomoravského hradiště 
  v uherském Hradišti
   Přednáška Archeologické společnosti při ZČU. 
 Přednáší:  PhDr. Drahomíra Frolíková – Kaliszová.
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St  25. 10. v	15	hod.	 Zkouška
 v 18 hod. TiBeT a JeHo HoRa BoHů kailasH
  aneb
  puTovánÍ k vlasTnÍmu Já

Cestovatelské vyprávění Čecho – Švýcara, horolezce 
a světoběžníka Čestmíra Lukeše.
Vydejte se s námi na cestu do země velehor 
prostřednictvím poutavého vyprávění 
doplněného nádhernými fotografiemi!

Čt  26. 10.     v	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
   v	15	hod.	 Zkouška
 v 18 hod. TiBeT a JeHo HoRa BoHů kailasH
  aneb
  puTovánÍ k vlasTnÍmu Já

                  Cestovatelské vyprávění Čecho – Švýcara, horolezce a světoběžník Čestmíra
       Lukeše. Vydejte se s námi na cestu do země velehor prostřednictvím 
      poutavého vyprávění doplněného nádhernými fotografiemi! 

Po    30. 10. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert dechového oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.    
    v	18.30	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. pRaCH svěTa 

 Promítání filmu v rámci doprovodného programu 
 k výstavě „Festival čajové kultury“. Režie – Mistr Kaisen.
 Pořádá:Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci 
 se Západočeským muzeem v Plzni.

Út   31. 10.	 v	15.30	hod.	 Zkouška

 
 
 



60

 v 16.30 hod. podvečer s akordeonem a kytarou
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
    v	18.30	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. smRT a vÍRa 

 Promítání filmu v rámci doprovodného programu 
 k výstavě „Festival čajové kultury“. Režie – Jasmína Blaževič.
 Pořádá:Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci 
 se Západočeským muzeem v Plzni.

LISTOPAD
St    1. 11. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert smyčcového oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.  
    v	18.30	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. doTek z dRuHéHo BŘeHu 

 Promítání filmu v rámci doprovodného programu 
 k výstavě „Festival čajové kultury“. Režie – William Poltikovič, 
 scénář  - Richard Erml.
 Pořádá: Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci 
 se Západočeským muzeem v Plzni.

Čt     2.  11. ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
Pá  3.  11. ve	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
    v	18.30	hod.	 Zkouška
   v 19 hod. maTRix a sněnÍ
     – Japonská elekTRoniCká HudBa 

 Filmové a hudební ukázky ze současné japonské hudební scény uvede pavel 
klusák v  rámci doprovodného programu k výstavě „Festival čajové kultury“. 
Pořádá: Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni.

Po  6.  11. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert dechového oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Út  7. 11. v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.    přednáška archeologické společnosti při zču
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St   8. 11. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert klavírního oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
	 	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. klavírní recitál 
  Účinkuje pan Michal Rezek, profesor Pražské konzervatoře.

Na programu: V. Novák, L. Janáček, O. Nedbal, F. Liszt, J. Brahms.
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt  9.  11.    ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
	 	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. pRoměnY vieTnamu v pRůBěHu sTaleTÍ  

 Přednáška petry müllerové v rámci doprovodného programu 
 k výstavě „Festival čajové kultury“.
 Pořádá: Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci 
 se Západočeským muzeem v Plzni.

Pá  10. 11. v	9	-	14	hod.	 	 Imatrikulace	studentů	Vysoké	školy	v	Plzni,	o.p.s.-	I.Mauritzové.
Po   13. 11.  v	17	hod.	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Út   14. 11.	 v	9	-	13	hod.	 Dům	techniky	Plzeň	
St   15. 11. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. absolventský koncert andrei vaňkové a zuzany stránské, studentek 

katedry 
  hudební kultury Fpe zču plzeň ze třídy mga. evy Štruncové

V programu zazní klavírní skladby z období romantismu, impresionismu 
a moderní soudobé hudby. Pořádá: FPE ZČU Plzeň.

 v 18.00 hod vernisáž – fotografie antonína kratochvíla  
	 	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. odvěké Tao  
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 Přednáška věny Hrdličkové.
 věJÍŘ a meč
 Demonstrace tradičního čínského bojového umění 
 s mečem a vějířem – ljuba krbová.
 Večer proběhne v rámci doprovodného programu  k výstavě „Festival 

čajové kultury“.Pořádá: Bezejmenná čajovna Šťáhlavice ve spolupráci 
se Západočeským muzeem v Plzni.

