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Úvod

Západočeské muzeum v Plzni 
předkládá tuto veřejně přístupnou 
výroční zprávu o své činnosti za rok 2009 
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. 
v platném znění, a ve smyslu Vyhlášky 
ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. 
v platném znění. Západočeské muzeum 

v Plzni, příspěvková organizace Plzeňského kraje, naplnila 
ve vykazovaném  roce hlavní úkoly organizace v kritériích 
stanovených zřizovací listinou včetně záměrů uvedených ve 
střednědobé koncepci rozvoje organizace schválené  Radou 
Plzeňského kraje 12.10.2004. Západočeské muzeum 
v Plzni v roce 2009 svými konečnými výsledky překročilo 
plán v řadě ukazatelů stanovených zákonnými normami 
i vlastním plánem. Mezi akce, které převýšily rozsah 
rámcového plánu organizace patří  počet realizovaných 
výstav, doplňkových kulturních akcí a především 
rozsah vlastní sbírkotvorné činnosti archeologických 
a přírodovědných pracovišť s tomu odpovídajícími 
odbornými a vědeckými výstupy. Byly provedeny 
mimořádně rozsáhlé záchranné archeologické výzkumy 
vyvolané investorskou stavební činností v regionu, ale i řada 
významných terénních průzkumů v oblasti přírodních věd, 
které přispěly v podrobnějšímu poznání a ochraně stavu 
přírody a krajiny v Plzeňském kraji. Mimořádně vědecky 
významné byly objevy paleontologického pracoviště při 
výzkumu  lokality Ovčín u Radnic, kterým se dostalo 
světové publicity a zájmu světové odborné veřejnosti. 
Máme-li hovořit o některých dlouhodobě přetrvávajících 
problémech v práci Západočeského muzea je nutno na 
prvém místě uvést  nedostatek klimaticky vyhovujících 
depozitárních prostor pro uložení sbírek. Muzeum, které 
bylo v polovině 90. let postiženo řadou restitucí objektů se 
v následném období muselo spokojit s mnohdy ne zcela 
vyhovujícími náhradními prostorami. Řada těchto objektů 
pak byla znovu vyklizena pro jiné potřeby pronajimatelů 
a muzeum muselo hledat nové vhodné prostory. Každý 
takovýto rozsáhlý přesun sbírek  není stavu sbírek příznivý. 
Nehledě na náklady spojené s jejich novým uložením 
a zabezpečením. Pro uložení sbírek jsou pak využívány 
objekty, které již jiným organizacím nevyhovují. Takováto 
náhradní řešení vyžadují nemalé náklady a nikdy dílčí úprava 
starých objektů nemůže sbírkám zajistit současný standard 
jejich ochrany. Do budoucna bude nutné počítat se stavbou 
nových, klimaticky vyhovujících a energeticky nenáročných 
depozitářů – tj. stavbou nové depozitární budovy podle 
požadavků 21. století. Obdobně jako je tomu jinde ve 
světě. Přesto se podařilo dokončit rekonstrukci budovy 
bývalé školy v Doudlevcích a vybudovat zde depozitáře 
na přijatelném prostoru s vyhovujícími klimatickými 
podmínkami. Je to však řešení jen pro část sbírek.  Dalším 
problémem ochrany sbírek je jejich průběžná konzervace 
a restaurování. Náklady, které může muzeum věnovat 
na tyto činnosti jsou stále nedostatečné. Velkou část 
sbírek, především ze sběrů a terénních výzkumů muzeum 

zpracovává ve vlastních konzervačních dílnách, některé 
specializované restaurátorské práce lez však realizovat 
pouze dodavatelsky. Řada restaurátorských prací i vybavení 
depozitářů ukládacími prostředky byla prostřednictvím 
Plzeňského kraje zajištěna z programu záchrany kulturního 
dědictví z dotačního programu Finanční mechanizmus 
EHP a Norska – tzv. Norské fondy.

Západočeské muzeum je povinno naplňovat standardy 
veřejné dostupnosti sbírek ve smyslu zákona 122/2000 Sb. 
v platném znění, k nimž patří především dostupnost sbírek, 
jejich prezentace badatelské i široké veřejnosti,  optimální 
otevírací doba, bezbariérová dostupnost občanům, 
dny „otevřených dveří“  muzea a další. Tyto činnosti 
muzeum vykonává za podpory zřizovatele – Plzeňského 
kraje. Západočeské muzeum se snaží prostřednictvím 
svých odborných specializovaných pracovišť realizovat 
v základním i aplikovaném výzkumu nové poznatky 
k hlubšímu poznání historie i vývoje přírody formou 
výzkumných projektů a výzkumných grantů  mimo 
rozpočet zřizovatele. V roce 2009 bylo muzeum nositelem 5 
grantů, z nichž 4 byly pro rok 2009 získány nově. Výsledky 
odborné a vědecké práce jsou pravidelně publikovány 
ve vědeckých i populárních časopisech a sbornících. 
Samo muzeum vydává přírodovědná i společenskovědní 
periodika, které je bohatě využívání odbornou veřejností 
a především studenty Západočeské univerzity v Plzni, s níž 
má muzeum nově uzavřenou smlouvu o spolupráci. Řada 
odborných pracovníků se podílí na specializované výuce 
na fakultách a ústavech Západočeské univerzity, dále jako 
vedoucí, či oponenti bakalářských a diplomových prací, či 
zasedá ve zkušebních komisích. Právě studenti univerzity 
využívají ve velké míře pro svoji přípravu i studentskou 
odbornou činnost sbírky muzea uložené v depozitářích. 
Muzeum vyvíjí i rozsáhlou výstavní činnost jak vlastní, tak 
z převzatých a muzeem doplněných a výtvarně upravených 
výstav. Mnohé z nich jsou popularizační a snaží se 
nenásilnou formou seznámit návštěvníka se zdánlivě 
suchopárným vědním oborem.  Muzeum se snaží, aby 
výstavní činnost byla rozmanitá, z různých oborů a vždy 
využívající sbírky muzea. Připomeňme výstavu divadelních 
kostýmů a scénografie, kterou muzeum realizovalo 
s Divadlem J.K.Tyla v Plzni v letních měsících. Hlavním 
expozičním počinem bylo v roce 2009 otevření Muzea 
loutek v Plzni. Realizace tohoto muzea nebyla jednoduchá. 
O představení plzeňského loutkářství usilovalo několik 
generací plzeňských muzejních pracovníků i představitelů 
veřejnosti. Díky pochopení představitelů Města Plzně se 
podařilo muzeum realizovat v historickém domě na nám. 
Republiky 23, nákladem města Plzně, které financovalo jak 
rekonstrukci objektu, tak realizaci expozice. Velké zásluhy 
patří pracovníkům národopisného oddělení, kteří připravili 
libreto expozice, včetně rozvržení expozičních celků. 
Po celou dobu přípravy architektonického a výtvarného 
řešení vedli rozsáhlou diskuzi s architektem expozice ve 
smyslu zásady, že expozice má být nápaditá, výtvarně čistá, 
ale pouze za podmínky, že expozice nebude jen výtvarné 
umění, ale že tam návštěvník najde i předměty, které jej 
potěší a poučí. Od počátku jednání bylo prioritou ředitele 
muzea, aby muzeum bylo interaktivní. Interaktivitu se pak 
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podařilo vyřešit díky vstřícnému postoji profesionálního 
plzeňského loutkového divadla  Alfa, které poskytlo loutky 
ze svého nepoužívaného fondu pro návštěvníky.  Plzeňské 
Muzeum loutek se svým koncepčním pojetím stalo jedním 
z nejvýznamnějších muzeí tohoto typu v Evropě.

Stále však setrvává nevyřešená otázka historických 
expozic Západočeského muzea v Plzni. Historické expozice 
byly uzavřeny z ideových důvodů německou správou 
muzea v roce 1943. Již nikdy nebyly obnoveny, s výjimkou 
expozice „Dějiny dělnického hnutí“ v jednom sále muzea. 
Tato expozice však s dějinami dělnického hnutí neměla nic 
společného. Byl jen papírovou nástěnkou centrálních novin 
a ideovým nástrojem tehdejšího politického pohledu.

Jsme přesvědčeni o tom, že by několik generací 
plzeňských občanů i návštěvníků města mělo mít možnost 
se seznámit s historickým a kulturním vývojem Plzeňského 
kraje i Města Plzně. Je to i otázka cestovního ruchu a vyplývá 
z požadavku zahraničních návštěvníků města i občanů kraje. 
Je to požadavek i škol z Plzně a Plzeňského kraje. Ne každý 
má možnost nakoupit knihy o této oblasti. Zanedbatelné 
vstupné ve výši 40. - korun do rozsáhlých expozic o výstavní 
ploše 810 m2 však je nesrovnatelně nižším nákladem na 
poučení o historii regionu, v němž žijeme nebo, který jsme 
navštívili.   Absence možnosti se poučit o historii regionu 
a města se neslučuje se snahou města Plzně, získat titul 
Evropské město kultury 2015.  Západočeské muzeum 
v Plzni, za podpory zastupitelstva Plzeňského kraje podalo 
žádost do programu  evropské dotace Regionálního 
operačního programu. Pracovníci Západočeského muzea 
v Plzni zpracovali ve velmi krátkém termínu libreto 
a scénáře historických expozic s programovou moderní 
vizí současného evropského muzea. Plzeňský kraj uvolnil 
prostředky na zpracování architektonického a výtvarného 
řešení expozic muzea.  Model jedné z expozic je vystaven 
ve vstupním prostoru do šatny muzea.  Představitelé 
Regionálního operačního systému však tento projekt 
odmítli s tím, že expozice historie nejsou významné pro 
cestovní ruch v Plzeňském kraji. V pořadí projektů se pak 
dostala různá golfová hřiště, nevýrazné projekty rozvoje 
cestovního ruchu bez  lhůty udržitelnosti, případně 
megalomanské projekty v řádech desítek milionů korun na 
obnovu kulturních domů  v obcích s 200 obyvateli. Zcela 
evidentně zde došlo k porušení ne zákonů, ale zdravého 
myšlení i práce posuzovací komise. Širší, dlouhodobý 
zájem zůstal stranou a opět zvítězilo předem zaplacené 
loby. A dovolte mi osobní pohled na tuto problematiku.   
Sám jsem byl kontaktován nejmenovanou firmou, která 
ovlivňuje výběr projektů s tím, že pokud neprovedou za 130 
tis. supervizi projektu nemám počítat s tím, že tento projekt 
uspěje. Jsem zklamán, že po celoživotní práci ve prospěch 
muzea  a poznání historie a přírody západních Čech, 
po odstranění ideových bariér se setkávám s bariérami 
finančními manipulovanými úzkou skupinou lidí, kterým 
nejde o obecně prospěšnou práci, ale jen o svůj prospěch.   
Pracuji v muzeu 45 let. Prošel jsem muzejními funkcemi od 
průvodce po ředitele jednoho z nejvýznamnějších českých 
muzeí, setkal jsem se v minulosti se všemi možnými názory 
a postoji. Po roce 1990 jsem měl možnost navštívit muzea 
v Evropě i jiných vzdálených zemích.  S takovou ignorancí 

potřeby muzejních expozic jsem se však nesetkal nikde. 
Pokud si neuvědomíme, že systémově budovaný vztah 
k vývoji regionu, v němž žijeme je základem zdravého 
lokálního patriotismu v rámci Evropské unie, že poznání 
naší regionální specifičnosti je prostředkem jak tolerovat 
specifika jiných etnik a států unie, dostáváme se opět 
do občanské i kulturní izolace. Je to otázka generační 
a dlouhodobá. Prostředkem, jak se zapojit do integrace 
evropských národů nejsou proklamace politiků, ale konkrétní 
akce,  např. historické expozice Západočeského muzea – ty 
mohou vytvářet prostředí spolupráce při zachování vlastní 
identity.  Tato úvaha je věnována spíše  budoucí generaci. 
Bylo nutno tuto úvahu sdělit ve veřejném  dokumentu, 
a to i z důvodu, aby v budoucnosti nebylo poukazováno, že 
muzeum v této prezentaci nic nedělalo.

Příkladem nadstandardní činnosti Západočeského 
muzea v širším kulturním pohledu je zajišťování 
přeshraniční kulturní spolupráce mezi Plzeňským krajem, 
Dolním Bavorskem a Horní Falcí a to především podílem 
na zajišťování činnosti Centra Bavaria Bohemia v Schönsee 
prostřednictvím stálého zástupce Plzeňského kraje v tomto 
centru. Muzeum je spolunositelem projektu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Bavorsko, Cíl 3 – Kultura bez 
hranic / Kultur ohne Grenzen jehož účelem je prohlubování 
kulturního života na obou stranách hranice.

V následujícím  roce čeká muzeum řada dalších 
náročných úkolů jak v odborné práci, tak při prezentaci sbírek 
a nových poznatků veřejnosti. Práce to nebude jednoduchá 
i vzhledem k omezeným finančním prostředkům v roce 
2010.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům 
muzea za úspěšné plnění náročných úkolů i všem, kteří 
vytvořili podmínky pro práci muzea. Veřejnosti pak patří 
poděkování za to, že návštěvou muzea  podporují a oceňují 
naši práci.

PhDr. František Frýda
ředitel muzea
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Sbírkotvorná činnost
Oddělení Prehistorie

Ve spolupráci s oddělením ZAV probíhal 
do června plošný záchranný výzkum před 
stavbou RD východně od psychiatrické 
léčebny. V jeho průběhu v letech 2008-
2009 bylo prozkoumáno 1115 sídlištních 
objektů, z nichž převážná část patří kultuře 

s lineární keramikou, ale doloženo je i osídlení kultury 
s vypíchanou keramikou a pozdní doby bronzové. Získána 
byla bohatá kolekce keramických zlomků, kamenné štípané 
a broušené industrie a dalších artefaktů.

V červenci až září proběhl plošný záchranný 
archeologický výzkum na ploše budoucího přírodního 
koupacího biotopu v Dobřanech u psychiatrické léčebny, 
kde bylo zachyceno a prozkoumáno 372 sídlištních objektů 
převážně kultury s lineární keramikou, v menší míře je 
zastoupena i kultura s vypíchanou keramikou a jedním 
objektem nynická kultura pozdní doby bronzové (A. 
Novotná).

Od počátku roku do listopadu probíhal podle postupu 
prací archeologický výzkum při liniových výkopech 
a terénních úpravách při rekonstrukci náměstí T. G. 
Masaryka v Dobřanech. Celkem zde bylo zachyceno 
a zdokumentováno 89 sídlištních objektů, a to z počátku 
eneolitu, mladší doby bronzové, starší doby římské, raného 
středověku a především z 12.-13. století (M. Metlička).

Průzkumy a sběry na vytypovaných lokalitách – sběr 
paleolitické štípané industrie v Městě Touškově „K Vlkýši“ 
a na neolitických sídlištích v sídelním areálu u Litic, 
dále v Radobyčicích, Křimicích, Kyšicích, Staňkově 
a Mašovicích, aj. (M. Metlička).

Z drobných akcí byl proveden archeologický dozor na 
36 stavbách, zejména na liniových výkopech a při stavbách 
RD. Z pozitivních zjištění např. Dobřany, Malesice - stavba 
kulturního zařízení (M. Metlička, A. Zelenka).

Ve spolupráci s archeology z Muzea Chodska 
v Domažlicích proběhl záchranný výzkum pravěkých 
objektů na obchvatu Poběžovic, okr. Domažlice (A. 
Zelenka, L. Šmolíková, M. Metlička).

Byly provedeny záchranné akce orbou silně narušených 
objektů v Líních v poloze „Pod Novým rybníkem“ a Úherců 
v poloze „V Úžlabí“. V obou případech byly prozkoumány 
zahloubené chaty datované nálezy i konstrukcí do mladší 
doby laténské. Výzkumy přinesly bohatý keramický materiál 
včetně bronzové spony (M. Metlička, A. Zelenka).

Od spolupracovníka M. Řezáče byl převzat rozsáhlý 
soubor nálezů z mnohaletých sběrů na polykulturním 
sídlišti v Chotěšově v poloze „Dobřanská pole“, který 
obsahuje více jak 12.000 keramických zlomků. Zastoupeno 
je období neolitu, střední doby bronzové, pozdní doby 
bronzové, pozdní doby halštatské, doby laténské a v největší 
míře doby římské.   Převzatý materiál : 

Soubor paleolitické industrie z Újezda nade Mží, okr. 
Plzeň-sever - z odd. ZAV (Břicháček).

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Záchranné archeologické výzkumy ve 
velkých městech

Plzeň (okres Plzeň - město)

Plzeň – Doubravka, Jateční ulice, přeložka vodovodní 
sítě, dozor, negativní situace.
Plzeň – Radobyčice, parcela 463/28, stavba RD, dozor, 
negativní situace.
Plzeň – Letkov, informační stavba k dopravní 
obslužnosti, dozor, negativní situace.
Plzeň – Litice, Dubová Hora, obytná zóna - III. etapa, 
dozor, negativní situace.
Plzeň – město, Klatovská 200, stavba odborných dílen, 
dozor, negativní situace. 
Plzeň – Újezd, průzkum, sídliště středního paleolitu.
Plzeň – Doudlevce, ulice U Gigantu, inženýrské sítě, 
negativní. 

Dobřany (okres Plzeň – jih)

Ústavní ulice, výstavba komunikace a rodinných 
domků, plošný výzkum, sídliště z období neolitu 
a doby bronzové (s oddělením prehistorie).
Průmyslová ulice, výkop pro inženýrské sítě, dozor, 
negativní situace.

Domažlice (okres Domažlice)

Baarova ulice, pokládka kabelů NN, dozor, negativní 
situace.
Husova ulice, kanalizační přípojka do domu čp. 237, 
dozor, negativní situace.
Husova ulice, rekonstrukce vozovky a stavba 
vodovodu, výzkum, sklep, zdivo předsunuté východní 
brány městského opevnění, příkop městského 
opevnění, novověké vrstvy s keramikou od 16. do 19. 
století, části zdí kostela sv. Antonína Paudánského.
Kostelní ulice, pokládka kabelů NN, dozor, novověké 
navážky. 
Ladova ulice, rekonstrukce vozovky a stavba 
kanalizace, dozor, negativní situace případně pouze 
novověké vrstvy. 
Luženicka ulice, stavba rodinných domů, pokládka 
veřejného osvětlení, dozor, negativní situace.
Mánesova ulice, stavba parkoviště, dozor, negativní 
situace. 
ulice Prokopa Holého, stavba Domu pro seniory, 
dozor, zbytky zdí a sklepa domu z 19. století, jinak 
situace negativní.

Kralovice (okres Plzeň – sever)

Alšova ulice, ppč. 5484/30, výzkum, pozůstatky 
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novověkého domu.
Markova třída, parcela č. 5987, přístavba městské 
knihovny, výzkum, pozůstatky domovní zástavby 
z období středověku a novověku, pozdněstředověká 
studna, laténský hrob.
pole jižně od silnice Kralovice – Kožlany, východně od 
hřbitova, povrchový sběr, keramika z období pravěku 
a středověku až novověku.

Poběžovice (okres Domažlice)

jihovýchodní okraj obce, stavba rybníka ve vilové 
zástavbě, negativní

Přeštice (okres Plzeň - jih)

Rybova ulice, ppč. 112/154, stavba bytového domu, 
plošný výzkum, na zkoumané ploše byly zachyceny 
pozůstatky sídlištních aktivit od neolitu až po 13. 
století.

Rokycany (okres Rokycany)

Komenského ulice, rekonstrukce ZŠ, inženýrské sítě, 
dozor, pozdní středověk.
Smetanova ulice, stavba vodovodní přípojky pro objekt 
kašny, dozor, negativní situace.
Ulice Mládežníků, stavební úpravy NTL plynovodu 
a přípojek, dozor, negativní situace.
Ulice Nad Kalvárií, parcely č.1918/4 a 1918/5, 
základové pasy pro 2 RD, dozor, negativní situace.

Stříbro (okres Tachov)

minoritský klášter, výklizy sklepů, negativní.
Dukelská ulice, stavba inženýrských sítí, negativní.
Mezi hřbitovy, ppč. 1779, 1402 ad., průzkumy, 
středopaleolitické sídliště.

Další obce

Brodeslavy (okres Plzeň – sever), ppč. 579/1, 867/1, 
přípojka k vodovodnímu vrtu, dozor, negativní situace. 
Česká Kubice (okres Domažlice), pokládka kabelu NN 
v jižní části obce, dozor, negativní situace případně 
slabé novověké vrstvy. 
Čermná u Staňkova (okres Domažlice), ppč. 1072/4, 
stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.
Dolní Kamenice (okres Domažlice), pole mezi Dolní 
a Horní Kamenicí, povrchový sběr, keramika mladší 
doby bronzové.
Drahoňův Újezd (okres Rokycany), parcela č. 137/1, 
stavba zahradního jezírka, dozor, negativní situace.
Havlovice u Domažlic (okres Domažlice), ppč. 343/52, 
stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.
Havlovice u Domažlic (okres Domažlice), I. etapa 
revitalizace území Zelenov jižně od Havlovic, dozor, 
negativní situace.
Hlince (okres Plzeň-sever), ppč. 43, 265/12, stavba 
školícího střediska Maják na místě zaniklého dvora 
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Ptyč, dozor, novověké situace.
Chodov (okres Domažlice), parcely č. 384/1 a 384/3, 
stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.
Chodov (okres Domažlice), parcela č. 416/1, stavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Chodská Lhota (okres Domažlice), obnova malé vodní 
nádrže Štefle jižně od m.č. Štefle, dozor, negativní 
situace.
Kamenný Újezd (okres Rokycany), parcely č. 169/2, 
170, 598/8, 883/3, 885/2, 925/1, výstavba rodinných 
domů – výkopy pro základové pasy, dozor, negativní 
situace.
Kamenný Újezd (okres Plzeň - sever), intravilán, 
kanalizace, dozor, situace prozatím negativní (akce 
přesahuje do roku 2010).
Kařízek (okres Rokycany), parcela č. 37/26, stavba 
rodinného domu – kanalizace a ČOV, dozor, negativní 
situace.
Kdyně (okres Domažlice), stavba Centra vodní zábavy 
na severním okraji města, dozor, negativní situace.
Kočín (okres Plzeň – sever), průzkum, střední paleolit.
Koloveč (okres Domažlice), stavba přístavby k čp. 142, 
dozor, recentní navážky.
Kout na Šumavě (okres Domažlice), ppč. 1659/3, 
stavba rodinného domu, dozor, negativní situace.
Kvíčovice (okres Domažlice), ppč. 64/1, pokládka 
kabelů NN na kraji obce, dozor, negativní situace.
Líně (okres Plzeň – sever), m.č. Sulkov, ulice Havířská, 
rekonstrukce komunikace, dozor, negativní situace
Líně (okres Plzeň – sever), Tlučenská ulice, 
rekonstrukce povrchu vozovky, dozor, negativní 
situace.
Litohlavy (okres Rokycany), stavba víceúčelového 
hříště, dozor, negativní situace.
Lomany (okres Plzeň – sever), průzkum, 
středopaleolitické sídliště.
Luženičky (okres Domažlice), pokládka kabelů NN na 
západním okraji obce, dozor, negativní situace.
Luženičky (okres Domažlice), ppč. 531, obnova malé 
vodní nádrže a výstavbě tůní, dozor, negativní situace.
Luženičky (okres Domažlice), pokládka kabelů NN na 
východním okraji obce, dozor, novověké vrstvy. 
Meclov (okres Domažlice), napojení kanalizace 
v areálu LB Minerals s.r.o. na novou obecní kanalizaci, 
dozor, silné recentní navážky. 
Myslinka (okres Plzeň – sever), ppč. 5987, 1, 3/1 
- stavba prodejního, skladového a servisního centra, 
negativní
Myslív u Všerub (okres Domažlice), ppč. 375/1, stavba 
Bioplynové stanice, dozor, negativní situace.
Nevolice (okres Domažlice), obnova malé vodní 
nádrže Nevolice – Pickrov jihovýchodně od obce, 
dozor, negativní situace.
Nýřany (okres Plzeň – sever), DIOSS, výstavba haly 
v prostoru bývalé muniční továrny, dozor, negativní 
situace.
Ohučov (okres Domažlice), parcela č. 471/3, stavba 
rodinného domu, dozor, negativní situace.
Plasy (okres Plzeň – sever), rekonstrukce silnice 1/27, 
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dozor, negativní situace.
Přívětice (okres Rokycany), úprava koryta Radnického 
potoka, dozoru, negativní situace.
Srby (okres Domažlice), stavba kanalizace při severním 
okraji obce, dozor, negativní situace.
Stod (okres Plzeň - jih), Stříbrská ulice, stavba 
přístřešku pro nákladní auta v areálu Správy a údržby 
silnic, dozor, negativní situace.
Strašice (okres Rokycany), parcely č. 348 a 582/4, 
novostavba skladové haly a provozní budovy, dozor, 
negativní situace.
Strašice (okres Rokycany), stavba kanalizace, dozor, 
situace prozatím negativní (akce přesahuje do roku 
2010).
Strašice (okres Rokycany), stavba vodovodu, dozor, 
negativní situace.
Štítary – Tasnovice  (okres Domažlice), záchranný 
výzkum v místech budoucího odvodnění kostela, 
v sondách při jižní líci kostela zjištěn půdorys předsíně 
ve dvou chronologických fázích a západní stojka 
jižního dosud neznámého gotického hrotitého portálu.
Trhanov (okres Domažlice), pokládka kabelů NN 
v obci, dozor, negativní situace.
Trokavec (okres Rokycany), stavba vodovodu, dozor, 
negativní situace.
Týček (okres Rokycany), stavba vodovodu, negativní.
Újezd u Domažlice (okres Domažlice), pokládka 
kabelů NN v severozápadní části obce, dozor, novověké 
navážky.
Úsilov (okres Domažlice), oprava rybníka v obci vedle 
středověké tvrze, dozor, v rybničních sedimentech 
nalezeny ojedinělé zlomky keramiky z 15. století.
Vlkanov (okres Domažlice), stavba kanalizace na 
východním okraji obce, dozor, situace převážně 
negativní, případně byly sledovány pouze novověké 
navážky.
Záluží u Třemošné (okres Plzeň – sever), ppč. 28/2, 
stavba rodin. domu, negativní.
Žebnice (okres Plzeň – sever), průzkum, sídliště, 
střední paleolit.