Čt     16. 11.      ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
Po  20. 11. ve	13	hod.	 Příprava
   ve 14 hod. vYpRávěnÍ z podBRdska

Představení knihy „Vyprávění z Podbrdska“, kterou vydává Město Spálení 
Poříčí. Tato poutavá publikace je plná pověstí, dopisů a vzpomínek, ale také 
úryvků z dosud nepublikovatelných kronik oblasti.    Součástí  prezentace 
bude 
i promítání krátkých filmových upoutávek, které přiblíží kraj Podbrdska – 
Nepomucko, Spálené Poříčí a další. Pořádá: Město Spálené Poříčí zastoupené 
Ing. Čížkem.

	 	 v	18	hod.	 	 Zkouška	
   v 19 hod. posezenÍ s Janem BuRianem    

„Posezení s Janem Burianem“ je nejen název televizního pořadu, ale i nové 
knihy, kterou slavnostně přivítají autoři Jitka Kulhánková a Jan Burian 
v Západočeském muzeu v Plzni!  Chcete se dozvědět více o práci na televizních 
talk show? Přijďte se zeptat i vy!

Út  21. 11. v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.    archeologie města Chrudimi
   Přednáška Archeologické společnosti při ZČU. 
 Přednáší:  PhDr.Jan Frolík, CSc.
  Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St  22. 11. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod. podvečer s akordeonem a kytarou
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt  23. 11.     ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
Po    27. 11. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. komorní koncert z děl západočeských skladatelů 
  a recitál martina Rezka - zobcová flétna 

Na programu zazní skladby autorů:Martina Červenky, 
Artuše Rektoryse, Jiřího Bezděka, Vladimíra Vlny, renesančních  a barokních 
autorů.
Účinkují: Martin Červenka, Zuzana Rezková, Artuš Rektorys,  Eva Štruncová, 
Petra Kadlecová - klavír, Romana Feiferlíková - zpěv,  Marta Bílá - anglický roh,  
Julie Braná  a Martin Rezek - zobcové flétny.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.

St  29. 11. v	17	hod.	 Zkouška	
 v 18. hod.  koncert kytarových oddělení plzeňských zuŠ 
   Pořádá: ZUŠ, T. Brzkové 33, Plzeň.
Čt  30. 11.    ve	13.00	hod.     Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
	 	 	 	v	15.00	hod								 Přednáška	ZČU
	 	 	v	18.30	hod.	 Zkouška
  v 19.30 hod.  koncert klavírního oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
PROSINEC
Pá    1. 12. ve	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
   v	17	hod.	 KARNEVAL 
So   2. 12. v	9	-	14	hod.	 Setkání	Ornitologické	společnosti		–	RNDr.	Vacík
Po  4. 12. v		15	hod.	 Členská	schůze	odborů	ZČM	
  v	16	-	23	hod.	 Euronova	&	Partners	s.r.o.	–	vánoční	koncert	–	Historie	+	raut	-	Zbrojnice
Út  5. 12. v	9	–	14	hod.		 Setkání	představitelů	Kraje	
	 	 	 v	17	hod.	 Příprava	přednášky
 v 18 hod.    muž a žena ve středověku
   Přednáší: Milan Novobilský.
   Pořádá: Archeologická společnost při ZČU.
St   6. 12. v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert smyčcového oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
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	 	 	 v	18	hod.	 Vánoční	setkání	představitelů	Kraje	-	Historie	 	 	 	 	
	 	 	 v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. večer s akordeonem a kytarou 

 Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
.Čt  7. 12.    ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
	 	 	 v	18.00	hod.	 Zkouška
    v 19 hod. Jan BuRian:
     Jak se nezBlázniT z vánoC

Přijďte  si  poslechnout    do  Západočeského  muzea   pravé  a nefalšované 
předvánoční koledy, písničky a vyprávění o tom, jak se nezbláznit 
z předvánočního zmatku. Kdo je to Ježíšek a k čemu je nám dobrý?  Být ateistou 
ještě neznamená zemřít na nákupní horečku! Jan Burian bude vyprávět i o staré 
dobré a spolehlivé radosti ze života!