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší 
liniové stavby

inženýrské sítě

Hořehledy (okres Plzeň – jih), rekonstrukce KAO 
na trase produktovodu Bělčice – Třemošná, SKAO 
Hořehledy, dozor, negativní situace. 
Meclov (okres Domažlice), stavba kanalizace 
v intravilánu obce, dozor, novověké vrstvy a starší 
úrovně komunikace.
Radošice – Chynín (okres Plzeň – jih), rekonstrukce 
KAO na trase produktovodu Třemošná – Bělčice, 
SKAO Radošice – Chynín, dozor, negativní situace

výzkumy a průzkumy v souvislosti se stavbami obytných 
zón

Smědčice (okres Rokycany), skrývka pro novou 
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komunikaci a stavba inženýrských sítí pro 9 rodinných 
domů, dozor, negativní situace.
Všeruby (okres Plzeň-sever), ppč. 269/25, 269/26, 
269/35 a 230/10 – stavby rodinných domů, dozory, 
pravěká kulturní vrstva.

další výzkumy a dozory v extravilánech

Hlohová (okres Domažlice), stavba polní cesty 
z Hlohové na Hlohovčice, výzkum, v jižní části trasy 
cesty bylo zachyceno a zdokumentováno několik 
objektů, které ale byly kromě mazanice a uhlíků bez 
nálezů, jeden z nich nesl stopy ohně.
Luženice (okres Domažlice), skrývka ornice v místě 
budoucího lomu severně od obce, výzkum, zachyceno 
a zdokumentováno 38 zahloubených objektů, které 
ale byly kromě uhlíků bez nálezů, pravděpodobně jde 
o pravěké sídliště. 
Luženičky (okres Domažlice), skrývka v místě 
rozšiřování lomu východně od obce, dozor, negativní 
situace. 
Třemošná (okres Plzeň – sever), silnice I/27, obchvat 
města, dozor, až na nečetné valouny se stopami úderů, 
naznačující možnost paleolitického osídlení v prostoru 
severně od bývalé komunikace na Dianu v severní části 
obchvatu byl dozor negativní.

Záchranné výzkumy v areálech  sakrálních staveb

Bukovec (okres Domažlice), kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, odvodnění kostela a stavební úpravy, výzkum, 
průzkum pohřebiště, nález obytného románského 
objektu připojeného ke kostelu.
Kralovice (okres Plzeň – sever), kostel sv. Petra a Pavla, 
spolupráce na stavebně historickém průzkumu.
Málkov (okres Domažlice), kostel sv. Apologie, 
stavebně historický průzkum a dohled při vyklízení 
suti.
Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, 
záchranný výzkum při stavbě inženýrských sítí na II. 
nádvoří kláštera, zjištěny zbytky středověké zástavby 
předklášterní a klášterní (raná gotika).
Ostrovec (okres Plzeň – sever), kostel sv. Jana 
Křtitele, stavba hromosvodu a jeho uzemnění po 
obvodu kostela, výzkum, průzkum pohřebiště, nález 
kamenného zdiva zaniklé sakristie.
Pivoň (okres Domažlice), augustiniánský klášter, stavba 
odvodnění, rozsáhlý záchranný výzkum odkryl severní 
loď původního klášterního kostela s pohřebištěm, jižně 
od kostela pak zbytky další středověké zástavby (ambit, 
konventní budovy), na I. nádvoří byla ověřena poloha 
barokní kašny, která byla vestavěna do gotického 
odvodňovacího systému a objevena lehce zahloubená 
gotická budova.
Všeruby (okres Plzeň – sever), kostel Všech svatých, 
dlouhodobý výzkum středověkého a novověkého 
pohřebiště.
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Letecká prospekce a fotodokumentace

Fotodokumentace výzkumů

Bukovec (okres Domažlice), Dobřany (okres Plzeň 
– jih), Plasy (okres Plzeň – sever), Poběžovice (okres 
Domažlice), Přeštice (okres Plzeň – jih), Třemošná (okres 
Plzeň – sever)

Prospekce a dokumentace kulturní krajiny na lokalitách

Okres Plzeň – město: Starý Plzenec;  okres Plzeň 
– sever: Buček, Býkov, Čivice, Dolní Hradiště, Dřevec, 
Hodyně, Horův mlýn, Hluboká, Horní Hradiště, Hromnice, 
Chlumská Hora, Jarov, Kalec, Kaceřov, Kozičkův mlýn, 
Kralovice, Manětín – Hrádek/Brdo, Mladotice, Nový 
dvůr, Nučický mlýn, Plasy, Rabštejn, Strážiště, Třemošnice, 
Vladměřice, Žebnice; 

okres Plzeň – jih : Dobřany, Přeštice, Nepomuk, Zelená 
Hora, Žinkovy; okres Rokycany: Lednice, Vranov; 

okres Domažice : Albrechtice, Klenčí, Loučim, 
Nemanice, Oprechtice, Poběžovice, Pocínovice, Postřekov, 
Semvědice, Spáňov/Smolov, Srbice, Úboč, Uhliště, 
Ždánov; 

okres Klatovy : Běhařov, Bířkov, Bezděkov, Budětice, 
Bystřice n Úhlavou, Červené Dřevo, Červené Poříčí, 
Horažďovice, Horažďovická Lhota, Hradešice, Hůrka, 
Chudenice, Chrášťovice, Janovice n. Úhlavou, Ježovy, Kokšín, 
Koryta, Křenice, Lipová Lhota, Malechov, Nalžovské Hory, 
Nezamyslice, Obytce, Opálka , Plánice, Poděvousy, Rabí, 
Rejštejn, Řakom, Strážov, Sušice, Svrčovec, Švihov, Tětětice, 
Tupadly, Velhartice, Velké Hydčice (Prácheň, Hradec), 
Veselí, Zbynice, Zdouň, Žichovice.

Fotoarchivu NPU Plzeň předána fotodokumentace 40 
památkových objektů (cca 420 foto).

Oddělení starších dějin

Záchranný archeologický výzkum 
v území Městské památkové rezervace 
z katastru m.Plzně.
Dominikánská 12, 15 – horkovod, 
středověk a novověk (září – říjen 2009)
Kopeckého sady a Smetanovy sady 

– horkovod, 1. etapa, středověk a novověk    (výzkum 
v říjnu až prosinci 2009)
Mlýnská strouha, revitalizace SV části sadového 
okruhu, středověk a novověk  (duben – prosinec 2009)
nám. Republiky 9, rekonstrukce objektu, 19. století 
(březen – srpen 2009)
nám. Republiky 23 – Muzeum loutek čp. 12, 
rekonstrukce domu, středověk a novověk  (červen2009)
Rooseveltova ul., HV přípojka, 1. etapa, středověk 
a novověk (červenec 2009)

Plzeň (okres Plzeň – město)

Sušická ul. , položení kabelu NN, novověk (listopad 
2009)
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ostatní terénní akce v Plzni nepřinesly výsledek 
v podobě archeologického materiálu, z hlediska 
sbírkotvorného byly negativní (viz kapitola 
Vědeckovýzkumná činnost)

Horšovský Týn (okres Domažlice)

Husovo nám., kanalizace pro dešťovou vodu u kostela 
sv. Apolináře, 15.-18.stol. (duben 2009)
Kapucínský klášter, zjišťovací sondy - 1.etapa, 18. 
–19.stol. (duben – květen 2009)
Kapucínský klášter, zjišťovací sondy - 2.etapa, 18.-
19.stol. (červen 2009)
nám. Republiky 52, změna využití skladovacích prostor 
na kancelář, 16.- 19.stol. (únor 2008 – červen 2009)
Šibeniční vrch, výstavba rozhledny, novověké artefakty 
(listopad – prosinec 2009) 

  Další obce 

Dobřív (o.RO), technická památka vodní hamr 
v Dobřívě, revitalizace vodního náhonu a nádržky, 17.-
19.stol. (červenec – říjen 2009)
Chotěšov (o.PJ),  č.p. 167, odvodnění objektu, statické 
zajištění kleneb, 17. – 19.stol. (srpen - listopad)
Radnice (o.RO), Plzeňská ul., propad vozovky, 
novověk (prosinec)

převzato od oddělení prehistorie ZČM – 4 přír.čísla, 
celkem 324 předmětů

Nebílovy, poloha „Pod Farou “, okr. PJ
Nynice, poloha „Na Cikánech“, okr. PS
Horní Bříza, poloha „Na Honech“, okr. PS
Horní Bříza č.p. 7, okr. PS

převzato od  oddělení ZAV ZČM – 3  přír. čísla, celkem 
971 předmětů

Horšov, ppč. 8,  okr. DO
Horšovský Týn, nám. Republiky 51, okr. DO
Horšovský Týn, historické jádro, ul. 5. Května, 
Lobkovicova aj., okr. DO

převzato od  badatele (R. Trnka) – 3 přír. čísla, tj. 110 
předmětů

Horní Bříza, poloha „Na Honech“, okr. PS 
Svéradice, obec, okr. KT

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

Splněno průběžně dle koncepce. Získávány především 
u fondů AN medaile, odznaky a vyznamenání, u fondů 
AZ především uniformy  a zbraně. Převážně vše formou 
vlastního sběru, dary apod.  Méně pak nákupy. Celkem 
koupeno 64 přír.čísel (= 93 předmětů) za celkem 118 486,- 
Kč, což je cca 36 % přír. čísel a cca 4 % předmětů.
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Mimorozpočtovými prostředky tak bylo získáno 
za celé oddělení dokonce cca 96 % materiálu ! Výlučně 
mimorozpočtovými prostředky byly získány přírůstky 
fondu HA, u fondů AZ a AN se podílely ovšem významně 
i nákupy.

Historicky hodnotnější přírůstky

ČSFR, Řád M.R. Štefánika V. třídy (rytíř), konec 20. 
století (koupeno, AN 13/ 2009)
ČSFR, medaile Za zásluhy, konec 20. století (koupeno, 
AN 12/ 2009)
Severní Korea (KLDR), Řád rudého praporu Tří 
velkých revolucí a Řád za zásluhy, 2. polovina 20. 
století (koupeno, AN 14 – 15/ 2009)
ČR, návrh (esej) české verze mince 2 Eura 2008 
(koupeno, AN 24/ 2009)
ČSSR, uniforma důstojníka Dunajské pohraniční 
stráže (koupeno, AZ 47/ 2009)
ČSSR, soubor uniforem a stejnokrojových doplňků 
Celní správy, 50-80tá léta  (převod, AZ 23 – 35/ 2009)
SSSR, PTŘS 9K11/9M14 „Maljutka“ s příslušenstvím 
(převod, AZ 48/ 2009)
SSSR, samonabíjecí puška Tokarev SVT 40 s přísl. 
(koupeno, AZ 89-90/ 2009)
Čechy, soubor archeologických artefaktů ze ZAV 
Horšovský Týn, nám. Republiky a historické jádro (ul. 
Pátého května, Lobkovicova aj.)
Čechy, soubor archeologických artefaktů ze ZAV 
Horšov čp.8 – oba poslední soubory pochází z arch. 
výzkumů ZČM (AHA 8 – 10/ 2009)

Oddělení novějších dějin

Rozšíření sbírkového fondu dle 
koncepce oddělení. Zvláště o předměty 
technické povahy a předmětů běžného 
denního použití. Rozšířen byl fond 
praporů a plakátů.

Sběr dokumentů a předmětů 
vztahujících se k významným plzeňským a regionálním 
událostem kulturního, politického, průmyslového či 
sportovního (např. soubor diplomů a fotografií atl. klubu 
Ctibor) života.

 Celkem bylo zapsáno 123 přírůstkových čísel (tj. 388 
předmětů)

Oddělení uměleckoprůmyslové

Sbírkotvorná činnost se řídila 
koncepcí UMPRUM odd. ZČM a rovněž 
množstvím přidělených finančních 
prostředků pro rok 2009.

Ve sledovaném období jsme získali 
pro naše fondy 133 sbírkových předmětů, 

které v budoucnosti obohatí stálou expozici „Užité umění 
ve sbírkách ZČM“.
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Vyzdvihnout bychom chtěli dar z pozůstalosti po 
Blaženě Čadíkové, dceři prof. Jindřicha Čadíka, který 
obohatil naši sbírku malířství a grafiky – kresby, litografie, 
diplomy a akvarely různých autorů (např. J. Vlček, Hugo 
Boettinger – Dr. Desiderius, Sabina Vazova aj.). Dále jsme 
získali soubor kreseb Bohumila Krse, předaný ze starého 
sbírkového fondu knihovny ZČM. Sbírkový fond litiny byl 
doplněn nákupem patentovaných litinových krejčovských 
kamen z Hořovic 1. poloviny 20. století.

Přínosem pro orientální sbírku jsou dva vějíře: brisé 
kruhový a skládací papírový, oba z počátku 20. století, 
Bangladéš, Faridpur. 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na nákupy 
sbírek nemohly být  realizovány další plánované akvizice 
od soudobých umělců i získání finančně náročnějších 
starožitných předmětů, které by doplnily stávající fondy.

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 2009 bylo v rámci sbírkotvorné koncepce nově 
zapsáno 181 (tj. 237 ks) přírůstkových čísel, zapsaných 
do inventární knihy pod čísly ANAR 1/2009 – ANAR 
181/2009.

Odděleni paleontologické

Fosílie staršího paleozoika z pozůstalosti 
Dr. J. Krafta - dar. smlouva 1/09 (1/09)
Fosílie staršího paleozoika z pozůstalosti 
Dr. J. Krafta - dar. smlouva 2/09 (2/09)
Záchranný sběr karbonských rostlin na 
haldě v Nýřanech (3/09)

Záchranný sběr karbonských rostlin na haldě na 
Kladně (4/09)
Sběry karbonských rostlin na lokalitě Ovčín (5/09)
Záchranné sběry karbonských rostlin na haldě 
v Merklíně (6/09)
Sběry karbonských rostlin na lokalitě Vinice, Plzeň 
(7/09)
Sběry karbonských rostlin na lokalitě Wuda, Čína 
(8/09)
Sběry karbonských rostlin na dolech v USA, Illinois 
basin (9/09)
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Oddělení botanické

Sběry dokladového materiálu 
k výzkumným úkolům i ze soukromých 
terénních cest ( J. Nesvadbová, S. 
Pecháčková, O. Peksa, J. Sofron).

Získání herbářových sbírek 
z pozůstalosti V. Čejky (1924 položek, 

kompletně zpracováno, zařazeno) a F. Chudáčka 
(17 svazků, kompletně zpracováno). (R. Bláhová, J. 
Hradílková, J. Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa).

Zpracování 57 zrevidovaných sb. předmětů vrácených 
z výpůjček (č. 2/2006 – 34 sb. předmětů, 2/2008 – 10 
sb. předmětů, 1/2009 – 11 sb. předmětů, 3/2009 – 2 sb. 
předměty.), 76 sb. předmětů revidovaných při badatelských 
návštěvách (R. Bláhová, J. Hradílková).

Oddělení zoologické

Byla zakoupena druhá část regionální 
entomologické sbírky z pozůstalosti 
pana Z. Doležala (12.820 ks brouků) 
a entomologická sbírka z pozůstalosti 
MUDr. M. Krále (2.145 ks brouků 
a motýlů). Vlastními sběry na různých 

lokalitách bylo získáno 740 bezobratlých živočichů. Materiál 
byl vytříděn, preparován, determinován a evidován.

Knihovna Západočeského muzea

Sbírkový fond regionální literatury 
(RL) byl navýšen o 322 svazky. Z toho bylo 
86 sv. získáno koupí, 10 sv. bylo převedeno 
ze starého studijního fondu a zbytek, tedy 
226 sv., získáno darem či výměnou. Celkový 
stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci 

roku 2009 celkem 7.221 svazků. Fond RL je průběžně 
zpracováván do počítačové databáze Kpwin-SQL.

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 147 svazků. 
Podle druhu akvizice bylo 36 svazků získáno koupí, 58 
darem a 54 svazků převedeno ze studijního fondu. Všechny 
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST 
je k 31. 12. 2009 celkem 1.856 sv. Sbírkový fond ST nebyl 
prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům 
knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty. 

Za rok 2009 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny 
celkem 375 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je 9.077 
svazků. 

Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení 
umprum nebyl z důvodů zaneprázdnění pracovníků 
oddělení realizován.

Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení prehistorie

Ve spolupráci s odd. ZAV byla dokončena terénní část 
výzkumu neolitického sídliště v Dobřanech východně 
od psychiatrické léčebny před stavbou RD (Metlička).
Byl realizován záchranný výzkum před stavbou 
přírodního koupaliště v Dobřanech u psychiatrické 
léčebny a při rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka (A. 
Novotná, M. Metlička)  
Byly vyhodnoceny antropologické pozůstatky z 8 
žárových hrobů v Soběkurech v poloze „Za Humny“ 
a ze dvou hrobů v Plzni – Bílé Hoře (Rejchová).  
Laboratorně byly zpracovány soubory z výzkumu 
polykulturního sídliště v Plzni-Bručné Písecké ulici, 
připravena byla textová část nálezové zprávy a sestaven 
byl celkový plán výzkumu (A. Zelenka) 
Zpracována byla nálezová zpráva z výzkumu valu na 
suburbiu slovanského hradiště „Hůrka“ nad Starým 
Plzencem, okr. Plzeň-jih (Metlička). 
Pro celkové zpracování osídlení jihozápadních Čech 
v době římské byly roztříděny soubory nálezů ze sběrů 
v Chotěšově „Dobřanských polích“, okr. Plzeň-jih. 
Nakresleny byly kolekce z analytických i celkových 
sběrů keramiky z doby římské (Mašková).
Roztříděn a zpracován byl soubor kamenné industrie 
z paleolitické lokality u Újezda nad Mží, okr. Plzeň-
sever a společně s P. Břicháčkem byl připraven do tisku 
odborný článek (Metlička).
Proběhl záchranný výzkum laténské chaty u Úherců 
v poloze „V Úžlabí“, okr. Plzeň-sever. Materiál byl 
roztříděn, laboratorně zpracován a výběr připraven ke 
kresebné dokumentaci (R. Rejchová, P. Peterková, M. 
Metlička).
Pro celkové zpracování rozsahu a struktury osídlení 
období neolitu v jihozápadních Čechách bylo 
zkresleno celkem 16 především novějších kolekcí 
nálezů (M. Mašková, M. Metlička).  
Pro zpracování pravěkých přeslenů bylo 
zdokumentováno 116 nálezů přeslenů ze 
západočeských lokalit, které byly popsány a nakresleny 
(Metlička). 
Geodeticky a pomocí GPS byla zaměřena 2 mohylová 
pohřebiště: Záchlumí „Slavický les“, okr. Tachov 
a Vrhaveč, „Janoví“ okr. Tachov. Z obou byly sestaveny 
celkové plány mohylníků a do tabulek zapsána měření 
a popisy jednotlivých mohyl (Metličková, Šmolíková).    
V rámci nového ukládaní kovových sbírkových předmětů 
byl od kovových nálezů vytříděn antropologický materiál 
a byla provedena antropologická analýza následujících 
souborů z hrobových celků (celkem 23 zpráv): Dýšina-
Nová Huť (1908, 1909), Nezvěstice-Žákava „Podskalí“, 
„Varta“, „Sváreč“, Šťáhlavy  „Hájek“ (1881), Srby 
u Horšovského Týna (1926), Smolov (1943), Plzeň-
Radčice (1982), Plzeň-Červený Hrádek (1889, 1894, 
1931), Milínov u Nezvěstic, Krchleby u Staňkova 
(1880), Dýšina, poloha jižně od obce (1882), Všekary 
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„Hustá léč“ (1896), Kostelec u Nadryb (1947), Tlučná 
(1930), Předenice (1930), Nynice (1959), Luženice, 
Vrhaveč „V Kopcích“ (1928), Plzeň-Nová Hospoda 
(1947–48) a Zelené (1939) (Rejchová, Šmolíková).
Zpracovány a do počítače byly zapsány terénní 
záznamy z výzkumu přírodního koupaliště 
v Dobřanech, výzkum 2009, bylo provedeno základní 
datování objektů na základě materiálu a byl sestaven 
celkový plán zkoumané plochy (Novotná, Šmolíková).  
Na Archeologický ústav v Praze bylo odevzdáno 7 
nálezových zpráv z novějších výzkumů (Metlička).

Hlášení o archeologických nálezech, doklady o nabytí 
sbírek

Čísla jednací oddělení prehistorie

1/2009 – Senec u Plzně (okr. Plzeň-sever), výzkum 
ZČM, hlášení, BZO (M. Metlička). 
2/2009 - Hromnice (okr. Plzeň-sever), ojedinělý nález, 
hlášení, BZO (M. Metlička). 
3/2009 – Plzeň-Bukovec (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – R. Trnka). 
4/2009 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – J. Smetana). 
5/2009 - Malesice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč – J. Král).
6/2009 - Chotěšov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
7/2009 - Chotěšov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč). 
8/2009 - Chotěšov (okr. Plzeň-jih), analytické sběry, 
hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
9/2009 - Chotěšov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč). 
10/2009 - Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
11/2009 - Hradiště u Kasejovic (okr. Plzeň-jih), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – R. Trnka).
12/2009  - Vstiš (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička).
13/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
14/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
15/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
16/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
17/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
18/2009 - Semošice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
19/2009 - Radobyčice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
20/2009 - Město Touškov (okr. Plzeň-sever), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
21/2009 - Nebílovy (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R . Trnka). 
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22/2009 – Nynice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
23/2009 - Nynice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
24/2009 - Nynice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
25/2009 - Nynice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
26/2009 - Útušice  (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička). 
27/2009 - Kloušov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč). 
28/2009 - Biřkov (okr. Klatovy), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč). 
29/2009 - Biřkov (okr. Klatovy), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
30/2009 - Biřkov (okr. Klatovy), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
31/2009 - Křenice (okr. Klatovy), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
32/2009 - Křenice (okr. Klatovy), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
33/2009 - Kaničky (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
34/2009 - Lelov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
35/2009 - Lelov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).  
36/2009 - Lelov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč). 
37/2009 - Čelákovy (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
38/2009 - Čelákovy (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
39/2009 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum ZČM, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
40/2009 - Líně (okr. Plzeň-sever), výzkum ZČM, 
hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
41/2009 - Úherce (okr. Plzeň-sever), výzkum ZČM, 
hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč). 
42/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
43/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
44/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
45/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
46/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
47/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
48/2009 - Zemětice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
49/2009 - Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R. Trnka).
50/2009 - Merklín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
51/2009 - Merklín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
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(M. Metlička – M. Řezáč).
52/2009 - Merklín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
53/2009 - Merklín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
54/2009 - Merklín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
55/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
56/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
57/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
58/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
59/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
60/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
61/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
62/2009 - Lišina (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
63/2009 - Únějovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
64/2009 - Ptenín (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – M. Řezáč).
65/2009 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum ZČM, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
66/2009 - Šťáhlavice (okr. Plzeň-jih), depot, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
67/2009 - Újezd nade Mží (okr. Plzeň-sever), 
předáno OZAV, sběr, hlášení, BZO (P. Břicháček - M. 
Metlička).
68/2009 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Sochorová).
69/2009 - Staňkov (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – J. Randová).
70/2009 - Hlohovčice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
71/2009 - Štěnovice (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
72/2009 - Borovy (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, BZO 
(M. Metlička – J. Smetana).
73/2009 – Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
74/2009 - Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
75/2009 - Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
76/2009 - Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
77/2009 - Staňkov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
78/2009 - Ohnišťovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
79/2009 - Ohnišťovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
80/2009 - Meclov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
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BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
81/2009  - Meclov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
82/2009 - Poběžovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
83/2009 - Mašovice (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
84/2009 - Meclov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Břicháček - M. Řezáč).
85/2009 - Štěnovice (okr. Plzeň-jih, hlášení, BZO (M. 
Metlička – J. Smetana).
86/2009 - Červené Poříčí (okr. Klatovy), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
87/2009 - Litice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
88/2009 - Litice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
89/2009 - Radobyčice, (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
90/2009 - Litice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
91/2009 - Křimice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
92/2009 - Litice (okr. Plzeň-město), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
93/2009 - Miřkov (okr. Domažlice), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
94/2009 - Vejprnice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
95/2009 - Kyšice (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – P. Peterková).
96/2009 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), výzkum ZČM, 
hlášení, BZO (A. Novotná).
97/2009 – Radobyčice (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
98/2009 - Město Touškov (okr. Plzeň-město), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
99/2009 – Kozolupy – Vochov (okr. Plzeň-sever), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
100/2009 - Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), nález 
depotu, hlášení, BZO (M. Metlička).
101/2009 – Podzámčí (okr. Domažlice), ojedinělý 
nález, hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč)
102/2009 – Robičce (okr. Plzeň-jih), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička – R Trnka).
103/2009  - Újezd nade Mží (okr. Plzeň-sever), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).
104/2009 – Dýšina (okr. Plzeň-sever), sběr, hlášení, 
BZO (M. Metlička).
105/2009 - Miřkov, (okr. Domažlice) nález depotu, 
hlášení, BZO (M. Metlička – M. Řezáč).
106/2009 - Újezd nade Mží (okr. Plzeň-sever), sběr, 
hlášení, BZO (M. Metlička).

Zprávy o archeologických výzkumech a dozorech na 
stavbách

Z 1/2009 – Poběžovice (okr. Domažlice), přeložka 
silnice II. třídy, předběžná zpráva o výzkumu (A. 
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Zelenka, P.Kausek).
Z 2/2009 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el.  vedení v ulici Štefánkově, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 3/2009 – Dobřany (okr.Plzeň-jih), rekonstrukce 
NTP a plynové přípojky na náměstí T.G.M., zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 4/2009 – Ohnišťovice (okr. Domažlice), zemní práce 
při čištění a opravě rybníka, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 5/2009 – Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město), 
výstavba prodejny M.A.T. v Lochotínské ulici, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 6/2009 – Benešovice (okr. Tachov), výstavba 
podzemního el. vedení, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 7/2009 – Plzeň-Čechurov (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v ulici Postranní, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 8/2009 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v ulici Písecké, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 9/2009 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v ulici Heřmánkové, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 10/2009 – Rokycany (okr.Rokycany), výstavba 
podzemního el.vedení v ulici Osecké, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 11/2009 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), 
výstavba při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné 
zóně v ulici K Plzenci, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 12/2009 – Darová (okr. Rokycany), výstavba 
podzemního el.vedení v areálu Darovanského dvora, 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 13/2009 – Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v ulici Výsluní, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 14/2009 – Holoubkov (okr. Rokycany), výstavba 
komunikace k nové obytné zóně v místní části 
Chejlavy, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka).
Z 15/2009 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), výstavba 
kanalizace v ulici Krále Jiřího, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 16/2009 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), výstavba 
komunikace v ulici Lipová, zpráva o archeologickém 
dozoru (A. Zelenka).
Z 17/2009 – Plzeň-Letná (okr. Plzeň-město), výstavba 
rampy v ulici Jateční, zpráva o archeologickém dozoru 
(A. Zelenka).
Z 18/2009 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v ulicích Nepomucká, 
U Českého Dvora a Nad Údolím, zpráva 
o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 19/2009 – Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město), 
přestavba domu čp.17 v ulici Pod Všemi Svatými, 
zpráva o archeologického dozoru (A. Zelenka).
Z 20/2009 – Brůdek (okr. Domažlice), rekonstrukce 
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silnice v obci, zpráva o archeologickém dozoru (A. 
Zelenka, P. Kausek).
Z 21/2009 – Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město), 
výstavba podzemního el. vedení v areálu Škoda a.s., 
zpráva o archeologickém dozoru (A. Zelenka).
Z 22/2009 – Dobřany (okr. Plzeň-jih), stavba 
přírodního koupaliště u psychiatrické léčebny, 
závěrečná zpráva o archeologickém výzkumu (A. 
Novotná).  
Z 23/2009 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), výkopy při 
rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka, závěrečná zpráva 
o archeologickém výzkumu (M. Metlička).  
Z 24/2009 – Chodov (okr. Domažlice), stavba 
telekomunikační věže a el. přípojky, zpráva 
o archeologickém dozoru (M. Metlička).

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů
Spoluřešitelství dalších grantů a programových projektů

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

Zpracování výzkumů a starších sbírkových fondů

Nálezové a investorské zprávy  (čísla jednací)

1/2009 - Holýšov (okres Domažlice), OD Lidl, 
investorská zpráva (Čechura)
2/2009 - Domažlice (okres Domažlice), kanalizační 
přípojka do čp. 257, zpráva o dozoru (Hereit)
5/2009 - Česká Kubice (okres Domažlice), kabel NN, 
zpráva o dozoru (Hereit)
6/2009 - Luženičky (okres Domažlice), rozšiřování 
lomu, investorská zpráva (Hereit)
7/2009 - Domažlice (okres Domažlice), Luženická 
ulice, stpč. 2291/12, stavba RD, zpráva o dozoru 
(Hereit)
8/2009 - Chodov (okres Domažlice), stavba RD na 
parcelách č. 384/1 a /3, zpráva o dozoru (Hereit)
9/2009 - Drahoňův Újezd (okres. Rokycany), stavba 
zahradního jezírka, zpráva o dozoru (Šmejdová)
10/2009 - Kařízek (okres Rokycany), stavba RD 
a kanalizace, zpráva o dozoru (Šmejdová)
11/2009 - Strašice (okres Rokycany), novostavba 
skladové haly a provozní budovy, zpráva o dozoru 
(Šmejdová)
12/2009 - Myslív u Všerub (okres Domažlice), stavba 
bioplynové stanice, investorská zpráva (Hereit)
13/2009 - Plzeň – Radobyčice (okres Plzeň – město), 
parcela 463/28, stavba RD, zpráva o dozoru 
(Kordíková)
14/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Průmyslová 
ulice, plynofikace STP, zpráva o dozoru (Sochorová)
15/2009 - Líně – Sulkov (okres Plzeň – sever), 
Havířská ulice, rekonstrukce, zpráva o dozoru 
(Sochorová)
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16/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
obytná zóna, zpráva o dozoru (Sochorová)
17/2009 - Čelákovy (okres Plzeň – jih), výstavba RD, 
zpráva o dozoru (Sochorová)
18/2009 - Plzeň – Bručná (okres Plzeň – město), 
bytový dům, zpráva o dozoru (Sochorová)
19/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
výstavba obytné zóny, vyjádření (Sochorová)
20/2009 - Přívětice (okres Rokycany), ZKT, úprava 
vodního toku, zpráva o dozoru (Šmejdová)
24/2009 - Domažlice (okres Domažlice), domov pro 
seniory, investorská zpráva (Hereit)
25/2009 - Kvíčovice (okres Domažlice), kabel NN pro 
21 RD, investorská zpráva (Hereit)
26/2009 - Luženičky (okres Domažlice), VN, TS, NN, 
investorská zpráva (Hereit)
27/2009 - Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
Husovy ulice, investorská zpráva (Hereit)
28/2009 - Trhanov (okres Domažlice), rekonstrukce 
NN, investorská zpráva (Hereit)
29/2009 - Kout na Šumavě (okres Domažlice), ppč. 
1659/3, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
30/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
výstavba obytné zóny, vyjádření (Sochorová)
31/2009 - Plzeň – Litice (okres Plzeň – město), 
Dubová hora, III. etapa, výstavba obytné zóny, 
vyjádření (Sochorová)
32/2009 - Kdyně (okres Domažlice), centrum vodní 
zábavy, investorská zpráva (Hereit)
33/2009 - Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
Ladovy ulice, investorská zpráva (Hereit)
36/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
komunikace a RD, vyjádření (Sochorová)
37/2009 - Rokycany (okres Rokycany), ZŠ v ulici 
Míru, nálezová zpráva (Šmejdová)
38/2009 - Těškov (okres Rokycany), přivaděč, 
vyjádření (Sochorová)
39/2009 - Újezd (okres Domažlice), kabelové vedení 
NN, investorská zpráva (Hereit)
40/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
výstavba obytné zóny, vyjádření (Sochorová)
41/2009 - Domažlice (okres Domažlice), kostelní 
ulice, kabel NN, investorská zpráva (Hereit)
42/2009 - Domažlice (okres Domažlice), Luženická 
ulice, stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
43/2009 - Čermná (okres Domažlice), ppč. 1072/4, 
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
44/2009 - Havlovice (okres Domažlice), ppč. 343/52, 
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
45/2009 - Vlkanov (okres Domažlice), kanalizace, 
investorská zpráva (Hereit)
46/2009 - Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce 
kašny, zpráva o dozoru (Šmejdová)
47/2009 - Koloveč (okres Domažlice), stavba 
kulturního zařízení, investorská zpráva (Hereit)
48/2009 - Luženičky (okres Domažlice), obnova 
MVN, zpráva o dozoru (Hereit)
49/2009 - Chodov (okres Domažlice), ppč. 416/1, 
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
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50/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
výstavba obytné zóny, vyjádření (Sochorová)
51/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, hlášení za červenec (Sochorová)
52/2009 - Ohučov (okres Domažlice), ppč. 471/3, 
stavba RD, zpráva o dozoru (Hereit)
53/2009 - Rokycany (okres Rokycany), stavba RD, 
zpráva o dozoru (Šmejdová)
54/2009 - Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba 
RD, vyjádření (Sochorová)
55/2009 - Meclov (okres Domažlice), kanalizace, II. 
etapa, investorská zpráva (Hereit)
56/2009 - Meclov (okres Domažlice), napojení 
kanalizace do areálu LB Minerále, zpráva o dozoru 
(Hereit)
57/2009 - Plzeň (okres Plzeň – město), ZČP Net, Ed. 
Beneše 2439/70 (Šmejdová)
58/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, hlášení srpen (Sochorová)
59/2009 - Hlohová (okres Domažlice), rekonstrukce 
polní cesty, investorská zpráva (Hereit)
60/2009 - Úsilov (okres Domažlice), oprava rybníka, 
zpráva o dozoru (Hereit)
61/2009 - Chodská Lhota (okres Domažlice), obnova 
MVN Štefle, zpráva o dozoru (Hereit)
62/2009 - Nevolice (okres Domažlice), obnova MVN, 
zpráva o dozoru (Hereit)
63/2009 - Havlovice (okres Domažlice), I. etapa 
revitalizace území Zelenov, zpráva o dozoru (Hereit)
66/2009 - Domažlice (okres Domažlice), parkoviště 
Mánesova ulice, investorská zpráva (Hereit)
67/2009 - Milevsko (okres Písek), klášter, investorská 
zpráva (Břicháček)
68/2009 - Srby (okres Domažlice), kanalizace, zpráva 
o dozoru (Hereit)
71/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, hlášení za září (Sochorová)
72/2009 - Stod (okres Plzeň – jih), přístřešek pro 
nákladní auta, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
73/2009 - Líně (okres Plzeň – sever), rekonstrukce 
Tlučenské ulice, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
74/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, hlášení za říjen (Sochorová)
75/2009 - Luženice (okres Domažlice), dobývací 
prostor, investorská zpráva (Hereit)
76/2009 - Luženičky (okres Domažlice), kabel NN, 
zpráva o dozoru (Hereit)
77/2009 - Domažlice (okres Domažlice), Baarova 
ulice, kabel NN, zpráva o dozoru (Hereit)
78/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, hlášení za listopad (Sochorová)
79/2009 - Plzeň - Doubravka (okres Plzeň 
– město), ČOV, přeložka vodovodu, zpráva o dozoru 
(Schneiderwinklová)
82/2009 - Smědčice (okres Rokycany), skrývka pro 
novou komunikaci a stavba inženýrských sítí pro 9 
RD, zpráva o dozoru (Šmejdová)
83/2009 - Trokavec (okres Rokycany), stavba 
vodovodu, zpráva o dozoru (Šmejdová)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



13 Výroční zpráva 2009

84/2009 - Kamenný Újezd (okres Rokycany), ppč. 
169/2, 170, 598/8, 883/3, 885/2, 925/1, výstavba RD, 
zpráva o dozoru (Šmejdová)
85/2009 - Týček (okres Rokycany), stavba vodovodu, 
investorská zpráva (Břicháček)
86/2009 - Pivoň (okres Domažlice), výzkum v klášteře, 
investorská zpráva (Břicháček)
87/2009  - Třemošná (okres Plzeň – sever), silniční 
obchvat SOD - I/27 Třemošná-přeložka, investorská 
zpráva (Braun)
88/2009 - Plzeň – Letkov (okres Plzeň – město), 
informační stavba k dopravní obslužnosti, investorská 
zpráva (Braun)
89/2009 - Strašice (okres Rokycany), stavba vodovodu, 
investorská zpráva (Braun)
90/2009 - Nýřany (okres Plzeň – sever), DIOSS, 
výstavba haly, investorská zpráva (Braun)
91/2009 - Hořehledy (okres Plzeň – jih), rekonstrukce 
KAO na trase produktovodu Bělčice – Třemošná, 
SKAO Hořehledy, investorská zpráva (Braun)
92/2009 - Radošice – Chynín (okres Plzeň – jih), 
rekonstrukce KAO na trase produktovodu Třemošná 
– Bělčice, SKAO Radošice – Chynín, investorská 
zpráva (Braun)
94/2009 - Domažlice – Havlovice (okres Domažlice), 
stavba vodovodu a kanalizace, investorská zpráva 
(Hereit)
95/2009 - Dobřany (okres Plzeň – jih), Ústavní ulice, 
výstavba obytné zóny, investorská zpráva (Sochorová)
96/2009 - Přeštice (okres Plzeň – jih), Rybova ulice, 
bytový dům, investorská zpráva (Sochorová)

Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost

archivní rešerše materiálů k domu čp. 26, ppč. 201 
v historickém jádru Plzně pro účely připravovaného 
archeologického výzkumu.
zpracování souboru nálezů z výzkumu v Přešticích 
(okres Plzeň – jih), Rybova ulice, ppč. 112 a 154.
zpracování souboru nálezů z výzkumu v Dobřanech 
(okres Plzeň – jih), Ústavní ulice.
zpracování souboru nálezů z výzkumu v  Rokycanech 
(okres Rokycany), ulice Míru.
zpracování archeologického výzkumu Kralovice (okres 
Plzeň – sever).
zpracování archeologického výzkumu Stříbro (okres 
Tachov).
zpracování povrchových sběrů z oblasti severního 
Plzeňska.
systematický výzkum církevní architektury 
v západních Čechách.
systematický výzkum pravěkého a středověkého 
osídlení okresu Plzeň – sever.
zpracování prvního dílu stavebně historického 
průzkumu hradu Landštejna (okres Jindřichův 
Hradec).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou 
péči

Vypracované posudky a vyjádření

3/2009 - Poběžovice, Orlovice (okres Domažlice), 
přeložka vedení NN, zpráva o kolaudaci (Hereit)
4/2009 - Horní Folmava (okres Domažlice), kabel 
NN, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
21/2009 - Hájek u Všerub (okres Domažlice), stavba 
altánu na Tannabergu, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
22/2009 - Kdyně (okres Domažlice), ppč. 611/3, 
stavba RD, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
23/2009 - Úsilov (okres Domažlice), ppč. 720/9, 
stavba RD, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
34/2009 - Plzeň – Vinice (okres Plzeň – město), 
vyjádření k projektu (Šmejdová)
35/2009 - Těškov (okres Rokycany), vyjádření 
k projektu (Šmejdová)
64/2009 - Stráž (okres Domažlice), rekonstrukce 
vedení NN, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
65/2009 - Hřešihlavy (okres Rokycany), výkop studny, 
zpráva pro kolaudaci (Hereit)
69/2009 - Klenčí p. Č. (okres Domažlice), ppč. 2050/6, 
stavba RD, zpráva pro kolaudaci (Hereit)
70/2009 - Srby (okres Domažlice), informace 
o archeologických nálezech z obce (Hereit)
80/2009 - Domažlice (okres Domažlice), vyjádření 
a návrh rozpočtu na archeologický výzkum na stavbu 
kanalizace a vodovodu v akci „Čistá Berounka)(Hereit)
81/2009 - Havlovice (okres Domažlice), vyjádření 
a návrh rozpočtu na archeologický výzkum na stavbu 
kanalizace a vodovodu (Hereit)
93/2009  - Plasy (okres Plzeň – sever), stavba 
přemostění a křižovatka, podmínky archeologického 
dozoru pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň 
(Braun)
Chrastov (okres Plzeň – sever), stavba rodinného 
domu (Čechura).
Buková (okres Plzeň – jih), stavba rozhledny 
(Čechura).
Město Touškov (okres Plzeň – sever), stavba 
rodinného domu (Čechura).
Blatnice (okres Plzeň – sever), stavba fotovoltaické 
elektrárny (Čechura).

Zpracování SAS

Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2009 
(A. Kordíková).

Oddělení starších dějin
Nálezové a investorské zprávy 

Čísla jednací oddělení starších dějin, fond HA

1/2009 - Zbiroh (o. RO),  čp. E53, kanalizační 
přípojka, zpráva o provedení ZAV (Orna)
2/2009 - Starý Plzenec (o. PM), Sedlec E 386, def.
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proj. - IE-12-0002810, investorská zpráva (Orna)
3/2009 - Plzeň – Bory (o.PM), p.p.č.. 8455/5, ROTO 
Plzeň TS, k. VN, k. NN, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
4/2009 - Plzeň (o.PM), Jateční  ul., výstavba 
podzemního kabelového elektrického vedení, 
investorská zpráva (Orna)
5/2009 - Plzeň (o.PM), Pražská 8, horkovodní 
přípojka pro objekt, investorská zpráva (Orna)
6/2009 - Plzeň (o.PM), K Ovčínu p.č. 86, TS, k. VN, 
k. NN, investorská zpráva, (Orna) 
7/2009 - Poděvousy (o.DO), č.p. 48, p.p.č. 647/1, NN 
a kNN, NN, hlášení o akci (Dudková)
8/2009 - Plzeň (o.PM), Husova, Skrétova, Tylova 
a Kardinála Berana, stavba horkovodu, investorská 
zpráva (Orna) 
9/2009 - Horšovský Týn (o.DO), A.P.Čechova 
p.p.č. 1917/14 a 1917/15, opěrná zeď, hlášení o akci 
(Dudková)
10/2009 -  Horšovský Týn (o. DO), Vodní ul. č.p. 
24, kanalizační přípojka, hlášení o akci (Dudková)
11/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Dvořákova 295, 
vrtaná studna a vodovod, hlášení o akci (Dudková)
12/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Vodní ul. č.p. 24, 
stavba garáže, hlášení o akci (Dudková)
13/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Jízdecká, výstavba nové 
budovy divadla, projekt archeolog. výzkumu (Orna)
14/2009 - Plzeň (o.PM), Božkovská 32, 33, horkovod, 
investorská zpráva (Orna) 
15/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Nádražní 877/1, 
výkop pro el vedení, hlášení o akci (Dudková)
16/2009 - Plzeň (o.PM), Slovanská alej – Ruská, 
rekonstrukce vnitrobloku, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
17/2009 - Plzeň – Újezd (o.PM), ulice Ve dvoře, 
Náměstí Karla Panušky,elektro, zpráva o provedení 
ZAV (Orna)
18/2009 - Plzeň – Košutka (o.PM), Karlovarská, Pod 
Košutkou, V Lomech, Kotíkovská, elektro, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
19/2009 - Plzeň – Újezd (o.PM), ulice Kyšická, 
výstavba elektrické kabelové vedení, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
20/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Pod Homolkou, výměna 
STL, NTL plynovodu, investorská zpráva (Orna) 
21/2009 - Horšovský Týn, Pivovarská čp. 22, p řístavba 
skladu nářadí, hlášení o akci (Dudková)
22/2009 - Hluboká u Kdyně (o.DO), rekonstrukce 
vedení NN, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
23/2009 - Plzeň (o.PM), Havlíčkova ulice, obnova 
vodovodu, investorská zpráva (Orna) 
24/2009 - Plzeň (o.PM), Domažlická ul., podzemní 
kabelové elektrovedení, investorská zpráva (Orna) 
25/2009 - Plzeň (o. PM),  Americká tř., Pařížská ul., 
výměna NTL plynovodu + přípojky, investorská zpráva 
(Orna)
26/2009 - Malý Malahov (o.DO), zadržení 
přívalových vod, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
27/2009 - Horšov (o.DO), Výukové a vzdělávací 
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centrum, přístavba a inženýrské sítě, investorská zpráva 
(Dudková)
28/2009 - Lhota (o.PM),  vodovod - 3. etapa, 
investorská zpráva (Orna) 
29/2009 - Plzeň (o.PM), náměstí Republiky 23 – 
Muzeum loutek č.p.12, rekonstrukce objektu, nálezová 
zpráva (Orna)
30/2009 - Horšovský Týn (o.DO), nám. Republiky 
52, změna využití skladovacích prostor na kancelář, 
nálezová zpráva (Dudková)
31/2009 - Plzeň – Lobzy (o.PM), Revoluční ulice, 
elektro, zpráva o provedení ZAV (Orna)
32/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Stadion TJ 
Dynamo, výstavba umělého osvětlení a rekonstrukce 
běžecké dráhy, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
33/2009 - Horšovský Týn (o.DO), p.p.č. 235/2, 235/1, 
přístavba stávající garáže, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
34/2009 - Plzeň – Bolevec (o.PM), ulice Pod Stráží, 
elektro, zpráva o provedení ZAV (Orna)
35/2009 - Plzeň (o.PM), ulice Dopravní 
a Domažlická, elektro, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
36/2009 - Plzeň – Bručná (o.PM), ulice Mezi ploty, 
V Zahradách a Společná, elektro, zpráva o provedení 
ZAV (Orna)
37/2009 - Horšovský Týn (o.DO), ul. Gorkého, 
plynofikace Stl + přípojky, investorská zpráva 
(Dudková)
38/2009 - Horšovský Týn (o.DO), p.p.č. 512, stavba 
RD, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
39/2009 - Plzeň – Litice (o.PM), ulice Větrná, elektro, 
zpráva o provedení ZAV (Orna)
40/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Tylova, Husovo nám., 
elektro, zpráva o provedení ZAV (Orna)
41/2009 - Plzeň (o.PM), Jagellonská ulice, obnova 
vodovodu, investorská zpráva  (Orna)
42/2009 - Plzeň (o.PM), Sušická 27, BJ, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
43/2009 - Plzeň (o.PM), U Bachmač,  výměna NTP + 
přípojky, investorská zpráva (Orna) 
44/2009 - Plzeň (o.PM), Hřbitovní ul., horkovod, 
investorská zpráva (Orna) 
45/2009 - Plzeň (o.PM), Zábělská ul., elektro, 
investorská zpráva (Orna) 
46/2009 - Plzeň (o.PM), U Radbuzy 22, 10, 8, 4, 
loděnice, zpráva o provedení ZAV (Orna)
47/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Gorkého ul, obytná 
zóna, rozvodné sítě a komunikace, investorská zpráva 
(Dudková)
48/2009 - Plzeň (o.PM), Železniční ulice, elektrické 
vedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
49/2009 - Robčice (o.PJ), rekonstrukce ČOV, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
50/2009 - Plzeň (o.PM), Sukova ulice, elektrické 
vedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
51/2009 - Plzeň (o.PM), k. ú. Červený Hrádek, parc. 
č. 33, kanalizační přípojka, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
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52/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Perlová, Veleslavínova, 
rekonstrukce NTP + přípojky, investorská zpráva 
(Orna)
53/2009 - Plzeň (o. PM), Divadelní ul., p.p.č.10158, 
10162, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
54/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Borská, Ke Karlovu, 
Folmavská, elektrické vedení, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
55/2009 - Horšovský Týn (o.DO), OZ Gorkého - 
ppč.1906/11, stavba RD, hlášení o akci (Dudková)
56/2009 - Plzeň (o.PM), Na Vápenicích, K Lutové, 
elektrické vedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
57/2009 - Dobřív (o.RO), technická památka 
vodní hamr v Dobřívě, revitalizace vodního náhonu 
a nádržky, zpráva o nálezu (Orna)
58/2009 - Plzeň (o.PM), Rooseveltova ul., HV 
přípojka, I. etapa část 1, investorská zpráva (Orna)
59/2009 - Kdyně (o.DO), vymístění VTL RS Kdyně 
1, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
60/2009 - Plzeň (o.PM), Berounka, komplexní 
opatření v oblasti Roudné, investorská zpráva (Orna)
61/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Husovo nám., 
kanalizace pro dešťovou vodu u kostela sv. Apolináře, 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
62/2009 - Horšovský Týn (o.DO), OZ Gorkého 
– p.p.č. 1906/18, stavba RD, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
63/2009 - Horšovský Týn (o.DO), OZ Gorkého - 
p.p.č. 1906/15, stavba RD, zpráva o provedení ZAV 
(Dudková)
64/2009 - Plzeň – Košutka )o.PM), Pálenická ulice, 
elektrické vedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
65/2009 - Plzeň - Borská pole (o.PM), útulek pro 
zvířata v nouzi, investorská zpráva (Orna) 
66/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Plzenecká, rekonstrukce 
NTP, investorská zpráva (Orna)
67/2009 - Plzeň (o.PM), k.ú. Újezd,  parc. č. 545/10, 
1/2 rodinného dvojdomu včetně IS, zpráva o provedení 
ZAV (Orna)
68/2009 - Plzeň (o.PM), Mlýnská strouha, přivedení 
vody ze Mže, zpráva o provedení ZAV (Orna)
69/2009 - Plzeň (o.PM), ul. Na Celchu, Sušická, 
Petřínská, horkovod, zpráva o provedení ZAV (Orna)
70/2009 - Plzeň (o.PM), ulice Jitrocelová, Malinová, 
elektrické vedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
71/2009 - Plzeň – Slovany (o.PM), ulice Petřínská, 
Koterovská, Barákova, U Světovaru, Na Celchu, 
Sladovnická, elektro, zpráva o provedení ZAV (Orna)
72/2009 - Plzeň (o.PM), Domažlická, podzemní 
kabelové elektro vedení, zpráva o provedení ZAV 
(Orna)
73/2009 - Horšovský Týn (o. DO), p.p.č. 1582/17, 
stížnost - Nová Ves čp.25, DTS, kNN, NN, VO, 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
74/2009 - Chotěšov (o.PJ),  č.p. 167, odvodnění 
objektu, statické zajištění kleneb, zpráva o provedení 
ZAV (Orna)
75/2009 - Plzeň (o.PM), Karlova 22, 24, horkovodní 
přípojky, zpráva o provedení ZAV (Orna)
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76/2009 - Plzeň (o.PM), Dominikánská 12, 15, 
horkovodní přípojky, investorská zpráva (Orna)
77/2009 - Plzeň – Roudná (o.PM), rekonstrukce TU, 
investorská zpráva (Orna) 
78/2009 - Plzeň (o.PM), Jateční, Doubravecká, 
podzemní kabelové elektrovedení, zpráva o provedení 
ZAV (Orna)
79/08 - Horšovský Týn (o.DO), ul. Gorkého, p.p.č. 
53/1, stavba RD, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
80/2009 - Horšovský Týn (o.DO), ul. Lidická, 
výstavba odlehčovací stoky s komorou, zpráva 
o provedení ZAV (Dudková)
81/2009 - Horšovský Týn (o.DO), ul. Vodní, výstavba 
komunikace, zpráva o provedení ZAV (Dudková)
82/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Kapucínský 
klášter, zjišťovací sondy - 1.etapa, investorská zpráva 
(Dudková)
83/2009 - Horšovský Týn, Kapucínský klášter, 
zjišťovací sondy - 2.etapa, investorská zpráva 
(Dduková)
84/2009 - Plzeň (o.PM), Dílenská, podzemní kabelové 
elektrovedení, zpráva o provedení ZAV (Orna)
85/2009 - Plzeň (o.PM), Sušická ulice, položení 
kabelu NN, zpráva o provedení ZAV (Orna)
86/2009 - Dobřív (o.RO), technická památka vodní 
hamr v Dobřívě, rekonstrukce vantroků, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
87/2009 - Dobřív (o.RO), technická památka 
vodní hamr v Dobřívě, revitalizace vodního náhonu 
a nádržky, investorská zpráva (Orna)
88/2009 - Plzeň – Slovany (o.PM), ulice Koterovská, 
Jiráskova, Libušinská, Velenická, elektro vedení, zpráva 
o provedení ZAV (Orna)
89/2009 - Radnice (o.RO), Plzeňská ul., propad 
vozovky, zpráva o provedení ZAV (Orna)
90/2009 - Drahotín (o.DO), výstavba vodovodu, 
zpráva o provedení ZAV (Dudková)
91/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Vodní ul. 30, 
obložení základů RD izolační fólií, zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
92/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Vodní ul. 28, 
obložení základů RD izolační fólií, zpráva o provedení 
ZAV (Dudková)
93/2009 - Senec – Zruč (o.PS), p.p.č. 673, 674/1, 
674/2, novostavba RD, hlášení o akci (Dudková)
94/2009 - Horšov (o.DO), výstavba vodovodu- 
2.etapa, investorská zpráva (Dudková) 
95/2009 - Horšovský Týn (o.DO), Šibeniční vrch, 
výstavba rozhledny, investorská zpráva (Dudková) 
96/2009 - Plzeň (o.PM), Borská pole, úsek Němejcova 
– Panasonic, trolejbusová trať, investorská zpráva 
(Orna)
97/2009 - Plzeň (o.PM), čp. 97, náměstí Republiky 9, 
rekonstrukce objektu, nálezová zpráva (Orna)
98/2009 - Chotěšov (o.PJ), čp. 167, realizace 
inženýrských sítí, nálezová zpráva (Orna)
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Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost se sbírkami