Pá  8. 12. ve	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
So   9. 12.  v	15	hod.	 Svatební	obřad	–	schody	 
Po    11. 12.  v	10	-	13	hod.	 Ebanka	–	konference
	 	 	 v	17	hod.	 Zkouška
 v 18 hod. koncert z českých soudobých hudebních 
  skladeb pro mládež

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

Út   12. 12.	 v	10	-	17	hod.	 Zasedání	AMG	
St   13. 12. v	10	-	14	hod.	 Zasedání	AMG	
	 	 v	17	hod.	 Zkouška
   v 18 hod. koncert žáků zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Čt  14. 12.    ve	13	hod.        Přednáška	ZČU	–	PhDr.	F.Frýda
   v	15.30	hod.	 Zkouška
 v 16.30 hod.  koncert dechového oddělení
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
  v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod.  koncert k životnímu jubileu prof. Jaromíra Bažanta    
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Pá  15. 12. ve	13	hod.	 	 Přednáška	ZČU	–	Doc.	Durdík
	 	 v	17.30	hod.	 	 Zkouška
  v 19 hod.  vánoční koncert 

Koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum, sbormistryně Mgr. Veronika 
Masopustová. Mezi první a druhou částí vystoupí jako hosté žáci  ZUŠ J. S. 
Bacha Dobřany.Pořádá: Občanské sdružení Canticorum. 

Ne   17. 12. ve	14	hod.	 Zkouška
   v 17.30 hod. Jan Jakub Ryba – česká mše vánoční

Netradiční scénické provedení v duchu lidového divadla v podání souboru 
červený kohout rozšířeného o hudebníky a malý dětský sbor.

Po  18. 12. v	9	-	14	hod.	 Dům	techniky	Plzeň
	 	 v	17	hod.	 Zkouška
   v 18 hod. koncert učitelů, rodičů a žáků 
    zuŠ T. Brzkové plzeň
   Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.
Út  19. 12. v	17	hod.	 Zkouška
   v 18 hod. vánoční koncert akordeonového oddělení
    zuŠ B. smetany v plzni
   Účinkují sólisté a akordeonový soubor Fénix.Pořádá: ZUŠ B. Smetany v Plzni. 
St  20. 12. v	18.30	hod.	 Zkouška
 v 19.30 hod. večer s lesním rohem
    Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Čt    21. 12.     v	17.30	hod.	 	 Zkouška
  v 19 hod.  vánoční koncert 

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

 Mezi první a druhou částí vystoupí jako hosté žáci 
 ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

   Pořádá: Občanské sdružení Canticorum. 
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příloha č.2 - výstavy pořádané (spolupořádané) západočeským muzeem

Čas radosti a veselosti 1.12.2006  - 14.1.2007



64

Barevný svět hub 27.4. - 24.9.2006



65

Jak šel rok 1.6. - 24.9.2006



66

Pražské jaro 16.3. - 14.5.2006



67

Kouzlo vějířů 20.10.2006 - 28.1.2007



68

Prvohory - živý svět 6.4. - 30.9.2006



69

Panovníci českých zemí 10.3. - 16.4.2006



70

Stříbro v habsburské monarchii (1780 - 1920) 27.6. - 29.9.2007



71

příloha č.3 - zahraniční výstavy pořádané západočeským muzeem

České velikonoce - Affoltern i E., Švýcarsko  3.3. - 23.4.2006



72

Umělecká litina ze sbírek ZČM - Schönsee, Německo 8.6. - 29.6.2006



73

příloha č.4 - muzejní noc 26.5.2006 
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