Řešení programového projektu výzkumu a vývoje 
„Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. 
století“ (Orna aj) 
Spolupráce , tj. popis, metrologie, skenování, 
fotografování aj. pro chystanou výstavu a katalog ČNS 
Těšín, mgr. R. Litner,  „Mince  těšínských knížat v 16. 
/ 18. století“ (Hus, únor 2009)
Spolupráce, tj. popis, metrologie, skenování, 
fotografování aj. pro chystaný katalog nálezu mincí 
doby grošové z Partoltic ve spolupráci s ČNS Plzeň 
a ČNS Domažlice, ing. J. Hána,  (Hus, březen-listopad 
2008, nárazově) – bude pokračováno v r. 2010
Spolupráce, tj. popis, metrologie, skenování, 
fotografování aj. některých moravských knížecích 
mincí pro chystaný katalog moravských ražeb ve 
spolupráci s ČNS Kroměříž, ing. J. Videman,  (Hus, 
únor-srpen 2008) 
Zahájen soupis regionálních kovových známek 
a jetonů  pro chystaný katalog Čech, spolupráce s ČNS 
Chomutov,mgr. M. Cajthaml -výběr,fotodokumentace 
(Hus,listopad 2009 
Pokračování v odborném zpracování katalogu či 
kompendia starých map a   plánů Plzně včetně 
prezentace na webu. (Bernhardt, duben až prosinec 
2009)
Kolektivní práce (HÚ AV, ZČU, MmP, ZČM, AmP) 
vedená Mgr. M.   Waskovou   „Historický atlas měst 
– Plzeň“, (za ZČM v autorském kolektivu Bernhardt) 
– Práce započaly  2008 a již loni dokončeny ! Atlas 
vyšel knižně na konci roku 2009

Historické výzkumy, rešerše, pojednání a interní úkoly

Pokračování v databázi obyvatel Plzně 
s říšskoněmeckým občanstvím během  2.sv.války 
rozborem archiválií  - publikace díl. výsledků 
(Bernhardt, průběžně) 
Probíhal základní výzkum v daném oboru při tvorbě 
scénáře stálé expozice „Historie celnictví   v českých 
zemích od středověku po současnost“ (Hus, únor 
– květen 2009) 
Probíhal základní výzkum v daném oboru při tvorbě 
scénáře výstavy „Policie a Bezpečnost v totalitním 
státě“ (Hus, srpen – říjen 2009)
Sběr dat a statistika k činnosti JNV Plzeň  1949/50 
(Bernhardt, červen  - konec 2009)
Dále bylo jen částečně pokračováno v katalogu stuh 
k řádům a vyznamenáním ČSR a nástupnických států. 
(probíhal jen omezený sběr dat – zpracovával Hus).

Terénní akce, dozory a záchranné archeologické 
výzkumy bez sbírkotvorného efektu.

Plzeň (okres Plzeň – město)

Americká tř., Pařížská ul., výměna NTL plynovodu + 
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přípojky, negativní (květen – červenec)
Berounka, komplexní opatření v oblasti Roudné, 
negativní (únor – říjen)
Bílá Hora, plynofikace, negativní (říjen – prosinec)
ul. Borská, Ke Karlovu, Folmavská, elektrické vedení, 
negativní (září)
Borská pole, útulek pro zvířata v nouzi, negativní (únor 
– říjen) 
Borská pole, úsek Němejcova – Panasonic, trolejbusová 
trať, negativní (červenec – prosinec)
Bory, p.p.č.. 8455/5, ROTO Plzeň TS, k. VN, k. NN, 
negativní (březen)
Božkovská 32, 33, horkovod, negativní (duben)
ul.Budilova, Puškinova, bytový dům, negativní (říjen 
– prosinec) 
k. ú. Červený Hrádek, parc. č. 33, kanalizační přípojka, 
negativní (září)
Divadelní ul., rekonstrukce NTP, negativní (prosinec)
Dílenská ul., podzemní kabelové elektrovedení, 
negativní (říjen – listopad)
Domažlická ul., podzemní kabelové elektro vedení, 
negativní (červen) 
Domažlická ul., podzemní kabelové elektro vedení, 
negativní (listopad)
ul. Dopravní a Domažlická, elektro, negativní (červen)
Havlíčkova ulice, obnova vodovodu, negativní (duben 
– červen) 
Hřbitovní ul., horkovod, negativní (květen – červenec)
Husova, Skrétova, Tylova a Kardinála Berana, stavba 
horkovodu, negativní (leden – únor)
Jagellonská ulice, obnova vodovodu, negativní (červen 
– srpen)
Jateční  ul., výstavba podzemního kabelového 
elektrického vedení, negativní (únor – březen)
Jateční, Doubravecká, podzemní kabelové 
elektrovedení, negativní (listopad – prosinec)
ul. Jitrocelová, Malinová, elektrické vedení, negativní 
(říjen)
K Ovčínu p.č. 86, TS, k. VN, k. NN, negativní (únor)
Karlova 22, 24, horkovodní přípojky, negativní 
(listopad)
Karlovarská, Pod Košutkou, V Lomech, Kotíkovská, 
elektro, negativní (červen)
ul. Koterovská, Jiráskova, Libušinská, Velenická, 
elektro vedení, negativní (říjen – listopad)
ul. Kyšická, výstavba elektrické kabelové vedení, 
negativní (červen)
Lhota, vodovod - 3. etapa, negativní (květen – červen)
ul. Mezi ploty, V Zahradách a Společná, elektro, 
negativní (červen)
ul. Na Celchu, Sušická, Petřínská, horkovod, negativní 
(srpen – listopad)
Na Vápenicích, K Lutové, elektrické vedení, negativní 
(červen)
Pálenická ulice, elektrické vedení, negativní (říjen)
ul. Perlová, Veleslavínova, rekonstrukce NTP + 
přípojky, negativní (červenec – září)
ul. Petřínská, Koterovská, Barákova, U Světovaru, 
Na Celchu, Sladovnická, elektro, negativní (říjen 
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– listopad)
ul. Plzenecká, rekonstrukce NTP, negativní (srpen 
– listopad)
ul. Pod Homolkou, výměna STL, NTL plynovodu, 
negativní (květen – červen)
ul. Pod Stráží, elektro, negativní (srpen)
Pražská 8, horkovodní přípojka pro objekt, negativní 
(březen)
Revoluční ulice, elektro, negativní (červenec)
Roudná, rekonstrukce TU, negativní (listopad) 
Slovanská alej – Ruská, rekonstrukce vnitrobloku, 
negativní (květen)
Sluneční terasy, obytný soubor, negativní (červen 
– prosinec)
Sluneční terasy, Na Dlouhých, Švabiny, horkovod, 
negativní  (červenec – prosinec)
Sukova ulice, elektrické vedení, negativní (srpen)
Sušická 27, BJ, negativní (srpen)
ul. Tylova, Husovo nám., elektro, negativní (srpen)
U Bachmače,  výměna NTP + přípojky, negativní 
(březen – srpen) 
U Radbuzy 22, 10, 8, 4, loděnice, negativní (červenec)
k.ú. Újezd,  parc. č. 545/10, 1/2 rodinného dvojdomu 
včetně IS, negativní (květen)
ul. Ve dvoře, Náměstí Karla Panušky,elektro, negativní 
(červen)
ul. Větrná, elektro, negativní (červenec)
Zábělská ul., elektro, negativní (červenec – srpen) 
Železniční ulice, elektrické vedení, negativní (červenec 
– srpen)

Horšovský Týn (okres Domažlice)

A.P.Čechova p.p.č. 1917/14 a 1917/15, opěrná zeď, 
negativní (duben)
Dvořákova 295, vrtaná studna a vodovod, negativní 
(duben)
ul. Gorkého, plynofikace Stl + přípojky, negativní 
(duben – květen)
ul. Gorkého, obytná zóna, rozvodné sítě a komunikace, 
negativní (květen – červen)
ul. Gorkého, p.p.č. 53/1, stavba RD, negativní 
(listopad)
ul. Lidická, výstavba odlehčovací stoky s komorou, 
negativní (říjen – listopad)
Nádražní 877/1, výkop pro el. vedení, negativní 
(květen)
OZ Gorkého – p.p.č.1906/11, stavba RD, negativní 
(říjen)
OZ Gorkého – p.p.č. 1906/18, stavba RD, negativní 
(říjen)
OZ Gorkého - p.p.č. 1906/15, stavba RD, negativní 
(říjen)
p.p.č. 235/2, 235/1, přístavba stávající garáže, negativní 
(červenec)
p.p.č. 512, stavba RD, negativní (červenec)
p.p.č. 1582/17, stížnost - Nová Ves čp.25, DTS, kNN, 
NN, VO negativní (říjen – listopad)
Pivovarská čp. 22, přístavba skladu nářadí, negativní 
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(červen)
Stadion TJ Dynamo, výstavba umělého osvětlení 
a rekonstrukce běžecké dráhy, negativní (duben)
Vodní ul. č.p. 24, kanalizační přípojka, negativní 
(duben)
Vodní ul. č.p. 24, stavba garáže, negativní (duben)
ul. Vodní, výstavba komunikace, negativní (říjen 
– prosinec)
Vodní ul. 30, obložení základů RD izolační fólií, 
negativní (prosinec)
Vodní ul. 28, obložení základů RD izolační fólií, 
negativní (prosinec)

Další obce

Dobřív (o.RO), technická památka vodní hamr 
v Dobřívě, rekonstrukce vantroků, negativní (říjen)
Drahotín (o.DO), výstavba vodovodu, negativní (říjen)
Hluboká u Kdyně (o.DO), rekonstrukce vedení NN, 
negativní (duben)
Horšov (o.DO), Výukové a vzdělávací centrum, 
přístavba a inženýrské sítě, negativní (březen – duben)
Horšov (o.DO), výstavba vodovodu - 2.etapa, 
negativní (listopad)
Kdyně (o.DO), vymístění VTL RS Kdyně 1, negativní 
(červenec – září)
Malý Malahov (o.DO), zadržení přívalových vod, 
negativní (březen)
Poděvousy (o.DO), č.p. 48, p.p.č. 647/1, NN a kNN, 
NN, negativní (březen)
Puclice (o.DO), č.p.2, rekonstrukce objektu, negativní 
(prosinec)
Robčice (o.PJ), rekonstrukce ČOV, negativní (září)
Senec – Zruč (o.PS), p.p.č. 673, 674/1, 674/2, 
novostavba RD, negativní (prosinec)
Starý Plzenec (o. PM), Sedlec E 386, def.proj.: IE-12-
0002810, negativní (únor)
Starý Plzenec (o.PM), Podhradní ul., prodloužení 
vodovodního řadu, negativní (prosinec) 
Zbiroh (o. RO),  čp. E53, kanalizační přípojka, 
negativní (leden)

Oddělení novějších dějin
Pokračování v odborném zpracování další části 
historického fotomateriálu (černobílé negativy 
a diapositivy) v návaznosti na předešlé projekty vědy 
a výzkumu MK ČR. Částečný publikační výstup 
v rámci kalendáře Plzeňské Benátky 2010 a publikace 
Pět plzeňských řek (Krčmář).
Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých 
sakrálních památek – kostelů po roce 1945 na území 
českobudějovické diecéze (soupis, lokalizace, historie, 
dokumentace) – předpokládaný publikační výstup 
(Krčmář).
Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření 
kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoby sakrálních 
staveb regionu (Krčmář).
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Dokumentace, historie a stavební podoba panských 
sídel regionu a Karlovarského kraje – publikační 
výstup Panská sídla západních Čech - Karlovarsko 
(Krčmář).
Dokumentace a historie poutních míst a míst zvláštní 
zbožnosti na území Plzeňské diecéze – předpokládaný 
publikační výstup (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně 
– předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
Zpracovávání tématu církevních dějin na území dnešní 
diecéze – pro potřeby vznikajícího Muzea církevního 
umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
Zpracování tématu využití vody a vodárenství v Plzni 
v minulosti i současnosti – publikační výstup Pět 
plzeňských řek (Krčmář).
Zpracování dějin obcí Vejvanov a Sebečice – výstup 
odborné přednášky (Krčmář).
Zpracování témat současné neonacistické scény  - 
výstup Situační analýza a odborná vyjádření (Krčmář).
Odborné zpracovávání života a díla A. Holuba 
(Vyletová).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Braunová  D.: „Míšeňský historický porcelán ve 
sbírkách ZČM v Plzni“ – příprava publikace „Porcelán 
ve znamení zkřížených mečů“.                        
Mleziva J. –  „Blízký východ ve sbírkách ZČM v Plzni“ 
–  pokračování ústavního úkolu. 

Oddělení národopisné
V rámci výzkumu 110 zaniklých židovských lokalit 

a dokumentace způsobu života, kultury a náboženství 
židovského etnika v Západočeském kraji byl řešitelkou 
zpracována lokalita Klatovska. Grant č. 132-8204-1 ve 
spolupráci ZČM a organizace Claims Conference On 
Jewish Material Against Germany, INC (M. Maderová)

Při budování expozice Muzea loutek Plzeň byla 
provedena výzkumná činnost zaměřená na loutkářskou 
produkci na Plzeňsku od poloviny 19. století do současnosti. 
V expozici byly využity předměty dosud málo známých 
soukromých sbírek a rovněž unikátní filmy a materiály 
z pozůstalosti Josefa Skupy v Archivu města Plzně. (D. 
Bechný, J. Slámová)

Oddělení paleontologické
Ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Úkol 1) - Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni. ( Josef Pšenička) 
– ve spolupráci s Tomášem Hejdukem byl dokončen 
projekt, jehož výstupem je internetová databáze. 
Projekt doplňuje externí Grantový projekt GAČR 
205/07/1059.  Výsledky RIV- Pšenička, J.,  Hejduk, 
T., 2008. On line database of pecopterids. lok. www.
pecopteris.eu. RIV09-GA0-00228745/01:1 Pšenička 
J., Bek J., Cleal C. J., Wittry, J., Zodrow, E. L., 2009. 
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Description of synangia and spores of the holotype 
of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with 
taxonomic comments. Review of Palaeobotany and 
Palynology, 155, 133-144. (impaktovaný časopis)
Úkol 2) - Zpracování paleospolečenstev z lokality 
Ovčín  ( Josef Pšenička)  Výsledky RIV Opluštil, S., 
Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth, A.R., Šimůnek, 
Z., Drábková, J., Dašková, J., 2009. A Middle 
Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest 
preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone 
Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. 
Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 234–
274. (impaktovaný časopis)
Úkol 3) - Zkřemenělá dřeva plzeňské pánve - 
morfometrická analýza dření vybraných vzorků 
a anatomická analýza sekundárního dřeva ( Jan Bureš).  
příprava článku do muzejního časopisu: Druhová 
diverzita silicifikovaných dřev v líňském souvrství 
plzeňské pánve stanovená na základě průzkumu stavby 
primárního xylému - Výsledky RIV - bez výsledku
Úkol 4) - Výzkum lokality Wuda v Číně - byl 
proveden sběr na lokalitě; vzorky jsou uloženy pod 
přírůstkovým číslem  8/09. Výsledky RIV - bez 
výsledku

Granty

IAA 301110701 – Reprodukční orgány a jejich spory 
z karbonských rostlin uhlených pánvi Severní Ameriky 
- Rok 2008, první druhý rok projektu a byl věnován 
především shromažďování materiálů a rekognoskaci 
institucionálních sbírek v USA. Během července byla 
uskutečněna služební cesta do institucí v USA a to do 
Illinois. V rámci služební cesty  byly provedeny odběry 
vzorků v muzeu v Chicagu a byly navštíveny uhelné 
doly v Illinoiské pánvi.

Expedice a terénní práce

Čína

V říjnu byla uskutečněna expedice do oblasti Vnitřního 
Mongolska, na permskou lokalitu Wuda.  Expedice měla za 
cíl rekognoskaci terénu pro paleontologické výkopy v Číně 
v roce 2010. V cílové oblasti bylo prozkoumáno cca 40 km 
potencionálních oblastí, kde se uskuteční výkopy. Bylo 
vybráno 5 míst. V průběhu expedice byla nashromážděna  
srovnávací kolekce čítající cca 30 sbírkových předmětů.

Německo

V Chemnitz jsme v srpnu uskutečnili výpomoc při 
výkopových a preparačních pracích na lokalitě přímo 
v Chemnitz s karbonskou flórou zachovanou v tufu ( Josef 
Pšenička, Jan Bureš).

Podkrkonošská pánev

Od místních sběratelů jsem koupil 20 kg zkřemenělé 
rašeliny z ploužnického obzoru, 10 kg araukaritů z lokality 
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Studenec a uskutečnil sběr arukaritů u Pecky – 50 kg. 
Veškerý materiál je uložen v ZČM.

Plzeňská pánev

Bagrování a sběr zkamenělin na dole Andreas 
v merklínské pánvi (probagrováno asi 5 m3, posbíráno asi 
200 zakamenělin)

Revize mapových a vrtných podkladů ke geologii 
a paleontologii merklínské pánve v archivu v Horšovském 
Týně (asi 200 map)

Sběr araukaritů v plzeňské pánvi spolu s F. Tichávkem 
(asi 70 kg)

Výzkum na lokalitě Ovčín

V srpnu proběhl na lokalitě Ovčín podrobný 
paleoekologický výzkum. Výzkumu se zúčastnili specialisti 
z Přírodovědecké fakulty UK Praha, Akademie věd, 
Národního muzea, České geologické služby a kolegové 
z Čínské akademie věd a University v Kunmingu. V rámci 
výzkumu byl objeven karbonský pavouk, jenž se stal 
ozdobou paleontologické sbírky ZČM Plzeň. Výzkum byl 
mediálně sledován:

Název akce Popis aktivity Datum 
konání

reportáž Radio Praha. Lokalita Ovčín 20.5
reportáž Reportáž v Událostích 

a komentářích. Karbonský prales
20.5

článek ČR. Česko-čínský projekt bude 
zkoumat zkamenělý svět

22.5

článek Universita Karlova. I-Forum. 
Červnové číslo Review of 
Palaeobotany and Palynology 
věnováno českým vědcům

30.6

pořad Rádio Praha. Na unikátní 
lokality zavítají znovu čeští vědci, 
čekají další nálezy.

5.8

článek Věda.cz. Nové objevy 
prehistorických fosílií

5.8

reportáž ČT2. Nové objevy na Ovčíně 5.8
pořad 
v ČT

Pořad na ČT 24. Češi 
spolupracují s Číňany na 
unikátním projektu

5.8

článek Zpravodajství na portále Plzeň.
cz . Na unikátní lokalitu Ovčín 
znovu míří vědci, čekají další 
nálezy.

5.8

článek Článek na Ekolist. cz. Na 
unikátní lokalitu Ovčín znovu 
míří vědci, čekají další nálezy.

5.8

článek Plzeňský deník. Unikátní 
přesličky budou s Plzeňáky 
hledat i Číňané

6.8

Název akce Popis aktivity Datum 
konání

reportáž ČR. Paleontologové hledají na 
Ovčíne zkamenělou minulost

7.8

reportáž Paleontologové na Rokycansku 
zkoumají pravěký les

10.8

reportáž Regiony 24hodin CZ. 
Palentologové zahájili další 
vykopávky v proslulé lokalitě 
Ovčín u Radnic na Rokycansku

10.8

článek Finanční noviny. Paleontologové 
zkoumají Ovčín

10.8

článek Článek v Českých novinách. 
Unikátní lokalitu Ovčín 
zkoumají paleontologové

10.8

článek Britské listy. Konkrétní příklady 
jak popularizovat vědecký 
výzkum

11.8

článek Článek v DNES 13.8
článek Ekomonitor. U Plzně našli otisk 

prvohorního pavouka
18.8

reportáž ČT. Unikátní objev vědců 
u Rokycan: karbonský pavouček

18.8

reportáž ČT. paleontologové na Ovčíně 18.8
článek Newstin. Paleontologové 

odkrývají tajemství pravěku
18.8

článek Mediafax. Paleontologové 
nacházejí na Rokycansku cenné 
objevy světového významu

19.8

rozhlasové 
vysílání

Článek na Mzone. Vědci objevili 
na Rokycansku zkamenělinu 
prvohorního pavouka.

22.8

článek Ekolist. Vědci objevili na 
Rokycansku zkamenělinu 
pavouka

22.8

reportáž Aktuální zprávy.cz. Čínští 
paleontologové na Ovčíně

22.8

článek Zprávy-Babinet.cz. Vědci objevili 
na Rokycansku zkamenělinu 
prvohorního pavouka.

22.8

rozhlasové 
vysílání

Článek na Týden.cz. Prvohorní 
prales u Rokycan vydal 
zkamenělinu pavouka

23.8

článek Článek na serveru ČGS. 
Mediálně sledovaný 
paleobotanický výzkum 
v radnické pánvi

24.8

článek Článek na Sběrnice.net. Unikátní 
objevy přinesl paleontologický 
výzkum na lokalitě Ovčín

26.8

reportáž Vědci našli zkamenělého 
pavouka a obří pařezy

26.8
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Název akce Popis aktivity Datum 
konání

reportáž Článek na ODS.cz. Jiří Pospíšil 
zavítal do mikroregionu 
Radnicko

26.8

článek Domažlický deník. Našli 
zkamenělého pavouka i obří 
pařezy

27.8

reportáž ČR. Prvohorní vážka z Ovčína 3.9
článek Metropol.Ovčín začíná vydávat 

své poklady
8.9

článek Článek v Učitelských novinách. 
Vyučovací předměty

10.9

TV 
vysílání

Živé srdce Evropy, pořad na 
ČT1. Ovčín u Radnic

17.9

rozhlasové 
vysílání

Rozhovor v ČR - Zasypaný 
prales

5.10

pořad Pořad na Planetárium. Zasypaný 
prales

5.10

článek Písecký deník .cz. V muzeu je 
možné nahlédnout do pralesa.

3.11

článek Článek na Science week. 
Výzkumy českých paleontologů 
proslavily Ovčín na celém světě.

6.11

článek Český rozhlas-Příroda. Zasypaný 
prales

9.11

reportáž Region Plzen.cz. Radnicko je 
rájem paleontologů

13.11

Oddělení botanické
Terénní výzkum a fotodokumentace

Cílený či příležitostný průzkum: Plzeň a okolí (S. 
Pecháčková, J. Nesvadbová, J. Sofron), jižní a severní 
Plzeňsko, Bezdružicko, Slavkovský les, Doupovské 
vrchy (O. Peksa). 
Vegetace kaolinů – opakovaný průzkum lokalit 
zkoumaných J. Sofronem před 30 lety. (S. Pecháčková, 
O. Peksa, J. Sofron). 
Záchranný výzkum a sběr materiálu na území 
velkolomu u Velkých Hydčic (vrch Radvanka) nutný 
vzhledem k rozšiřováním lomu (celé oddělení).
Terénní práce na dlouhodobém projektu zaměřeném 
na ekologii lučních společenstev ve spolupráci s BÚ 
AVČR, Krkonoše (S. Pecháčková).

Granty

DE07P04OMG001 – Změny ve složení a struktuře 
flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky 
a současného floristického průzkumu (2007–2010, 
MK0/DE), (řešitel S. Pecháčková, další řešitelé: R. 
Bláhová, J. Nesvadbová, J. Sofron) – pokračoval terénní 
průzkum lokalit v okolí Plzně vybraných na základě 

»

»

»

»

»

údajů z herbářové sbírky F. Malocha (21 exkurzí). 
V rámci zpracování sbírky F. Malocha bylo obrazově 
digitalizováno 1091 položek. Navštívili jsme herbaria 
Východočeského muzea v Pardubicích a Masarykovy 
univerzity v Brně, kde byly vyhledány a dokumentovány 
vybrané sběry F. Malocha se vztahem k Plzeňsku.
Podání návrhu bilaterálního projektu Vědecko-technické 
spolupráce Česko-Rakousko 2010–2011 společně s PřF 
UK v Praze a Institut für Pflanzenwissenschaften, KFU 
Graz. (O. Peksa)
Podání návrhu ústavního úkolu ZČM. (S. Pecháčková, 
O. Peksa)

Ostatní

Diverzita a ekologie symbiotických lichenizovaných řas 
– fotobiontů (materiál: lišejníky z měděných hald na 
středním Slovensku, lišejníky z čeledí Stereocaulaceae 
a Cladoniaceae – sběr materiálu, extrakce, amplifikace, 
sekvenace DNA v laboratoři katedry botaniky PřF UK, 
kultivace řas, O. Peksa).
Monitoring Spiranthes spiralis v NPP Pastviště 
u Fínů, 8.–10. 5. 2009 ( J. Nesvadbová, v rámci projektu 
2B06178 – Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 
(2006-2011, MSM/2B), koordinuje BÚ AVČR).
Dodání údajů pro Fytokartografické syntézy (vydává 
BÚ AVČR). ( J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Květena Brd (pokračování ve spolupráci s R. 
Hlaváčkem z Hornického muzea v Příbrami, komentáře 
k jednotlivým druhům, J. Sofron).

Oddělení zoologické
Ústavní vědeckovýzkumné úkoly

Výzkum rozšíření, početnosti a biologie straky obecné 
(Pica pica) v Plzeňském kraji (R. Vacík). V průběhu 
roku bylo pokračováno v dlouholetém výzkumu 
rozšíření, početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) 
za spolupráce 5 studentů Katedry biologie Pedagogické 
fakulty ZČU v Plzni.
Monitoring ptáků v Plzni a Hlohové (R. Vacík). Probíhá 
v rámci Jednotného programu sčítání ptáků v ČR, který 
koordinuje Česká společnost ornitologická.
Sčítání zimujících vodních ptáků (R. Vacík). Jedná se 
o součást pravidelného mezinárodního sčítání (IWC), 
v ČR koordinované Katedrou zoologie PřFUK Praha.
Sčítání netopýrů v západních Čechách (R. Vacík, 
I. Hradská). Výsledky jsou součástí mezinárodního 
sčítání. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje 
ve spolupráci s NP Šumava, Českou společností pro 
ochranu netopýrů, Správou CHKO Slavkovský les 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Na přelomu 
ledna a února byla kontrolována všechna známá 
zimoviště (štoly, sklepy) na území západních Čech 
(Plzeňský a Karlovarský kraj).
Pavouci (Araneida) a střevlíci (Carabidae) horažďovicko-
sušických vápenců (I. Hradská, I. Těťál). Začátek 
plánovaného výzkumu, monitoring konkrétních lokalit, 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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sběr materiálu.
Karbonští pavoukovci (I. Hradská) – studium materiálu 
uloženého v Národním muzeu Praha.
Shromažďování faunistických údajů z území západních 
Čech (R. Vacík, I. Hradská, I. Těťál). Vlastním 
pozorováním, sběry a od spolupracovníků (především 
členů Západočeské pobočky České společnosti 
ornitologické) byla získána data o současném výskytu 
řady druhů živočichů v západních Čechách. Všechny 
údaje jsou zapisovány do databáze, část publikována.

Granty

Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků 
v Branžovském hvozdu (R. Vacík) – tříletá studie je 
podpořena grantem Plzeňského kraje. V roce 2009 
bylo pokračováno v terénních pracích za spoluúčasti 
21 ornitologů.

Knihovna Západočeského muzea
Práce na „Soupisu tisků 16. st.“ pokračovaly revizí 

stávajících záznamů. 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 se 
zpracovávají nově objevené tiskové zlomky, dosud uložené 
v odd. středověku v souboru map. Čeká se na průzkum 
sbírky grafiky v odd. umprum, neboť je důvodné podezření, 
že se zde nacházejí vyjmutá folia ze starých tisků, která dříve 
sloužila k expozičním účelů. Je nutné je dohledat a vrátit do 
původních svazků a poté soupis dokončit.

Výsledky grantových projektů VISK a magistrátu města 
Plzně za roky 2009 umožnily další rozvoj a rozšíření digitální 
knihovny „Plzeň a Plzeňsko na starých mapách“. Digitální 
knihovna, která byla spuštěna ve spolupráci s T. Hejdukem 
15. 12. 2008 na počest 130. výročí založení Zpč. muzea, se 
v r. 2009 rozšířila o dalších 10 a prezentuje v současnosti 
celkem 40 digitálních kopií historických map.

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

Byly zpracovány dva grantové projekty do programu 
VISK6 „Digitalizace vzácných rukopisů“ a „Digitalizace 
dalších map Plzně a Plzeňska“, komisí byl schválen pouze 
projekt s rukopisy. Bylo digitalizováno 5 rukopisů. Přidělené 
finance – 48.000,- Kč. V dalším projektu, získaném 
u magistrátu města Plzně, byla digitalizována další část 
souboru map Plzně a Plzeňska (celkem 10 ks), na což byla 
získána z grantového projektu částka 35.000,- Kč. 

Do konce r. 2009 bylo celkem digitalizováno 174 
sbírkových jednotek. Výsledný soubor je dostupný jednak 
ve studovně knihovny a jednak online na webu http://www.
manuscritorium.cz.

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

»

»

»

konce roku bylo zkatalogizováno navíc 2.414 záznamů.

Evidence a inventarizace 
sbírek

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

Oddělení prehistorie
evidence chronologická : 106 př. č.
(49.438 ks sbírk. předmětů)
evidence systematická : 2.892 inv.č.
(15.719 ks. sbírk. předmětů)
sbírkový fond k 31. 12. 2008 : 75.523 inv. č.
(472.138 ks sbírk. předmětů)
z toho v počítačové databázi : 75.523 inv. č.
(472.138 ks sbírk. předmětů)
inventarizace : revize 5.360 inv. č.
(20.266 ks sbírk. předmětů)

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově 
uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové 
lokační seznamy byly vytištěny a zařazeny do kartoték 
(Rejchová).
Na přestěhované krabice (1210 ks) se zlomkovým 
materiálem bylo nalepeno nové označení lokací a nové 
lokace byly zapsány k jednotlivým předmětům do 
počítačové evidence (Šmolíková, Rejchová, Peterková).
V depozitáři kovových a jiných sbírkových předmětů 
byly přepsány k předmětům nové lokace do 
počítačové evidence a rozepsány byly některé staré 
evidenčních záznamy. Doplňovány byly chybějící údaje 
(Metličková, Šmolíková).
Bylo vytištěno, rozřezáno a do knih svázáno 5.000 
evidenčních karet napsaných v letech 2007 a 2008 
(Mašková)
Do databáze pomocné evidence negativů bylo zapsáno 
1.118 negativů z výzkumů v Křimicích „Za Humny“, 
Křimicích „Stavebniny Škopek“, stavbě logistického 
centra a Keramiky Soukup II. Příslušné fotografie 
pak byly zařazeny do kartotéky fotodokumentace 
(Šmolíková). 
Do databáze pomocné evidence diapozitivů bylo 
zapsáno 742 diapozitivů  výzkumů v Křimicích 
„Za Humny“, Křimicích „Stavebniny Škopek“, 
stavbě logistického centra a Keramiky Soukup II 
(Šmolíková). 

»

»

»

»

»

»
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Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Materiál je většinou po základním zpracování předán 
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně 
příslušným muzeím.
Základní registrace je provedena před předáním nálezů 
dalším institucím, u nichž jsou uloženy. V r. 2009 
zapsáno 52 registr. čísel.

Oddělení starších dějin
evidence chronologická : 176 př. č.
evidence systematická : 854 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 24.184 inv. č.
inventarizace : 18.559 inv. č.

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická : 123 př. č.
evidence systematická : 123 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 1.876 inv. č.
inventarizace : 1.516 inv. č.

Oddělení uměleckoprůmyslové
evidence chronologická : 181 př. č.
evidence systematická : 232 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 28.275 inv. č.
inventarizace : 2.915 inv. č.

Oddělení paleontologie
evidence chronologická : 4 př. č.
evidence systematická : 2 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 15.979 inv. č.
inventarizace : 1 inv. č.

Oddělení botanické
evidence chronologická : 4 př. č.
evidence systematická : 2.574 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 26.608 inv. č.
inventarizace : 14.778 inv. č.

Oddělení zoologické
evidence chronologická : 2 př. č.
evidence systematická : 2 inv.č.
v počítačové databázi celkem : 15.979 inv. č.
inventarizace : 1 inv. č.

»

»

Knihovna Západočeského muzea
sbírkový fond - staré tisky : 53 př. č.
sbírkový fond - reg. lit. : 322 př.č.
studijní fond : 802 sv.
knihovna výměn : 378 sv.
v počítačové databázi celkem : 7.221 inv.č.
inventarizace : 5.472 k.j.

Souhrn  za celé muzeum
počet nových přírůstkových čísel : 1.109
z toho počet přírůstků nakoupených : 194
celkové náklady na nákup : 292.196 Kč
počet nových inventárních čísel : 9.077
počet inventárních čísel celkem : 428.095
počet inv. čísel v poč. databázi celkem : 214.536
počet inventarizovaných inv. č. : 55.605

Ochrana sbírek, konzervace, 
restaurování
Integrovaný systém ochrany sbírek ISO

Integrovaný systém ochrany sbírek 
je zaměřen na budování informační 
a obrazové databáze pro potřeby 
vyhledávání a dohledání muzejních 
sbírek v případě mimořádné události. 
Vybudováním systému pilotních 

a regionálních pracovišť bylo pověřeno MK ČR. 
Západočeské muzeum působí jako regionální pracoviště pro 
Plzeňský a Karlovarský kraj. Do databáze jsou přednostně 
evidovány všechny vystavované a zapůjčované sbírkové 
předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování 
a konzervaci.

Počet obrazově zdokumentovaných sbírek : 47711
Z toho za rok 2009 : 1046

Preparování
Počet preparovaných sbírkových předmětů : 2069 
(běžná akvizice botanického, zoologického oddělení, 
zpracování vzorků preparátů paleontologického 
oddělení).

Konzervace a restaurování
Konzervace a restaurování sbírkových předmětů 

muzea je zajišťováno několika způsoby. Konzervátorské 
a restaurátorské práce jsou jednak zajišťovány oddělením 
konzervace Západočeského muzea v Plzni, v možnostech 
kapacity a personálního obsazení tohoto pracoviště, které 

»
»

»
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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 231, z toho 
národopis 82 ks, umprum 101 ks, 
novověk 4 ks, starší dějiny 24 ks a 10 ks 
zapůjčených loutek z jiných muzeí.

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  Muzeu jižního Plzeňska a Archivu města 
Plzně.

Oddělení prehistorie
V rámci nového uložení kovových a jiných drobných 
předmětů do zásuvkových skříní bylo do PE sáčků 
zabaleno 4.430 ks sbírkových předmětů (Metličková, 
Šmolíková).  
Byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších akcí také popsán 
čísly nálezů veškerý materiál z nových přírůstků za 
rok 2009, který byl následně uložen v příručním 
depozitáři. 
Z předchozího roku byly umyty soubory nálezů 
z výzkumu v Dobřanech na stavbě haly f. Loma 
a z výzkumu na náměstí T.G. Masaryka rovněž 
v Dobřanech. 
Průběžně byly laboratorně zpracovávány soubory 
přírůstky roku 2006 určené k systematické evidenci 
(Peterková). 
Do nově zřízeného depozitáře v bývalé tělocvičně ve 
Zborovské 40 bylo přestěhováno a nově uloženo 1210 
krabic se zlomkovou keramikou (celé oddělení).  
Roztříděna byla část výzkumů ze zámku 
v Horšovském Týně (sezóna 1988), část materiálu byla 
umyta, vzorky zeminy rozplaveny a vytříděny. 
Na základě výsledku výběrového řízení, přidělení 
prostředků z tzv. norských fondů a uzavřené smlouvy 
byl Uměleckoprůmyslové škole v Turnově předán 
ke zkonzervování a zrestaurování soubor 622 ks 
sbírkových předmětů zaspaných pod 275 inventárními 
čísly (Metlička, Metličková)  
V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 8 nádob 
a 11 torz nádob z následujících lokalit: Plzeň-Bručná, 
Plzeň-Bílá Hora, Dobřany, „Loma“, Soběkury „Za 
Humny“, Úherce „V Úžlabí“, Hejná „Pod Žďánovem“ 
a doplněno bylo 12 poškozených přeslenů a 3 závaží 

»
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z různých lokalit (Peterková).  
Pro Severočeské muzeum v Liberci bylo slepeno 
a zrestaurováno 10 keramických nádob a 2 torza 
nádob z hrobů 32, 34, 73A, a 86 žárového pohřebiště 
v Příšovicích „Na Cecilce“ (Peterková, Rejchová, 
Metličková). 
Pro odd. ZAV byla slepena 1 nádoba z laténského 
hrobu v Kralovicích a zrestaurováno a zkonzervováno 
bylo 7 bronzových předmětů (náramky, spony, 
nánožníky, nákrčník) (Metličková, Čechová).   
V rámci smlouvy o dlouhodobé spolupráci se Střední 
uměleckoprůmyslovou školou v Turnově bylo předáno 
ke konzervaci a restaurování 514 ks sbírkových 
předmětů zaspaných po 217 inventárními čísly. 
Zrestaurovaných a zkonzervovaných se vrátilo zatím 
78 inv.č., tj. 88 ks sbírkových předmětů  (Metličková). 

V konzervační laboratoři bylo zkonzervováno pro jiná 
oddělení v rámci ZČM (Čechová):

pro odd. národopisu 8 sbírkových předmětů (7 
dřevěných luceren a křížek).
pro odd. umprum: 3 sbírkových předmětů (litinový 
vlys, turecký tác a litinový náhrdelník).
pro odd. ZAV – 2 bronzové předměty z výzkumu 
v Přešticích
pro odd. starších dějin: 204 sbírkových předmětů 
(předměty z výzkumů v Horšovském Týně a z Plzně 
Pražské ulice).
V rámci oddělení bylo zkonzervováno 257 sbírkových 
předmětů z následujících lokalit : Líně, „Pod Novým 
rybníkem“, Dobřany, nám. TGM, Úherce, „V Úžlabí“, 
Všehrdy, Šťáhlavy, „Hájek“, Plzeň-Radčice, Nynice, 
Suběkury, „Za Humny“, Miřkov, „Malý Křakovský 
vrch“, Podzámčí, „Rýzmberk“, Město Touškov, 
„K Vlkýši“, Vochov, Plzeň-Valcha, Plzeň-Koterov, 
Malesice).
Pro Muzeum v Nýrsku železná sekera z hradu Pajrek. 
Pro Muzeum Chodska v Domažlicích bylo v rámci 
metodické pomoci muzeím v regionu zkonzervováno 
5 ks předmětů (2 sekery, náramek, náprstek, nůž).

Celkem bylo v konzervátorské laboratoři zkonzervováno 
a zrestaurováno 480 sbírkových předmětů.

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

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

Konzervováno a restaurováno bylo celkem 12 
keramických předmětů (M. Sochorová). Dále tyto práce 
neprobíhaly díky plnému vytížení na archeologických 
výzkumech.
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Oddělení starších dějin
Zajištění v souvislosti s ukončením stěhování novou 

alokaci sbírek vč. nového roztřídění podle logických celků, 
což bylo provedeno u všech podsbírek.

Laboratorně byl zpracován veškerý archeologický 
materiál z nových přírůstků za rok  2009 (město Plzeň 
a drobné dozory a výzkumy mimo Plzeň aj. 
Překonzervace dřevěných a kožených artefaktů z fondu 
HA průběžně během roku   (oba předchozí body  
Beránková, Spěváčková)
Konzervace dřevěných artefaktů (Plzeň nám. 
Republiky 8) pomocí cukrového roztoku – dlouhodobý 
proces, celé 2.pololetí (Beránková)
Bylo pokračováno v  třídění fondu MP podle 
tematického hlediska (vytříděny staré mapy,  vojenské 
mapy, rsp. mapy vojenských konfliktů  a další plány 
Plzně a nejbližšího okolí), nahrubo podle stejného 
hlediska roztříděn fond G (zatím řada vedut), u těchto 
fondů bylo zahájeno nové uložení sbírky grafiky 
a starých map a plánů do nových obalů aj., prokládáno 
alkalickým papírem, bude ještě pokračováno 2010 (oba 
předchozí podbody – Bernhradt)
u fondu MP bylo nově velkoplošně naskenováno na 
83 historických map – vždy ve spolupráci s oddělením 
geomatiky KMA FAV ZČU (Bernhardt), ať již pro 
projekt Historický atlas, nebo pro grant knihovny 
ZČM a „pověšení“ map na web.
Základní ošetření (vyčištění , překonzervace, drobné 
opravy) u nových přírůstků fondů Z / ZU. (Hejduk)
Pokračováno rovněž v drobných opravách a údržbě 
staršího fondu Z a ZU , navíc většími opravami prošlo 
celkem 24 předmětů  (Hejduk) 
Byla v únoru kompletně vyčištěna a překonzervována 
exposice Městské zbrojnice (Hejduk), ostatní fondy 
byly čištěny průběžně.
Byla provedena desinfekce a dezinsekce depositáře 
uniforem pomocí zaplynování CONTEX během 
ledna 2009 (Hejduk)
Vyčištěny a překonzervovány byly nové přírůtky fondu 
AN (512 ks) a opět i  předměty  při evidenci II. stupně 
a při vystavování podle potřeby (Hus)
Celkem bylo překonzervováno nebo nově 
nakonzervováno 4 764 předmětů (nejvíce celý fond 
Městské historické zbrojnice a fond zbraní – 3852 ks, 
nové přírůstky u numismatiky – 512 ks  a střv. 
keramika, sklo a dřevěné předměty – 400 ks) a 22 bylo 
restaurováno dodavatelsky. Vystěhovány a provizorně 
ošetřeny, vyčištěny aj. obrazy býv. opatů a jiných 
osobností z Františkánského kláštera  a přestěhovány 
na Zborovskou 40

Oddělení novějších dějin
Prováděno základní konzervační ošetření nově 
získaných sbírkových předmětů a průběžná konzervace 
sbírek dle potřeby.
Průběžná digitalizace historického fotomateriálu 
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(negativy, skleněné negativy, fotografie).
Řešení uložení praporů v rámci dotací z „Norských 
fondů“, pomoc a návrhy realizace a s tím spojené nové 
uložení sborek v depozitářích Tylova 22.
Ukládání sbírek v depozitáři Nepomuk.
Restaurování z „Norských fondů“ – orchestrion.
Zjišťování možností pro přepis historického filmového 
materiálu.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Budování a úpravy depozitáře, stěhování grafiky do 
nových regálů, inventarizace sbírky a zápisy nové 
lokace.
Výběr a stěhování desek s uměleckým kováním 
z CD v Nepomuku do ZČM za účelem restaurování 
panelů „Navrátil“ pro expozici UMPRUM. Zajištění 
demontáže kovů a popisy inv.č. na desky.
Příprava regálů pro uložení fondu porcelánu 
v depozitáři na Bolevecké návsi 17. 
Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola teploty 
a vlhkosti v depozitářích na Bolevecké návsi a kontroly 
vlhkosti v trezorové místnosti hlavní budovy ZČM 
– vylévání vody.

Restaurování sbírkových předmětů dodavatelsky

inv.č. 11 907, 11 909, 11 910 (závěrečná etapa) 
Soubor církevního textilu (pluviál, dalmatiky)  3ks - 
francouzský hedvábný brokát  s bohatou výšivkou. Na 
příkaz hraběnky Pálfyové zhotoveno v roce 1773 pro 
děkanský  kostel v Blovicích.
inv.č. 21 558 a (závěrečná etapa)
Oválný stůl se zásuvkami. Bohatá intarzie provedena 
mosazí v Boulle-stylu, Francie, polovina 18. století
Soubor vějířů inv. č. UMP 13699, 13701, 13702, 13713 
(restaurováno – Atelier Fiala, s.r.o. Praha) - placeno 
z Norských fondů
Celkem restaurováno dodavatelsky 8 inv.č.
Konzervace a rest. pracovníky ZČM 101 inv.č.             
Demontáž uměleckého kování a zámků z dřevěných   
panelů pro účely budoucí expozice 92 inv.č.

Oddělení národopisné
Pravidelná desinsenkce depositářů textilu městského 

a lidového a expozice – provedeno v měsíci dubnu 
a květnu

Konzervace a restaurování provedené konzervačním 
oddělením ZČM – viz odd. konzervace

Ochrana sbírek v rámci grantu z FM EHP/Norska

6 ks hudebních nástrojů
6 ks skříní lidových

Ochrana sbírek v rámci programu MK ČR ISO 2009 
náročné restaurování

5 ks nářadí zemědělského 
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1 ks pokrývky obřadního kalichu

V roce 2009 byl nově vybudován depozitář fondu 
školské muzeum.

V projektu Muzea loutek Plzeň byly vybudovány nové 
depositáře pro fond loutek.

Oddělení paleontologické
Preparace vzorků z Hornoslezské pánve  - 180 vzorků
Preparace vzorků z Doubravy (Plzeňská pánev) – 169 
vzorků
Preparace vzorků z Ovčína  - 480 vzorků

Oddělení botanické
Bylo preparováno kolem 500 sbírkových předmětů 
(celé oddělení).
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním 
a průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R. 
Bláhová, J. Mourková).

Oddělení zoologické
Zpreparováno 740 bezobratlých živočichů (638 
pavouků, 102 brouků).
Sbírky v depozitáři byly zakryty ochrannou fólií (kvůli 
probíhajícím stavebním pracím).

Knihovna Západočeského muzea
V r. 2009 byl restaurován v rámci projektu tzv. 
Norských fondů jeden starý tisk Trost-Quell für Alle 
Betrangle … Augsburg, 1747, sign. 507 A 011. 
Byly provedeny v rámci grantového projektu drobné 
úpravy na některých mapách (lepení k podkladovým 
materiálům, čištění). 
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných 
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném 
prostoru příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55% 
vlhkosti). 
Opět nebyly provedeny požadované práce 
restaurátorským oddělením. Degradace vzácné části 
studijního fondu tak dále pokračovala. Přitom tyto 
práce, v podstatě drobného charakteru (tukování 
kožených vazeb), je možné provádět průběžně.
Fotografická dokumentace pro porgram ISO v r. 2009 
neproběhla kvůli značnému vytížení fotografky na 
jiných úsecích.

Expozice a výstavy
Návštěvnost Západočeského muzea 
celkem :

71.988 osob

z toho:  Muzeum Š. Adlera 11.165 osob
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Muzeum loutek 13.089 osob
Návštevnost kulturně výchovných akcí : 14.250 osob
Návštěvnost knihovny muzea : 1.629 osob
Celkem muzeum navštívilo při různých 
příležitostech :

87.867 osob

Webové stránky navštívilo : 30.348 osob

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

Oddělení výstavnictví

V roce 2009  pracovalo na realizaci více 
než desítka výstav širokého tématického 
zaměření,od klasických muzejních výstav 
přes moderní interaktivní expozice až po 
typicky galerijní instalace. Práce oddělení 
spočívá ve výtvarném a technickém řešení 
výstavy podle obdrženého scénáře, které 

je následně, většinou svépomocí, realizováno v konkrétní 
podobě. Výtvarné řešení výstavy zahrnuje instalaci 
předmětů ve vitrínách, obrazových materiálů na panelech 
- grafickou úpravu textů, fotografií a dalších doprovodných 
informací. Další podstatnou částí je výroba propagačních 
materiálů  - pozvánka, plakát, skládanka, transparent..., 
podle požadavků k jednotlivé akci.

U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody 
formou nejrůznější výpomoci.

Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit 
jedinečnou atmosféru dotvářející téma dané instalace. 

Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.
Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav 

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

Výstavy instalované v roce 2008, které přešly do roku 
2009, pracovníci výstavnictví provedli deinstalaci

Alfons Mucha a jeho doba 29. 5. 2008 – 11. 1. 2009 
- 1. patro pravé kř. historie
Labyrintem užitého umění 28. 3. 2008 – 18. 1. 2009 
- výstavní sál
Pojďte s námi k jesličkám 4. 12. 2008 - 11. 1. 2009 
- výstavní sál NMP 
Hledání zmizelého 11. 9. 2008 - 22. 2. 2009 - přízemí 
kř. přírodověda
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Výstavy v prostorách Zpč. muzea v Plzni

Katagami  ( Japonské barvířské šablony)  19. 2. – 19. 4. 
2009
Bilance 2009  (Unie výtv. umělců)  18. 3. – 13. 4. 2009 
Z deníku chovanky (Obrazy ze života v klášterním 
penzionátu před sto lety) 1. 5. – 16. 8. 2009 - výstavní 
sál NMP 
Moře a život  7. 5. – 2. 8. 2009 - přízemí (přírodověda)
Salvador Dali  14. 5. – 30. 8. 2009
Muzeum ve světě a svět v muzeu  28. 5. - 28. 9. 2009 
- výstavní sál
Na scénu  15. 6. – 30. 9. 2009
Jak se oblékají pohádky  16. 6 .- 16. 8 .2009
Jede jede mašinka  ( Již 170 let na našem území)  3. 9. 
– 4. 10 .2009
P89  (výstava obrazů)  8. 9. – 11 .10. 2009
Od Váchala k Haňkovi  (Bibliofilské knihy Josefa 
Váchala a Ladislava Haňky ve vazbách padesáti 
uměleckých knihařů)  17. 9. – 1. 11. 2009
Litina  24. 9. 2009  - 11. 1. 2010
Zázračné prameny (Lázeňské a upomínkové sklo)  15. 
10. 2009 – 28. 2. 2010
Policie a bezpečnost v totalitním státě  18. 11. 2009 
– 7. 2. 2010
Plzeňské betlémy  4. 12. 2009 – 11. 1. 2010
Slavné vily Plzeňského kraje  15. 12. 2009 – 28. 2. 
2010
České vánoce v Bruselu  15. 12. 2009 - 20. 1. 2010

Výstavy v prostorách kavárny Zpč. muzea v Plzni

Vladimír Líbal – plakáty
Architekt Miloslav Hrubec  -  Obrazy  -  16. 2. – 30. 
3. 2009
Josef Duspiva  -  Obrazy  -  1. 4. – 31. 5. 2009
Roman Šolc  -  Návrhy kostýmů pro divadelní hry  4. 
6. – 30. 9. 2009
Elen Kudrová  -  Kresby, koláže  -  5. 10. – 8. 11. 2009
Ing. Petr Chmelík  -  Mikrosvět hmyzu  (fotografie)  
listopad – prosinec 2009

Oddělení prehistorie
Příprava podkladů a realizace části výstavy Muzeum 
ve světě - svět v muzeu organizovanou J. Pšeničkou 
(výzkumy Bulharsko, tell Merdžumekja, Radčice 
a Křimice. 
Pro výstavu „Antenate di Venere dal cuore dell 
Europa“ (Venušiny předchůdkyně v srdci Evropy) 
v Miláně byly zapůjčeny dvě neolitické plastiky.   

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

Kralovice – ke kořenům historie města. Nejnovější 
archeologické nálezy. Muzeum a galerie severního 
Plzeňska v Mariánské Týnici, 9. září – 31. října 2009
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Oddělení starších dějin
Vlastní výstavy

„Hledání zmizelého – archeologie zaniklých vesnic na 
Plzeňsku“ (ZČM do února 2009) a poté předáno do 
OM Blovice (březen – duben 2009)
Policie a Bezpečnost v totalitním státě“ (ZČM 
listopad 2009 – únor 2010)

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM v Plzni

„Svět v muzeu – muzeum ve světě“ (ZČM květen– 
září 2009, garant Paleontologie)

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů (autorsky 
i zápůjčkami)

stálá exposice  „Plzeňské historické podzemí“ (město 
Plzeň, SVSmP) zapůjčeno 68ks + 52 kopií
stálá exposice  „Plzeňské historické podzemí“ 
(Pivovarské muzeum Plzeň) , stejné   jako výše, ale jiný 
provozovatel, zapůjčeno 68ks + 52 kopií
stálá expozice „Historie celnictví v českých zemích“ 
(Celní ředitelství Plzeň) 7 ks
stálá expozice „Finanční stráž ČSR 1918 – 1949“ (M 
Králíky, srub K-S 14) 4 ks
výstava „Vojáci z českých zemích na Soči 1915-17“ 
(OM Slaný ) 6 ks
výstava „Cheb ve vojenských dějinách“ (OM Cheb)    
5 ks
výstava „Silvestr a Karel Krnkové“ (obec Velký Bor) 
1 ks
výstava „Chladná krása plátovézbroje“ (NPÚ Brno 
– zámek Bítov) 4 ks
výstava „Generál Heliodor Píka“ (město Plzeň 
a Grafický atelier Krist) 57 ks
výstava „Z historie kasáren v Kralovicích“ (OM 
Mariánská Týnice) 57 ks
výstava „Kronika Trojánská“ (Národní knihovna 
Praha) 9 ks
výstava „Historická lékárna“ (OM Klatovy) 14 ks

Dlouhodobé zápůjčky z dřívějších let v expozicích 
jiných muzeí, rsp. organizací

stálá expozice OM Louny 3 ks
stálá expozice M Karlovy Vary – exp. město (Nová 
Louka) 9 ks
stálá expozice M Karlovy Vary – pobočka Jáchymov 
(Mincovna) 143 ks
stálá expozice M Karlovy Vary – pobočka Žlutice  
4 ks
stálá expozice M Kasejovice (exp. Synagoga) 72 ks
stálá expozice zámek Zbiroh (majitel Gastro Žofín) 
5 ks
stálá expozice zámek Nebílovy (správa NPÚ Plzeň) 
1 ks
stálá expozice hrad Velhartice (správa NPÚ Plzeň) 
11 ks
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stálá expozice hrad Kašperk (majitel město Kašperské 
Hory) 32 ks
stálá expozice Pivovarské muzeum Plzeň (maj. 
Plzeňský Prazdroj) 3 ks
promátorský řetěz města Plzně zapůjčen městu Plzni 
na reprezentaci 1 ks

Celkem tedy úplná realizace nebo účast na 26 akcích. 
Realizaci na archeologickýh výstavách zajišťoval Orna (+ 
spolupráce Spěváčková, Beránková, Dudková), na výstavách 
militárií Hus a Hejduk, numismatické části výstav vždy 
Hus.

Vytvoření nové expozice „Historie Plzeňského kraje“ 
v ZČM – práce se účastnilo  celé oddělení ( za spolupráce 
s pražským výtvarným ateliérem G.L.Architekti , ing. arch. 
Vagaday). Expozice je autorsky připravená, z realizace sešlo 
pro nedostatek finančních prostředků (v plánu práce se 
počítalo v r. 2009 s přípravnými pracemi)

Oddělení uměleckoprůmyslové
V průběhu roku 2009 byla zpřístupněna v Jubilejním 

sále ZČM  expozice: „Porcelán ve znamení zkřížených 
mečů“ (míšeňský historický porcelán ze sbírek ZČM 
v Plzni). Tato expozice má velký ohlas především u odborné 
veřejnosti a sběratelů.

Ve sledovaném období bylo spolupracováno na 
expozicích s dalšími institucemi – výběr, odborné zpracování 
a zápůjčky sbírkových předmětů :

NG v Praze – Zbraslav 1
Dům historie Přešticka 25
Zbiroh, Gastro Žofín 16
Národní památkový ústav v Plzni 4
Magistrát města Plzně 1
Městské muzeum a galerie v Nepomuku 11
Krajský soud v Plzni 3
pro expozice cizích institucí celkem 
zapůjčeno:

60 inv.č.

Výstavy

Realizace výstavy „Katagami“- japonské papírové 
barvířské šablony z 19. století (kurátorka - Braunová)
Realizace výstavy „ Litina“ (kurátoři - Kotorová, 
Mleziva) 
Závěr a deinstalace výstavy „Alfons Mucha a jeho 
doba“ (kurátorka - Braunová) 
Ve sledovaném období bylo spolupracováno na 
výstavách s mnoha dalšími institucemi – výběr, 
odborné zpracování a zápůjčky sbírkových předmětů:

Spolupráce na výstavě – „ Zázračné prameny“ 43
Spolupráce na výstavě – „Slavné vily 
plzeňského kraje“

5

MG v Brně – „Alfons Mucha“ putovní výstava 2
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Středočeské muzeum Roztoky „Cesty 
ornamentu“

7

Muzeum dr. Hostaše Klatovy „Apatyka 
jednorožec“

11

Tvůrčí skupina P 89  „Spolu 89 – 09“, ZČM 
v Plzni

5

celkový počet zapůjčených sbírkových 
předmětů na výstavy :

73 inv.č.

Oddělení novějších dějin
Spolupráce na výstavách s jinými organizacemi

Zničené kostely. Klášter Ostrov (26.6. - 20.8. 2009) (ve 
spolupráci s Diecézním muzeem v Plzni).
Industriální stopy v Plzni, Avalon Business Center 
Plzeň (1.10. - 13.11. 2009) (ve spolupráci s Ústavem 
umění a designu ZČU a Agenturou Smart 
Communication).

Výběr, odborné zpracování a zápůjčky sbírkových 
předmětů pro výstavy v Západočeském muzeu

Policie a bezpečnost v totalitním státě (18.11. 2009 
– 7.2. 2010)

Oddělení národopisné
Expozice

V roce 2009 nebyly provedeny žádné změny stálé 
expozice národopisného oddělení.
V roce 2009 byla otevřena expozice Muzea loutek 
Plzeň. Expozice je umístěna ve třech patrech nově 
zrekonstruovaného domu na náměstí Republiky č. 23. 
Expozice je bezbariérová, doplněna interaktivními 
a multimediálními prvky a multifunkčním sálem. (D. 
Bechný, J. Studená) 

Výstavy

Historické betlémy západních Čech, výstavní sál, 
náměstí Republiky 13 Scénář: J. Studená, T. Hájková
Z deníku chovanky, výstavní sál, náměstí Republiky 13 
Scénář: M. Tříska
Tradice českých Vánoc, České centrum, Brusel Scénář: 
D. Bechný

Oddělení paleontologie
Výstava „Muzeum ve světě svět v muzeu“ - květen 
- září - Plzeň
Výstava „Prvohorní Pompeje“ - listopad - prosinec 
– Písek

Oddělení botanické
Spolupráce na výstavě „Muzeum ve světě, svět 
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v muzeu“, 29. 5. – 30. 8. 2009, hlavní autor J. Pšenička 
(S. Pecháčková, O. Peksa)

Oddělení zoologické
Výstava „Moře a život“ (8.5.–2.8. 2009) – Západočeské 
muzeum v Plzni (hlavní budova), převzatá výstava 
(NM Praha a Blatské muzeum v Soběslavi). Kurátor 
instalace výstavy v Plzni – R. Vacík, spolupráce za 
zoologické oddělení – I. Hradská, I. Těťál.

Knihovna Západočeského muzea
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 

12 drobných výstavek s ukázkami starých a vzácných tisků, 
případně ukázkami ze vzácných tisků studijního fondu 
v prostoru knihovny pro školní exkurze ze všech typů škol 
(od základních přes učňovské a střední až po univerzitu). 
Na těchto akcí bylo celkem ca 114 návštěvníků. Knihovna 
se podílela na akci Muzejní noc uspořádáním výstavky 
a otevřením celé knihovny. Při této akci knihovnu navštívilo 
ca 900 návštěvníků.

Opravy a udržování budov 
muzea
Hlavní budova

dokončení silnoproudých rozvodů  :koncové spínače 
k požárním klapkám VZT, úprava v ovládací skříni 
a rozvaděči v přírodovědě, elektrické ovládání žaluzií 
v přírodovědě, doplnění podlahových zásuvek 
v přírodovědě, dokončení elinstalace ve strojovně VZT, 
dokončení osvětlení chodby v 1.suterénu, osvětlení 
větrací šachty  VZT
1.suterén střed : sádrokartonový podhled, výmalba
dokončení větrací šachty VZT ve 2.suterénu a na 
dvoře
dokončení krytů radiátorů v historii
dokončení krytů radiátorů v přírodovědě
uliční fasáda : nové kamenické prvky nad soklem-
pokračování
vitriny Navrátil - levé křídlo UMPRUM 
– pokračování : oprava a osvětlení vitrin 
č.15,16,20,21,22,23,  oprava vitrin – lodě č.1,2,3
Reklamní stožár před budovou ZČM v Kopeckého 
sadech

Depozitář Zborovská
depozitář v přízemí : stavební práce,osvětlení,kolejnice 
pro  pojízdné regály, podlahová stěrka,  dodávka 
a montáž regálů
zateplení zbývající části depozitáře na půdě 
vč.osvětlení
realizace montáže ochranného pletiva na komíny 
a věžní ochoz - zabezpečení proti zanášení holubím 
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trusem a pádu holubů do komínů.
výstavba regálů ,mycích stolů  a polic pro oddělení 
OZAV
údržba vybavení dle požadavků jednotlivých oddělení
montáž regálů pro oddělení středověku

Depozitář Nepomuk
rozvody ústředního topení v pravé části budovy 
v přízemí, napojení na stávající plynové kotle, 
dokončení plyn.přípojky
příprava a vyklízení místností pro instalaci rozvodu 
topení
realizace  rozvodu topení a jeho připojení na kotelnu 
v přízemí objektu
opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk
oprava el. instalace

Tylova 22
zahájení prací na výměně střešní krytiny a zateplení 
depozitářů v podkroví
výměna osvětlovacích těles v odd. konzervace
montáž a předělání regálů v depozitáři odd. novověku
zajištění oprav zařízení dle požadavků jednotlivých 
oddělení
údržba venkovních prostor
zajištění vyčištění kanalizace
oprava el. instalace , výměna schodišťových vypínačů, 
oprava oken a výměna žaluzií v oddělení novověku
montáž digestoře v oddělení konzervace
oprava sprchového koutu , vodovodu a odpadu v odd. 
paleontologie

Bolevecká náves 17
dokončení výstavby regálů a předělání depozitáře 
v odd. UMPRUM – objekt E
demontáž regálů a vyklizení odd. grafiky  
(UMPRUM)  - objekt B
montáž a připojení průtokového ohřívače v odd. 
UMPRUM – objekt B
realizace rekonstrukce kotelny –  objekt B
úprava areálu
zajištění oprav zařízení dle požadavků odd. 
UMPRUM.
úprava místnosti pro  potřeby odd. konzervace 
v objektu A
údržba a opravy vybavení technického oddělení
montáž a připojení mycího stolu a odpadu pro 
oddělení konzervace v objektu  A

nám. Republiky 13
vystěhování kanceláří a zajištění vymalování a položení 
koberců
údržba vybavení dle požadavků nár. oddělení
demontáž a likvidace starých regálů  - Chotěšovský 
dům, depozitář řemesel
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přestěhování a následné ukotvení vitrín – expozice 
školství

Depozitář Částkova
částečná realizace opravy výtahu – nový poklop

Hartmanice
oprava el. instalace a osvětlení vitrín.
výměna vchodového osvětlení

Ostatní činnost muzea
Zahraniční expedice

V říjnu byla uskutečněna expedice do oblasti Vnitřního 
Mongolska, na permskou lokalitu Wuda.  Expedice měla za 
cíl rekognoskaci terénu pro paleontologické výkopy v Číně 
v roce 2010. V cílové oblasti bylo prozkoumáno cca 40 km 
potencionálních oblastí, kde se uskuteční výkopy. Bylo 
vybráno 5 míst. V průběhu expedice byla nashromážděna  
srovnávací kolekce čítající cca 30 sbírkových předmětů.

Přednášková činnost odborných 
oddělení
Oddělení prehistorie

Na hodnotící komisi PPAV na NPÚ v Plzni byl 
přednesen referát s prezentací o výsledcích výzkumu 
valu na suburbiu hradiště „Hůrka“ ve Starém Plzenci 
(M. Metlička).
Uspořádáno bylo výroční zasedání západočeské 
pobočky ČAS, kde byl zvolen nový výbor a kde 
také bylo předneseno několik přednášek o nových 
výzkumech v regionu (Zelenka, Metlička).

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Přednášky v rámci výuky archeologie (raný středověk, 
opevněná sídla ve středověku, sakrální architektura ve 
středověku) na katedře archeologie Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity, České Budějovice (P. Břicháček).
Archeologie převážně nedestruktivní, 14. prosince 
2009, klub Vodnář, Plzeň (P. Braun).
Milevsko – Národní kulturní památka, výsledky 
archeologického výzkumu, 30. března 2009, NPÚ 
územní pracoviště Č. Budějovice (P.Břicháček).
Dálkové komunikace v pravěku a středověku, 24.října 
2009, Milevsko (P.Břicháček).
Románská sakrální architektura v Čechách, 
14.listopadu 2009, Milevsko (P.Břicháček).
Sedlčansko – kontakty mezi jižními a západními 
Čechami v pravěku, 18.listopadu 2009, Milevsko 
(P. Břicháček).
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Oddělení starších dějin

„Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny“, 
Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 10. 2. 2009, cca 
30 posluchačů (Orna)
„Jan Palach a normalizace 1969“ , pro studenty 
gymnasia a obchodní akademie ve Stříbře, duben 
2009, cca 60 posluchačů ( Bernhardt)
„35. Pěší pluk Plzeň – stručné dějiny “, Kralovice, 6. 
6.2009, cca 160 posl. (Hus)
komentované prohlídky výstavy pro plzeňské školy 
během trvání výstavy „Hledání zmizelého“ v ZČM 
v lednu a únoru  (Orna a Dudková)
přednášky  na KAR FF ZČU, obor numismatika, 15 
studentů (Hus)

Oddělení novějších dějin

Situační analýza extremistických hrozeb na území 
města Plzně. Možnosti samosprávy při řešení 
politického extremismu. Magistrát města Plzně, 3.6. 
2009 (Krčmář).
Z dějin Vejvanova. Vejvanov, 4.7. 2009 (Krčmář).
Z dějin Sebečic. Sebečice, 26.9. 2009 (Krčmář)

Oddělení uměleckoprůmyslové

Braunová: 3x komentované prohlídky pro skupiny 
zájemců v expozici „Porcelán ve znamení zkřížených 
mečů“.
Kotorová, Mleziva: 4x komentované prohlídky výstavy 
„Litina“ –  spolupráce se studenty ZČU v Plzni, 
zajištění odborných přednášek k výstavě „Litina“: ing.  
Hučka 3x Mgr. Bělová 1x

Oddělení národopisné

Přednáška o sbírkotvorné činnosti národopisného 
oddělení. Součást programu Muzejní noci. (D. 
Bechný)
Seminář Etnografické komise AMG v Rožnově pod 
Radhoštěm; referát: Muzeum loutek v Plzni (D. 
Bechný)

Oddělelní paleontologické

Přednáška USA  - Západní Virginie – v rámci 
přednáškového cyklu Výpravy za poznáním, Plzeň, 
leden ( Josef Pšenička)
Přednáška „Putování po Číně II“ pořádané Radnickým 
klubem důchodců; Radnice, listopad ( Josef Pšenička)
Přednáška „Paleontologické výkopy na Ovčíně“ 
pořádané Svazem ochránců přírody - Radnice; 
Radnice, listopad ( Josef Pšenička)
Přednáška „Palaeobotanical infromation from tuff“ 
- Universita Kunming, Yunan, Čína. ( Josef Pšenička)
Přednáška v muzeu v Chemnitz při setkání sběratelů 
silicifikovaného materiálu:  Silicifikovaná dřeva 
v plzeňské pánvi. ( Jan Bureš)
Přednášky na ZČU, fakulta pedagogická, katedra 
geografická a katedra přírodních věd ( Josef Pšenička).
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Konzultace, vedení a oponentury diplomových prací-
fakulta pedagogická, katedra geografická a katedra 
přírodních věd; Přírodovědecká fakulta UK Praha; 
(Pšenička).

Oddělení botanické

Přednáška pro Západočeskou pobočku ČBS (2. 3. 
2009): „Víte opravdu, kde v západních Čechách roste 
„Eragrotis minor“ ? ( J. Nesvadbová, S. Pecháčková).
Přednáška „Jak se dělá herbář a k čemu je dobrý“ 
pro 91. oddíl vodních skautů Plzeň, 6. 5. 2009 (S. 
Pecháčková)

Oddělení zoologické

Přednášky na Katedře biologie Pedagogické fakulty 
ZČU Plzeň – Fylogeneze a systém strunatců, Fauna 
ČR (R. Vacík)
Výuka předmětů na Katedře biologie FPE ZČU 
v Plzni: Fauna ČR a Zoologie 2 (R. Vacík)
vedení 12 bakalářských a diplomových prací na 
Katedře biologie FPE ZČU v Plzni (R. Vacík, I. 
Hradská, I. Těťál)
oponentura diplomové práce na Katedře ekologie FŽP 
ČZU v Praze (R. Vacík)

Ŕeditelství

Výuka na Západočeské univerzitě, Filozofická fakulta, 
Katedra archeologie. Zimní semestr (2 hod.týdně): 
Historie skla a sklářské výroby.(F. Frýda)
Výuka na Západočeské univerzitě, Filozofické fakultě, 
Katedra archeologie. Letní semestr (2 hod. týdně): 
Muzeologie a ochrana památek (F. Frýda)
Výuka na Škole muzejní propedeutiky Asociace muzeí 
a galérií České republiky. Kurz určen pro pracovníky 
muzeí, galerií a veřejné správy. Přednášeny okruhy : 
Archeologie a terénní práce; Historické sbírkové obory 
a jejich problematika v muzeích.(F. Frýda)
Předseda zkušební komise Školy muzejní propedeutiky 
AMG (F.Frýda)
Oponetní posudky magisterských diplomových prací 
na ZČU FF, Katedry archeologie (3 práce) ( F. Frýda)
Akreditovaný člen zkušební komise pro státní 
bakalářské a magisterské zkoušky ZČU FF, Katedry 
archeologie. (F.Frýda).

Přednášková a kulturní činnost 
v objektech muzea

Přednáškový cyklus Vypravy za poznáním (12 
přednášek)
Silvestr Kotek,František Šika - Pákistán
Sheila Singhová - Omán
Martin Loew – Petrohrad – skvost na řece Něvě
Slávek Suldovský – Indický Himaláj – Simkám na 
kole
Martin Vedral – Indie a Nepál
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Martin Loew – Mongolsko – země Čingischána
Petr Dürr - Nepál
Petr Novotný - Kamčatka
Martin Vedral - Island
Jan Pospíšil – Čína – velká cesta říší Středu
Petr Stříbrný – Itálie a ostrovy - cyklo
František Šesták, Jan Hájek – Route 66 – napříč 
Amerikou na kole

Ostatní přednášky a kulturní programy uvedeny 
v příloze Program přednáškového sálu Západočeského 
muzea v Plzni.

Celkem v Západočeském muzeu bylo uspořádáno 191 
kulturních akcí.

Účast na odborných a vědeckých 
konferencí

Účast na kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách 
2008“ a na výroční členské schůzi ČAS, kde byl zvolen 
nový výbor (Zelenka).
Účast na 19. pracovním setkání „„Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen / Oberösterreich“, (ARGE), které se tento 
rok konalo v Prachaticích (Metlička). 
Dějiny staveb, 20. – 22. března 2009, Nečtiny (M. 
Čechura – referát Krypta kostela Sedmibolestné Panny 
Marie v Rabštejně nad Střelou)
Archeologické výzkumy v Čechách 2008, 31. března 
– 1. dubna 2009, Praha (M. Čechura – referát 
Archeologický výzkum zaniklých městských domů 
v Kralovicích, P. Hereit – účast, M. Sochorová – účast)
29. Niederbayerischen Archäologentag, 17. – 19. 
dubna 2009, Deggendorf (Německo) (p. Hereit)
Nové archeologické objevy sakrální architektury na 
jižní Moravě, 19. 5. 2009, Brno (M. Čechura – účast)
Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und 
historische Quelle, 3. – 6. června 2009, Mikulčice 
(M. Čechura – referát The early medieval churches in 
Bohemia in archaeological research)
Forum Urbes Medii Aevi VIII, 17. – 20. června 
2009, Brno (P. Schneiderwinklová – referát Podoby 
a proměny pohřebního ritu u kostela sv. Bartoloměje 
v Plzni (spolu s E. Průchovou), M. Čechura – referát 
Opevněné kostely ve struktuře středověkého města)
19. setkání Archeologické pracovní skupiny východní 
Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko, 
17. – 20. června 2009, Prachatice (P. Hereit) 
Letní škola medievistických studií, 4. – 6. září 2009, 
Praha (M. Čechura – účast)
41. mezinárodní konference archeologie středověku, 
21. – 25. září 2009, Pardubice (M. Čechura – referát 
Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle 
archeologického a antropologického výzkumu)
Ecclesia  als  Komunikationsraum in Mitteleuropa (13. 
– 16. Jahrhundert), 23. září 2009, Praha (M. Čechura 
– referát History and function of medieval cemeteries 
in Bohemia)
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Restaurování pórovité keramiky, 12. listopadu 2009, 
NM Praha (M. Šmejdová)
Konference k 90. výročí založení Archeologického 
ústavu v Praze (P. Břicháček).
Účast na 41. mezinárodní konferenci archeologie 
středověku, 21.-25.9.2009 – Pardubice. Referát 
–E. Černá , F. Frýda, - Sklo vrcholného středověku 
– současný stav a perspektivy studia historických 
technologií – úvodní referát konference
Konference „Výrobní a technologické aspekty střv. 
a raně novověkých komorových kachlů“, Uherské 
Hradiště, únor 2009 (Orna)
Symposium „Scholé ve stodole“, Holostřevy duben 
2009 (Bernhardt)
41. mezinárodní konference střv. archeologie, 
Pardubice, září 2009 (Orna, Spěváčková) 
37. seminář archeologů muzeí a pam. péče, Jihlava, 
květen 2009 (Orna, Dudková, Spěváčková)
konference „Komunikace archeologie“, Brno červen 
2009 (Orna, Dudková)
konference „Praha archeologická – město UNESCO 
a jeho dědictví“, květen 2009 (Orna, Dudková)
konference „Vnímání krajiny v minulosti – hostorická 
krajina dnes“, Praha leden 2009 (Bernhardt)
konference „Evropská města mezi koncem války 
světové a Studené války“, Praha říjen 2009 (Bernhardt)
konference „Mezinárodní den památek a regenerace 
městských památkových rezervací“, Praha duben 2009 
(Hus)
Fotografie v muzeích, Technické muzeum v Brně, 28. 
– 29.4. 2009 Brno (Morgensternová, Palová).
Poslední týdny války, první týdny míru, Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích, 15.5. 2009 České 
Budějovice (Krčmář).
Obnova demokracie v Československu po roce 1989, 
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci, 17. 
– 18.8. 2009 Olomouc (Krčmář).
Zrození moderního města (1890 – 1939), Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové, 4. – 5.11. 2009 
Hradec Králové (Krčmář).
Příběh je základ... a lidé příběhy potřebují... aneb 
Teoretické a praktické aspekty orální historie, 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 19. 
– 20.11. 2009 České Budějovice (Krčmář).
Digitalizace fotografií, Technické muzeum v Brně, 
9.12. 2009 Brno (Palová).
Plakáty v českých archivech a muzeích, Národní archiv 
Praha, 10.12. 2009 Praha (Palová).
Seminář o muzejních programech v British Museum, 
Ústí nad Labem (Slámová)
Seminář Etnografické komise AMG – 8. – 9. 6. 2009 
(Bechný)
Seminář Etnografické komise AMG – 21. - 22. 10. 
2009 (Bechný)
Konference ČBS „Porazitické, poparazitické 
a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. 11. 2009, 
kat. botaniky PřF UK, poster Z. Ipser, J. Brabec, J. 
Jersáková, Z. Balounová et J. Nesvadbová: Dlouhodobý 
monitoring švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště u Fínů 
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a kol. ( J. Nesvadbová).
Odborný seminář Nečtiny „Evoluce revoluce“, FF 
ZČU, 20.–21. 1. 2009 (O. Peksa).
Seminář při příležitosti 50. výročí Jihočeské pobočky 
ČBS, Blatná, 5.–6. 9. 2009 (S. Pecháčková, J. 
Nesvadbová, J. Sofron).
Seminář „Evropská digitální knihovna a možnosti 
zpřístupnění digitalizovaných sbírek muzeí“ 
pořádaného Národním muzeem v Praze, 30. 9. 2009 
(S. Pecháčková, R. Bláhová).
Setkání muzejních botaniků (AMG) v Úštěku, 26.–28. 
5. 2009 (O. Peksa).
Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS 
v Poohří, 16.–19. 4. 2009 (O. Peksa).
Bryologicko-lichenologické dny Bryologicko-
lichenologické sekce ČBS v Železných horách, 24.–27. 
9. 2009 (O. Peksa).
Konference k 10. výročí od založení Holýšovského 
ornitologického klubu (7.11.2009, Holýšov) 
– přednáška „Studium diverzity v Českém lese“ (R. 
Vacík)
Vedoucí a knihovnice se aktivně účastnili celostátního 
semináře knihovníků muzeí a galerií při AMG 
v Pardubicích (9.-11.9.). V závěru roku se vedoucí 
účastnil (5.-6.12.) semináře Archivy, knihovny 
a muzea v digitálním světě 2007.

Práce pracovníků muzea v poradních 
sborech a edičních radách

Časopis společnosti přátel starožitností českých, ediční 
rada (F. Frýda)
Jindřichohradecký sborník historický (P. Břicháček).
 Sborník Západočeského muzea v Plzni (členové 
oddělení podle tvorby jednotlivých čísel).
předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 
OM v Klatovech (Orna)
člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost  
muzea v Mar. Týnici (Hus) 
Členství v Poradním sboru ZČG v Plzni – M. 
Maderová
Členství v Poradním sboru Okresního muzea a galerie 
severního Plzeňska – M. Maderová
Členství v Poradním sboru Muzea Chodska 
v Domažlicích – M. Maderová
Členství v Poradním sboru Vlastivědného muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech – M. Maderová
Členství v Poradním sboru pro nákup sbírek pro 
oddělení knihovny ZČM – D. Bechný
člen Poradního sboru Oblastního  muzea v Lounech 
(F. Frýda)
členství v ediční radě Pivovarského muzea v Plzni 
(Hus)
členství v redakční radě sborníku Minulostí 
západočeského kraje (Bernhardt)
členství v redakční radě sborníku PeF ZČU „Scamna 
super misam“
členství v Poradním sboru krajského muzea  
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Karlovarského kraje (Krčmář).
Bulletin of Geosciences ( J. Pšenička), člen ediční rady 
impaktovaného časopisu
Folia Musei Rerum Naturalium Bohemia Occidentalis 
– Geologica ( Josef Pšenička), šéfredaktor.
Redakční rada Sborníku Západočeského muzea, 
Příroda (S. Pecháčková, O. Peksa).
Redakční rada časopisu Bryonora (vydává 
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – redakční 
práce, korektury (O. Peksa).
Časopis Calluna (vydává Západočes. poboč. ČBS) 
– vedoucí redaktor (S. Pecháčková), technický redaktor 
( J. Nesvadbová), redaktor ( J. Sofron).
vedoucí redaktor Sborníku ZČM – Příroda (R. Vacík)
člen redakční rady časopisu Erica (R. Vacík)
člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni (R. 
Vacík)
členka redakční rady Sborníku ZČM – Příroda (I. 
Hradská)

Badatelská činnost
Počet odborných badatelských návštěv 283, z toho 
zahraničních 17

Knihovna Západočeského muzea
Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů, z toho 49 

zaměstnanců. Knihovnu navštívilo celkem 615 čtenářů, 114 
účastníků exkurzí a ca 900 návštěvníků při akci Muzejní 
noc, celkem tedy 1 629 návštěvníků. Jako průměrný počet 
návštěv knihovny lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy 
je otevřeno). Odhad jejich prezenčních výpůjček je určen 
na 3.865 kusů. Absenčních výpůjček, pro zaměstnance 
muzea, bylo 245. 

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2009 
celkem 4.330,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně 
přinesly finanční úhradu v hodnotě 4.569,- Kč a kopie, 
zasílané na fakturu 762,- Kč. Celkem byly tržby za 
knihovnu 9.662,- Kč. 

Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat 
návštěvníky webových stránek knihovny.  Návštěvníků 
online katalogu OPAC bylo celkem 19.181. Je potěšitelná 
vysoká návštěvnost webových stránek (326.483 návštěvníků) 
nové digitální knihovny „Plzeň a Plzeňsko na starých 
mapách“, která byla spuštěna v závěru roku 2008.

Do skladu bylo přijato celkem 2 361 kusů publikací od 
10 titulů publikací (Sborník Historie 19, Sborník Příroda 
109 a 110, Erica č. 15 a 16, ZČM v Plzni 1878-2008, 
Obléhání hradu Lopaty, Litina ze sbírek ZČM a jiných 
publikací Castellologica 10 a 11, Archaeologica historica 
34). Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 643 
kusů publikací v celkové hodnotě 33.345,- Kč. Výměnou, 
povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace 
bylo rozesláno 2 071 kusů publikací. Z knihovny bylo 
vyexpedováno za rok 2009 celkem 2 714 kusů publikací.
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Počty zapůjčených sbírkových předmětů 
mimo Západočeské muzeum v roce 
2009
Celkem : 2236
z toho pro účely : 
studijní - vědecké 34
studijní 310
restaurování 61
reprodukce 1
rekatalogizace 64
publikace 38
prezentace 6
konzervace 622
fotografování 1
digitalizace 45
výstavní 1028
výstavní - zahr. 26

Práce v odborných komisích 
a profesních sdruženích

Archeologická komise při NPÚ, územní odborné 
pracoviště v Plzni (Metlička - předseda).
Česká archeologická společnost, západočeská pobočka 
(A. Zelenka – předsada, M. Strnad – jednatel).  
 Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
Sbírkotvorná komise Městského muzea ve Stříbře (M. 
Čechura)
Oborová komise muzejních archeologů při AMG 
(P. Hereit)
Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 
(všichni členové oddělení).
členství v ZRAKu –  oddělení zastupuje Orna 
a Dudková
předseda Vlastivědné společnosti „Regio“ (Orna)
členství v archeologické komisi AMG (Orna, 
Dudková)
členství v účelové dlouhodobé odborné archeologické 
komisi na ZAV Plaza-Opava při ArÚ ČAV Brno 
(Orna) 
členství v České archeologické společnosti (Orna)
členství v Společnosti přátel starožitností českých 
(Hus, Orna)
členství v historické komisi a výboru RJ  Čs. obce 
legionářské v Plzni (Hus)
členství v Komisi pro symboliku ÚV ČsOL v Praze 
(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)
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členství v grantové komisi pro oblast kultury 
Plzeňského kraje (Hus)
členství (v zastoupení ZČM) v organizaci Česká 
numismatická společnost (Hus)
členství (v zastoupení ZČM) v organizaci Čes. spol. 
přátel drobné plastiky (Hus)
členství (v zastoupení ZČM) v organizaci Evropská 
numismatická asociace (Hus)
členství v redakční radě sborníku Minulostí 
západočeského kraje (Bernhardt)
členství v redakční radě sborníku PeF ZČU „Scamna 
super misam“
členství  (v zastoupení ZČM) v prestižní organizaci 
„BDOS – Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde“ 
(Svaz německých sběratelů řádů – Německá společnost 
pro studium řádů) v SRN (v zastoupení Hus)
členství v Pracovní skupině pro zřízení Muzea 
církevního umění plzeňské diecéze (Krčmář).
členství v pracovní skupině při Collegium Bohemicum 
pro přípravu expozice k dějinám němců v českých 
zemích (Krčmář).
Braunová – členka komise pro sbírkotvornou činnost 
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Etnografická komise AMG – členství ve výboru 
komise (D. Bechný)
Etnografická komise AMG – členství (M. Maderová)
Výbor Bryologicko-lichenologické sekce České 
botanické společnosti (O. Peksa).
Výbor Západočeské pobočky České botanické 
společnosti (S. Pecháčková, J. Nesvadbová, J. Sofron).
místopředseda Západočeské pobočky České 
společnosti ornitologické při Západočeském muzeu 
v Plzni (R. Vacík)
člen České společnosti ornitologické (R. Vacík)
člen České zoologické společnosti (R. Vacík)
členka České arachnologické společnosti (I. Hradská)
člen České společnosti entomologické (I. Těťál)
Dále je vedoucí knihovny členem Pracovní skupiny pro 
staré tisky při Národní knihovně a Pracovní skupiny 
pro ochranné reformátování rovněž při NK.
Česká archeologická společnost, odborná skupina pro 
dějiny skla, předseda F. Frýda
Asociace muzeí a galerií ČR – F. Frýda, člen senátu 
AMG

Spolupráce  s jinými organizacemi
Oddělení prehistorie

s Archeologickým ústavem v Praze

odd. konzervace (H. Březinovou) - při konzervaci 
jantarových a železných předmětů
s M. Chytráčkem na muzejním zpracování a evidenci 
nálezů výzkumu pravěkého hradiště na Černém vrchu 
u Svržna, okr. Domažlice a při výzkumu dřevěných 
konstrukcí u rybníčka na předhradí Vladaře u Žlutic. 
s M. Dobešem na zpracování staroeneolitických nálezů 
z jihozápadních Čech.
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I. Sýkorovou-Fridrichovou – zpracování mezolitického 
objektu ze Sence, určování paleolitického 
a mezolitického materiálu
N. Profantovou – zpracování depotu železných 
předmětů z Miřkova „Malého křakovského vrchu.
L. Jiráněm – na chystaném zpracovávání nově 
nalezených depotů doby bronzové v Čechách. 
I. Pavlů – neolitické osídlení jihozápadních Čech, 
výzkum sídliště ve Vochově

s Národním muzeem

oddělením archeologie (P. Sankotem, M. Ličkou) 
– spolupráce při výstavách, zpracování sbírek 
a konzultace při studiu nálezových fondů z obou 
organizací. 
s Národním památkovým ústavem, územním 
odborným pracovištěm v Plzni a centrálním 
pracovištěm v Praze : spolupráce na památkové 
ochraně v regionu, zaměřování lokalit, koordinace 
archeologické činnosti. 
realizace výzkumů z programu podpory záchranných 
archeologických výzkumů v regionu. 

s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

(O. Chvojkou) na chystaném zpracování nově 
nalezených depotů doby bronzové v Čechách

s Muzeem v Blovicích

na přípravě budoucí nové expozice pravěku (výroba 
kopií) a zpracování zdejšího archeologického fondu ( J. 
Bouda).

se Západočeskou univerzitou

konzultace při určování nálezových souborů, pomoc 
studentům při bakalářských a magisterských pracích.
s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků 
a uhlíků, v roce 2009 určování vzorků z výzkumů 
v Dobřanech, Plzni-Bručné a Hradci u Stoda.

s Muzeem Chodska v Domažlicích

spolupráce při provádění záchranných výzkumů 
– obchvat Poběžovic, konzervace sbírkového fondu, 
určování nových archeologických nálezů

s Krajským muzeem Karlovarského kraje

prospekce a dokumentace hradiště na Vladaři 
a osídlení jeho zázemí

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Archeologický ústav AV ČR Praha

spolupráce na tvorbě databáze Archiv, na výzkumné 
činnosti (grant) a při specializované konzervaci nálezů
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Západočeská univerzita v Plzni

fakulta humanitních studií, katedra filozofie a katedra 
antropologie, vedení bakalářských s diplomových 
prací (M. Čechura) a posuzování bakalářských 
a diplomových prací (P. Hereit a P. Braun)

Jihočeská univerzita České Budějovice

Filozofická fakulta, katedra archeologie, výuka oboru 
a posuzování bakalářských a diplomových prací 
(P. Břicháček)

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu 
dějinnou, posuzování bakalářských a diplomových 
prací (P.Břicháček)

Magistrát města Plzně

ochrana archeologických památek v areálu MPR 
a v předměstské zóně

Muzeum Chodska v Domažlicích

realizace záchranných výzkumů, povrchový průzkum 
regionu

Národní památkový ústav Praha

spolupráce na tvorbě SAS a ochraně archeologických 
památek

Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště Plzeň a České Budějovice, 
ochrana a evidence archeologického kulturního 
dědictví

Referáty kultury obcí s rozšířenou působností a stavební 
úřady Plzeňského kraje

ochrana archeologických památek

Oddělení starších dějin

spolupráce zejm. s NPÚ, o.ú.p. Plzeň – konsultace, 
koordinace, výměna informací, metodická pomoc aj. 
(Hus, Orna, Dudková)
zpracování skleněných artefaktů vč. konzervace 
a dokumentace pro NPÚ, Plzeň. 17 předmětů 
z Přimdy a Velhartic (Beránková, Spěváčková)
spolupráce s ArÚ ČSAV Praha při tvorbě databáze 
Archiv (Orna)
vypracování projektu ZAV pro výstavbu nového 
divadla v Jízdecké ulici pro město Plzeň - útvar 
investic (Orna)
spolupráce s krejčovnou DJKT Plzeň – poskytování 
vzorů aj. (Hejduk)
spolupráce s Celním ředitelstvím Plzeň – pro CŘ 
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zpracován scénář stálé expozice a zapůjčeny exponáty, 
oplátkou poskytnuty některé stejnokrojové doplňky 
a artefakty (Hus)
spolupráce s Krajským voj.velitelstvím a  SSK Dukla 
Plzeň – konsultace aj. (Hus)
spolupráce s KVH „33. Střelecký pluk“- konsultace, 
poskytování vzorů aj. (Hus)
praktická pomoc při provozu studijního depositáře 
a exposice OKTE Krajského  ředitelství PČR Plzeň 
(Hejduk)
spolupráce s balisticko-pyrotechnickou laboratoří KS 
PČR Plzeň - OKTE (Hejduk)
praktická i metodická pomoc při revitalizaci exposice 
Plzeňského historického podzemí a to dvakrát 
– počátkem roku pro město Plzeň zastoupené 
SVSmP a od jara pro definitivního provozovatele, 
a to Pivovarské muzeum majitele Plzeňský Prazdroj 
(Beránková, Spěváčková, Orna, Dudková)
spolupráce s odd.správní služby PČR  při správě sbírky 
zbraní, konsultace, kontrola aj. (Hejduk, Hus)
Spolupráce s MmP a Knihovnou  ZČM při umístění 
starých map Plzně na web města (Bernhardt)
Průběžná spolupráce s Archivem m. Plzně (Bernhardt)
spolupráce s odd. geomatiky KMA FAV ZČU při 
skenování map 
Spolupráce s masmédii – byly poskytnuty významné 
rozhovory pro tisk, rozhlas  a televizi k archeol. 
výzkumům obecně a k ZAV v Mlýnské strouze, 
dále k výstavě „Hledání zmizelého“, toto vše 
v průběhu roku několikrát  Orna + Dudková (oba 
celkem  cca 12x). Dále jeden rozhovor pro masmédia 
při příležitosti emise Historického atlasu měst 
(Bernhardt). Byla ovšem i prezentace v regionální 
TV  a rozhlase a místním denním tisku při příležitosti 
otevření výstavy „Policie a Bezpečnost v totalitním 
státě“ (Hus, cca 5 x) a dále k otevření  Muzea celnictví 
v Plzni ( Hus, cca 3 x), z oblastí  jiných militárií byly 
poskytnuty 4 rozhovory (Hejduk, Hus).
Pedagogická činnost na ZČU Plzeň - KAR FF, výuka 
numismatiky (Hus)
Konsultace atd. pro studenty historie PeF a FF ZČU 
(Hus)
Spolupráce s PeF ZČU při přípravě sborníku 
nejlepších studentských prací, výběr,    redakční rada aj. 
na 55 prací posuzováno (Bernhardt)
Spolupráce s PeF ZČU v rámci projektu „Historická 
dílna“, (Bernhardt)
Oponentura bakalářských prací Katedry historických 
a antropologických věd FF ZČU (Dudková)
Vedení diplomové práce na Katedře archeologie FF 
ZČU (Orna)
Umožnění praxe studentům archeologie KAR ZČU 
jak na výzkumech, tak při laboratorních pracích 
(Orna)
Umožnění studentům ÚUD ZČU (textilní výroba 
a dějiny módy) návštěvy depositáře uniforem, 
konfrontace s materiálem aj. (Hejduk)
Poskytována metodická a konsultační činnost řadě 
muzeí  z různých oborů zaštítěných oddělením a to 
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telefonicky, mailem i osobně (např. muzea Jihlava, 
Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Sokolov, Louny, Cheb, 
Mariánská Týnice, Blovice, Rokycany, Domažlice, 
Pivovarské muzeum Plzeň, Technické muzeum  Brno, 
VHÚ Praha, Technické muzeum „Techmania“ Plzeň 
– prováděli podle oboru všichni pracovníci).
Praktická pomoc v terénu při ZAV pro OM Blovice 
(Orna  a Dudková)
Praktická pomoc v terénu při ZAV pro OM 
Domažlice (Orna  a Dudková)
Spolupráce na úpravě a správě numismatické sbírky 
OM Rokycany (Hus)
Výroba kopií a replik pro výstavní účely (keramika, 
archeologické artefakty, tabule hodnostních označení, 
uniformní součásti, repliky uniforem, odznaky aj.) byly 
prováděno při realizaci velkých výstav, např. :
pro instrukční a výstavní účely byly zhotoveny 
tabule nášivek vojenských škol a učilišť a vojenských 
sportovních klubů (Hejduk)
pro instrukční a výstavní účely byly zhotoveny tabule 
replik hodnostního označení s použitím originálních 
dílů, a to pro složky Železniční policie, SNB, Ostrahy 
státních hranic, Pohraniční stráže, Vojsk MV, ČSD, 
Lidových milicí aj. – na 8 sad (Hejduk)

Oddělení novějších dějin

Biskupství plzeňské – příprava expozice Muzea 
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního 
prostředí – příprava publikace Pět plzeňských řek 
(Krčmář).
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor cestovního 
ruchu a informatiky – propagační materiál Muzea 
a galerie (Krčmář, Mergl, Frýda).
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor kultury 
a památkové péče – historická dokumentace objektu 
Pekla. 
Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství 
(Krčmář).
Národní památkový ústav – územní pracoviště Plzeň 
– historická fotodokumentace, publikační činnost 
(Krčmář).
Národní památkový ústav – územní pracoviště Loket 
– historická fotodokumentace, konzultace, publikační 
činnost (Krčmář).
Ústav umění a designu ZČU – výstava – historický 
fotomateriál.
Agentura Smart Communication – výstava – 
historický fotomateriál.
Policie ČR – odborná vyjádření (Krčmář).
Vydavatelství Kalous & Skřivan – zhotovení kalendáře 
(Krčmář).
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola 
Zámeček – zhotovení kalendáře (Krčmář).
OÚ Šebečice – zpracování historie, přednáška 
(Krčmář)
OÚ Vejvanov – zpracování historie, realizace naučné 
stezky, přednáška (Krčmář)
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Nadace 700 let města Plzně a fotostudio V. Hynčíka 
-  příprava kalendáře.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně 
– systémová analýza, konzultace (Krčmář).
Magistrát města Plzně – materiály – 2. odboj 
(Morgensternová, Palová)
Archiv města Plzně – materiály – 2. světová válka 
(Morgensternová, Palová).
Západočeská galerie v Plzni – historická 
fotodokumentace.
Sdružení Ametyst – konzultace k naučné stezce 
(Krčmář).
Magistrát města Plzně – odbor památkové péče – 
historická fotodokumentace (Morgensternová, Palová).
Vydavatelství a nakladatelství RegionAll, časopis 
Vítaný host – publikační činnost, konzultace (Krčmář)
Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU 
– publikační činnost, konzultace (Krčmář).
Klub Augusta Sedláčka (Krčmář).
Společnost přátel starožitností (Krčmář).
Atelier Soukup – výstava, konzultace, příprava 
expozice (Krčmář).
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici – konzultace (Krčmář).
Studio Gemini – historický filmový materiál 
(Vyletová). 
Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice 
(Krčmář).
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – příprava 
expozice pro Collegium Bohemicum (Krčmář).
Národní muzeum v Praze – příprava expozice pro 
Collegium Bohemicum (Krčmář).
Muzeum města Ústí nad Labem - příprava expozice 
pro Collegium Bohemicum (Krčmář).
Ministerstvo zahraničních věci ČR - příprava expozice 
pro Collegium Bohemicum (Krčmář).
Krajské muzeum Karlovarského kraje (Cheb) 
– poradní sbor, projekt Knihobraní (Krčmář).
Krajské muzeum Karlovarského kraje (Karlovy Vary) 
– konzultace (Krčmář).
Krajské muzeum Karlovarského kraje (Sokolov) 
– konzultace (Krčmář).
Muzeum jižního Plzeňska (Palová).
Česká společnost Josepha Haydna a Haydnovy 
hudební slavnosti (Palová).
Publicista M. Anton.
CITeM – metodické centrum pro IT v muzejnictví 
(Palová).
Univerzita obrany – Katedra sociálních věd a práva 
(Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové

Navázání kontaktů s Institutem archeologie 
v Simferpolu (Doc. Dr. Jurij Borisovič Shiman CSc.) 
– možnost spolupráce v oboru klasické archeologie.
Navázání kontaktů s Fakultou umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Ateliérem designu keramiky a porcelánu v Dubí.
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Spolupráce: NM v Praze – odd. klasické archeologie, 
Náprstkovo muzeum , NG v Praze – Sbírka starého 
umění,  Sbírka asijských kultur zámek Zbraslav, 
UMPRUM v Praze, Ústav pro  klasickou archeologii 
v Praze,  Národní knihovna ČR, Moravská galerie 
a Zemské muzeum v Brně, Severočeské muzeum 
v Liberci, Muzeum v Jablonci nad Nisou, Galerie 
výtvarného umění v Chebu, Středočeské muzeum 
Roztoky, Muzeum v Litomyšli, Muzeum v Mariánské 
Týnici, Muzeum v Přešticích - Dům historie Přešticka, 
Muzeum v Blovicích, Zpč. galerie v Plzni, Městské 
muzeum a galerie v Nepomuku, Národní památkový 
ústav v Plzni, zámek Nebílovy, Plasy, Muzeum 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Gastro Žofín 
s.r.o.- Zbiroh, Unie výtvarných umělců plzeňské 
oblasti, Státní oblast. archiv, Galerie J. Trnky, Galerie 
města Plzně, Galerie TRIGON, aj.

Oddělení národopisné

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - „Národopis 
– lidová architektura, lidový kroj“,
Městské muzeum Nepomuk - „Stálá expozice 
městského muzea“,
Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany - výstava 
„Rokycansko v minulosti“,
Pivovarské muzeum v Plzni -  „Stálá expozice 
Pivovarského muzea“,
Muzeum středního Pootaví Strakonice – výstava 
„Dudy a dudáci“,
Obecní úřad Dýšina -  „Reprezentace v prostorách 
OÚ“,
Obecní úřad Úterý -  „Reprezentace v prostorách 
OÚ“,
Obec Chotěšov -  expozice „Život na Chotěšovsku“,
Městské muzeum Františkovy Lázně – expozice 
„Historie lázní od objevení Františkova pramene“
Muzeum a galerie severního Plzeňska -  expozice 
„Historický vývoj severního Plzeňska“, 
Český klub velocipedistů 1880 -  „Výstava 
v Autosalonu“,
Národní památkový ústav - „Stálé expozice SZ Kozel, 
SZ Nebílovy, SZ Manětín a NKP Klášter Kladruby“,
Gastro Žofín -  „Zámecké expozice zámku Zbiroh“,
Muzeum Českého lesa v Tachově, část expozice: 
„Národopis“,
Krajské muzeum Karlovarského kraje - 
„Uměleckohistorická expozice“,
Dům historie v Přešticích – stálá expozice
SVK Plzeň – konference „Tělo a tělesnost“
Dům historie v Přešticích – výstavy „Zlaté časy první 
republiky“; „Prvorepublikové Vánoce“
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – výstava 
„Lidové hračky v českých zemích“ - přesah z minulého 
roku
Muzeum Šumavy ( J. Lněničková) – výstava 
„Historické lahvičky na šňupavý“
Regionální muzeum v Teplicích – vástava „Pojďte 
s námi do Betléma“
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Památník národního písemnictví – výstava „J. K. Tyl 
a české divadlo v 1. pol. 19. století“
MZM v Brně – výstava „100 000 let sexu“ - přesah 
z minulého roku
Unie výtvarných umělců v Plzni – „Brusel Plzeň 
– 1958 – 2008“ – přesah z minulého roku
Matice Čech, Moravy a Slezska – výstava „Matice 
ČMS“
Umělecká scéna Říše loutek – seminář „80 let založení 
UNIMA“
Muzeum Vysočiny Jihlava – „Dolnorakouská zemská 
výstava 2009“
Krajské muzeum Karlovarského kraje – výstava 
„Knedlík-Kloss-Knödl aneb knedlíkové nebe“
Dům historie v Přešticích – výstava „Vánoce 
skašovských hračkářů“
Novoměstská radnice Praha – výstava „Minulost 
lékařství a léčitelství v českých zemích“
Metodická pomoc muzeím - OM Plzeň jih, 
OMG severního Plzeňska, Muzeum v Chotěšově, 
Muzeum Chodska v Domažlicích, Muzeum Šumavy 
v Kašperských Horách, Muzeum Dr. B. Horáka 
v Rokycanech, Národní památkový ústav Plzeň, 
Zámek Bor u Tachova

Oddělení paleontologické

Ústav geologie a paleontologie, PřF UK Praha 
– spolupráce na grantových projektech. ( J. Pšenička, 
J. Kraft) Paleontologické oddělení; Národní muzeum, 
Praha –splupráce na grantových projektech. ( J. 
Pšenička) 
Česká geologická služba, Praha  - splupráce na 
grantových projektech. ( J. Pšenička) 
Geologický ústav Akademie věd ČR - spolupráce na 
grantových projektech. ( J. Pšenička)
University College of Cape Breton, Sydney, Nova 
Scotia, Canada – spolupráce na studiu permo-
karbonské fosilní flóry (především z čeledi 
Marattiaceae). ( J. Pšenička)
School of Geography, Earth and Environmental 
Sciences, University of Birmingham – spolupráce 
s Dr. J.M.Hilton na revizích pekopteridních kapradin 
z Číny

Oddělení botanické

PřF UK v Praze: vedení 2 diplomových prací, 
oponentura 1 bakalářské práce (O. Peksa), konzultace 
k diplomové práci ( J. Nesvadbová).
PEF ZČU Plzeň: vedení 1 bakalářské práce (S. 
Pecháčková).
ZŠ Martina Luthera v Plzni: přírodovědná vycházka 
pro 1.B třídu, 22. 6. 2009 (S. Pecháčková).
Západočeská pobočka České botanické společnosti: 
seminář Setkání nad herbáři, 14. 12. 2009 ( J. 
Nesvadbová); vedení exkurzí: Hradec u Stoda, 24. 
6. 2009 ( J. Sofron), Boleticko, 18.–19. 7. 2009 ( J. 
Nesvadbová), Štítarský kopec, 17. 10. 2009 (O. Peksa); 
příprava Floristického kurzu 2010. ( J. Sofron, J. 
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Nesvadbová)
OÚ Chrást: tvorba a redakce odborných textů pro 
tabule naučné stezky Chrást ( J. Nesvadbová, J. 
Sofron).

Oddělení zoologické

Účast na společné arachnologicko-entomologické 
exkurzi na Třebíčsku 26.–28.6.2009 pořádané 
Muzeem Vysočiny Jihlava (I. Hradská, I. Těťál)

Knihovna Západočeského muzea

V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání 
regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku 
prosince. Na schůzce byli seznámeni s novinkami v oboru 
a plánovaným seminářem v České Lípě a byli seznámeni 
s novým členem, knihovnicí Západočeské galerie. Za 
pomoci členů regionální komise byla nově ustanovena 
knihovna v Západočeské galerii a knihovnice podala 
grantový projekt k zahájení činnosti.

Ediční a publikační činnost
Oddělení prehistorie
Ediční činnost

Připraveny byly propozice pro nově chystaný časopis 
„Archeologie západních Čech“, který bude vycházet od roku 
2010 ve spolupráci s katedrou archeologie ZČU v Plzni. 
Byla jmenována ediční rada a proběhlo její první zasedání, 
kde byly domluveny principy činnosti (M. Metlička).

Vyšlé články a články odevzdané do tisku

Fridrich, J. – Sýkorová-Fridrichová, I.- Metlička, M. 
2009: Plzeň-Senec. Hodnocení kamenné štípané 
industrie. Přehled výzkumů 50, č. 1-2, str. 38-62. Brno 
2009.
P. Břicháček - M. Metlička: Středopaleolitické osídlení 
v Újezdě nad Mží (okr. Plzeň-sever) In: Sborník 
věnovaný J. Fridrichovi (v tisku). Praha.
Napsány byly dva drobné příspěvky do sborníků 
o historii obcí: Pravěké nálezy v okolí Malesic 
a Pravěké a raně středověké osídlení Bořic a okolí. (M. 
Metlička).

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů
Monografie

Břicháček,P.: Archeologický výzkum jádra 
premonstrátského kláštera v Milevsku (okres Písek), 
s. 91-106. In: Mašek,M. – Sommer,P. – Žemlička,J. 
a kol.: Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. 
Praha 2009.
Čechura, M. – Stráník, D.: Kralovice. Ke kořenům 
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historie města. Mariánská Týnice (v tisku)
Průvodce k výstavě
Čechura, M. – Stráník, D.: Kralovice. Ke kořenům 
historie města. Mariánská Týnice 2009.

Ostatní

Braun, P.: In: Janda, J. – Krčmář, L. 2009: Pět 
plzeňských řek. Domažlice - Plzeň, s. 97 (publikovány 
letecké fotografie).
Braun, P.: In: Soukup, J. – Kilbergr, K. Melichová, 
A. 2009: Kostely Starého Plzence. Plzeň, str. 10, 54 
(publikovány letecké fotografie).
Braun, P.: In: Klápště, J.: Frühmittelaterliche 
Besiedlung Böhmens: ausgewählte Fragen der 
böhmisch-bayerischen Kontaktproblematik. In: 
Wanderwitz, H. (ed.), Bayern und Slawen: Der 
nordostbayerische Raum im Frühmittelalter - 
Herrschaft, Besiedlung und Handel. Regensburg 
v tisku (publikovány letecké fotografie).
Braun, P.: In: Třeštík, D. – Žemlička, J. – Sommer, 
P. (ed.) 2009: Přemyslovci. Budování českého státu. 
Praha (publikovány letecké fotografie).
Břicháček,P.: Soubor středověkých dlaždic od kostela 
sv. Vavřince na Štítarech (okres Domažlice). In 
Sborník  A. Merhautové (v tisku).
Břicháček,P.: Příspěvek k poznání středopaleolitického 
osídlení západních Čech. In Sborník J. Fridrichovi 
(v tisku).
Břicháček,P. – Metlička,M.: Středopaleolitické 
osídlení v Újezdě nad Mží (okres Plzeň – sever). In 
Sborník J. Fridrichovi (v tisku).
Břicháček,P. – Richter,M. – Sommer,P.: Neobvyklý 
prvek interiérové výzdoby románské baziliky na 
Ostrově u Davle. In Sborník A. Merhautové (v tisku).
Břicháček,P.: Tóth,Csaba – Ulrich, Attila : Az  
újfehértoi aranyéremkincs. Der Goldmünzschatz von 
Újfehértó, In Časopis společnosti přátel starožitností 
1/2009, s.62-63.
Bouda, J. – Sochorová, M.: Příspěvek k poznání 
stavebního vývoje zámku – tvrze Hradiště v Blovicích. 
In: Archaeologica historica 34. Brno – Nitra 2009, s. 
803 – 801. 
Čechura, M.: Církevní hmotná kultura 
v archeologických pramenech. In: Archaeologia 
historica 34. Brno – Nitra 2009, s. 543 – 561.
Čechura, M. – Frýda, F.: Středověký „Schalenstein“ 
z Albrechtic. In: Archaeologia historica 34. Brno 
– Nitra 2009, s. 587 – 590.
Čechura, M.: Opevněné kostely v Čechách. In: 
Sakrální stavební formy středověku a časného 
novověku (v tisku).
Čechura, M. - Hus, M.: Pozdně středověké mince 
z Plzně – Radčic použité jako základová obětina. In: 
Numismatický sborník 23 (v tisku).
Čechura, M. - Hus, M.: Hrobový nález mince 
u kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně (okres Tachov). 
in: Numismatický sborník 23 (v tisku).
Čechura, M.: Archeologický výzkum sídliště 
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a pohřebiště z mladší doby bronzové v Nýřanech, okres 
Plzeň-sever. In: Výzkumy v Čechách 2008 (Zprávy 
ČAS – Supplementum) (v tisku).
Čechura, M.: Archeologický výzkum zaniklých 
městských domů v Kralovicích. In: Výzkumy 
v Čechách 2008 (Zprávy ČAS – Supplementum) 
(v tisku).
Čechura, M. – Jansa, P. – Smetana, J.: Výzkum 
polykulturního sídliště ve Štěnovicích, okres Plzeň 
– jih. In: Výzkumy v Čechách 2008 (Zprávy ČAS 
– Supplementum) (v tisku).
Čechura, M.: Zaniklá kaple sv. Anny u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Minulostí 
Západočeského kraje 44 (v tisku).
Čechura, M.: Nález krypty pod kostelem Panny Marie 
Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. In: Dějiny 
staveb 2009 (v tisku).
Čechura, M. – Hauserová, M. – Nováček, K.: Kostel sv. 
Petra a Pavla ve Svojšíně. In: Umění – Supplementum 
(v tisku).
Pícka, J. – Hůrková, J. – Schneiderwinklová, P.: 
Odpadní jímky z Kašperských Hor. In: Archaeologia 
historica 34. Brno – Nitra 2009, s. 103 – 160.

Oddělení starších dějin
Historický atlas měst, sv. 21, Plzeň. Praha – Plzeň 
2009 (Bernhardt spoluautor)
Články a recenze:
recenze na knihu „Jan Palach ´69“ , sborník MZK 44, 
2009, s. 453n (Bernhardt)
„Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny“, 
v tisku (Orna)
„Několik poznámek k otázce polohy střv. židovského 
hřbitova v Plzni“, v tisku (Orna)
„Výsledky analýzy potravinových zbytků na pozdně 
střv. keramice z Plzně“, v tisku (Orna , Pavelka)
„Vybavení lékaře v novověku na základě nálezů 
z odpadní jímky čp. 89 v Plzni“, v tisku (Orna, 
Dudková)
recenze na knihu „Archeologie zaniklých střv. vesnic 
na Rokycansku…“, sborník MZK 44, 2009 (Dudková)
„Pozdně středověké mince z Plzně - Radčic použité 
jako   základová obětina“. In :   Numismatický sborník 
XXII, Praha 2009 ( ?) - v tisku (Hus, Čechura)
„Hrobový nález mince u kostela sv. Petra a Pavla ve 
Svojšíně ( okr. Tachov)“. In :   Numismatický sborník 
XXII, Praha 2009 ( ?) - v tisku (Hus, Čechura)
„Hodnostně vyšší generálové rakousko-uherské 
armády českého původu“. In: Velká válka 1914 – 1918 
a EU, Praha – Příbram 2009 (?) – v tisku (Hus)
„Voják zapomenuté války “. In. MZK 44, 2009, v tisku 
(Hus, Bernhardt)

Oddělení novějších dějin
Knihy

Karel T. -  Knoll V. – Krčmář L.: Panská sídla 
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západních Čech - Karlovarsko. Veduta. České 
Budějovice 2009.
Janda J. -  Krčmář L.: Pět plzeňských řek. 
Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích a Krajský 
úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí. 
Plzeň 2009

Příspěvky

Krčmář L.: Stély z Žebnice. Vítaný host, Jaro 01/2009, 
str. 10-11

Propagační materiály

Krčmář L.: Plzeňský kraj. Muzea a galerie. Plzeňský 
kraj, Layout KLETR Plzeň 2009

Odborné analýzy

Krčmář L.: Situační analýza extremistických hrozeb 
na území města Plzně (kalendář rizikových dnů, 
riziková místa v Plzni). Odbor bezpečnosti a prevence 
kriminality Města Plzně. Plzeň 2009

Kalendáře

Krčmář L. – Schýbal J.: Plzeňské Benátky 2010. 
Kalous & Skřivan, Plzeň 2009

Drobné články do regionálního tisku – 44 článků 
(Krčmář)

Oddělení uměleckoprůmyslové
Kotorová, L., Mleziva, J.: Litina (ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni), Plzeň 2009
K tisku je připravena publikace – Braunová, D.: 
„Porcelán ve znamení zkřížených mečů“ (míšeňský 
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni)

Oddělení národopisné
Bechný, D.: Národopisné muzeum v Plzni. In Vítaný 
host 1/2009
Bechný, D., Formanová, M.: Muzeum loutek v Plzni. 
In Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 
6/09

Oddělení paleontologické
Pšenička J., Bek J., Cleal C. J., Wittry, J., Zodrow, 
E. L., 2009. Description of synangia and spores of 
the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris 
miltoni, with taxonomic comments. Review of 
Palaeobotany and Palynology, 155, 133-144.  
impaktovaný časopis
Pšenička J., Bek, J., 2009. A new reproductive organ 
Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. andits 
spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the 
Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic. 
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Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 145-158. 
impaktovaný časopis
Pšenička J., Schultka, S., 2009. Revision of the 
Carboniferous genus Rhodeites Němejc from 
European and American localities. Bulletin of 
Geosciences 84(2), 241-256. impaktovaný časopis
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth, 
A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J., 2009. 
A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming 
forest preserved in situ in volcanic ash of the 
Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech 
Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 
155, 234–274. impaktovaný časopis
Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Sýkorová, I., 
Dašková, J., 2009. Middle Pennsylvanian pioneer plant 
assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central 
Bohemia, Czech Republic. Review of Palaeobotany 
and Palynology, 155, 204–233. impaktovaný časopis
Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., 
Šimůnek, Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., 
2009. Composition and structure of an in situ Middle 
Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried 
in volcanic ash, Radnice basin (Czech republic). 
PALAIOS, 2009, v. 24, p. 726–746. impaktovaný 
časopis
Pšenička, J., Bek, J., 2009.  Kapradiny hornoslezske 
panve a,jejich spory in situ Ferns from the Upper 
Silesian Basin and their in situ spores, Zpávy 
o geologickjch výzkumech v roce 2008 • Ceská 
geologická služba, Praha, 105-108. recenzovaný 
časopis

Oddělení botanické
Edice

Erica – příprava a odeslání podkladů pro zařazení 
Erica na pozitivní seznam recenzovaných časopisů dle 
RVV (časopis zařazen 30. 4. 2009), nakladatelské 
smlouvy, příjem manuskriptů, zajištění recenzí, editace, 
příprava na zalomení, korektury (O. Peksa, pomoc při 
korekturách J. Nesvadbová, J. Sofron, S. Pecháčková).
Vydáno číslo 16/2009 (ISBN 978-80-7247-070-9, 
prosinec 2009, 141 stran, 8 článků).

Články v odborném periodiku (časopise)

impaktované

Bačkor M., Peksa O., Škaloud P. & Bačkorová M.: 
Photobiont diversity in lichens from metal–rich 
substrata based on ITS rDNA sequences. –  
Ecotoxicology and Environmental Safety, in press.
Pecháčková S. et al.: Restoration of species-rich, 
nutrient-limited mountain grassland by mowing and 
fertilization. Restoration Ecology, in press.
Svoboda D., Peksa O. & Veselá J.: Epiphytic lichen 
diversity in central European oak forests: Assessment 
of the effects of natural environmental factors and 
human influences. – Environmental pollution, in press.
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Škaloud P. & Peksa O. (2010): Evolutionary 
inferences based on ITS rDNA and actin sequences 
reveal extensive diversity of the common lichen alga 
Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). 
Molecular Phylogenetics and Evolution, 54/1: 36–46.

recenzované

Malíček J., Kocourková J., Peksa O. & Svoboda 
D. (2009): Lišejníky přírodní památky Hřebenec 
v Brdech. – Erica, Plzeň, 16: 9–23.
Peksa O. (2009): 2.3 Species composition of lichens 
in biological soil crusts on natural substrata. – In: 
Neustupa J. et al., The biological soil crusts in Central 
European ecosystems, with special reference to 
taxonomic structure and ecology of the surface crusts 
at Czech ore-waste and ash-slag sedimentation 
industrial basins, Novit. Bot. Univ. Carol. 19 (2008), 
pp.19–21, Prague.
Peksa O. (2009): 3.5 Species composition and diversity 
of lichens on anthropogenic substrata. – In: Neustupa 
J. et al., The biological soil crusts in Central European 
ecosystems, with special reference to taxonomic 
structure and ecology of the surface crusts at Czech 
ore-waste and ash-slag sedimentation industrial basins, 
Novit. Bot. Univ. Carol. 19 (2008), pp. 38–40, Prague.
Peksa O. & Soldán Z. (2009): 4.3 Species 
composition and diversity of lichens and bryophytes 
in synanthropic biological soil crust. – In: Neustupa J. 
et al., The biological soil crusts in Central European 
ecosystems, with special reference to taxonomic 
structure and ecology of the surface crusts at Czech 
ore-waste and ash-slag sedimentation industrial basins, 
Novit. Bot. Univ. Carol. 19 (2008), pp. 59–60, Prague.

ostatní

Pecháčková S. (2009): Jarní květena strání nad 
železniční tratí mezi Plzní-Doubravkou a Bukovcem. 
– Calluna 14/1: 2.
Pecháčková S. (2009): Květnová exkurze na 
Lochotínské louky v Plzni. – Calluna 14/1: 2–3.
Peksa O. (2009): Za lišejníky vrchu Radyně aneb 
krátká zpráva z jarní exkurze Západočeské pobočky. 
– Calluna 14/1: 1–2.
Sofron J. & Nesvadbová J. (2009): Sedmý dodatek 
k bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 16: 115–139.
Sofron J. & Nesvadbová J. (2009): Nástin dějin 
botaniky v západních a jihozápadních Čechách. 
– Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 112: 3–170.

Oddělení zoologické
Publikační činnost

Tropek R. et Hradská I., 2009: Pavouci přírodní 
památky Prameniště Kateřinského potoka, Erica, 
Plzeň, 16: 55–63.
Hradská I. et Košťáková A., 2009: Pavouci (Araneae) 
lomu v Plzni-Koterově, Erica, Plzeň, 16: 63–73.
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Vacík R., 2009: Výzva ke spolupráci při mapování 
hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus). 
– Plzeň, Columba, 15 (1): 10–11.
Vacík R., 2009: Pozvánka na mapování ptáků 
v Branžovském hvozdě 2009. – Plzeň, Columba, 15 
(1): 12.
Vacík R., 2009: Zemřel RNDr. František Němec. 
– Plzeň, Columba, 15 (2): 27.
Vacík R., 2009: Registrace hnízd rorýse obecného 
(Apus apus). – Plzeň, Columba, 15 (2): 32.
Vacík R., 2009: Mapování ptáků v Branžovském 
hvozdě v letech 2008 až 2009. – Plzeň, Columba, 15 
(2): 33.

Ediční činnost

Tiskem vyšla dvě čísla Sborníku ZČM – Příroda (111, 
112), redaktor: R. Vacík.
webové stránky: „Stračí stránky“ a „Západočeská 
pobočka České společnosti ornitologické při 
Západočeském muzeu v Plzni“ – webmaster: R. Vacík

Knihovna Západočeského muzea
Soupisy přírůstků za jednotlivé měsíce jsou vydávány 

jak v papírové formě tak i v elektronické. Jsou zasílány na 
všechny odborná oddělení a současně předávány institucím, 
které mají zájem.

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. 
V roce 2009 bylo přiděleno celkem 8 čísel ISBN. Jde 
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :

978-80-7247-066-2 – Výroční zpráva roku 2008
978-80-7247-067-9 – Velikonoční receptář s trochou 
tradic
978-80-7247-068-6 – Z deníku
978-80-7247-069-3 – Litina ze sbírek ZČM
978-80-7247-070-9 – Erica č. 16
978-80-7247-071-6 – Sborník Příroda č. 111
978-80-7247-072-3 – Sborník Příroda č. 112
978-80-7247-073-0 – Atlas hnízdního rozšíření ptáků 
v Plzni

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona

Fotografický atelier
Fotografování sbírkových předmětů na ISO, pro tisk, 

do publikací, na pozvánky, plakáty, katalogy a ostatní 
dokumentace.

Zvětšování – PRH – vlastní negativy, náhledovky 13 x 
18 – 363ks.
Digitální foto na ISO – 1046ks.
Digitální foto pro tisk – 319obr.
Digitální foto vernisáže, výstavy, pracovní foto, WEB 
– 2029obr.
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Oddělení botanické

herbář, ISO a zápůjčky – 881 ks

Oddělení národopisné

šperky, ISO – 75ks.
relikvie, TISK- 19 ks.
betlém, TISK – 3obr. 
prapory, ISO a před restaurováním včetně detailů 
– 124obr.
vernisáž výst. Betlémy – 59obr.
výstava Betlémy – 37obr. 

Konzervační oddělení

poškozené obrazy – 24obr.
pracovníci při práci na obrazech, WEB – 28obr. 
obrázek před restaurováním – 1ks.
makety budov před rest. – 16obr.
pracovníci na WEB při restaurování – 19obr.
loutky po restaurování ,TISK . 6obr.

Oddělení starších dějin

mapy v Nepomuku, obraz sv. Václava- detaily, TISK- 
8obr. 
vernisáž výstavy – Policie a bezpečnost -64obr.
výstava Policie bezpečnost – 10obr.

Oddělení uměleckoprůmyslové

keramika TISK – 7obr. 
vernisáž výstavy Katagami – 54obr.
výstava Katagami – 4obr.
keramika-zápůjčka, TISK – 7obr.
sbírkové boty ISO a TISK – 18obr.
grafika ISO – 128 ks.
litina i detaily, TISK – 91ks.
obrazy a sklo na ISO – 7ks.
vernisáž výstavy Litina – 74obr.
výstava Litina – 28obr.
vernisáž výstavy Zázračné prameny – 43obr.
výstava  Zázračné prameny – 17obr.
předměty ZPČ muzea vystavené na výstavě Zázračné 
prameny, TISK – 52ks.

Oddělení zoologické

krabice s brouky, TISK – 6ks.
výstava Moře a život i na WEB – 38obr.

Knihovna Západočeského muzea

kniha na WEB – 1ks.
vernisáž výstavy Váchal- Haňka- knižní vazby 
– 100obr.
výstava knižní vazby Váchal a Haňka i detaily, TISK 
– 70obr                   

»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»



41 Výroční zpráva 2009

Oddělení vnějších vztahů

vernisáž mezinárodní výtvarné výstavy Bilance 2009 
– 91obr.
výstava Bilance 2009 – 37obr.
vernisáž výstavy Salvator Dali -69obr.
výstava S. Dali i na WEB – 32obr.
vernisáž výstavy Na scénu – 99obr.
výstava Na scénu – 35obr.
kavárna – výstava návrhů kostýmů – 10obr.
výstava Jak se oblékají pohádky – 40obr.
muzejní noc – 307obr.
klavír v přednáškovém sále také detaily – 14obr.
vernisáž výstavy Jede, jede mašinka – 36obr.
výstava Jede, jede mašinka – 31obr.
vernisáž výstavy Spolu 09 – 81obr.
výstava Spolu 09 – 28obr.
tiskovka v Muzeu loutek – 17obr.
vernisáž slavnostního otevření Muzea loutek – 123obr.
část expozice v Muzeu loutek – 15obr.
kavárna- výstava p. Kudrové – 5obr. 

Oddělení výstavnictví

vernisáž výstavy Chovanky – 60obr.
výstava Chovanky – 29obr.
grafický list na pozvánku, TISK – 1ks.
váza na pozvánku i detaily, TISK – 12obr.

Oddělení paleontologické

vernisáž výstavy Moře a život – 62obr.
výstava Moře a život i na WEB – 7obr.

Muzeum loutek

budova, expozice, jednotlivé vitriny a detaily, TISK 
– 107obr.

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vydává a zpracovává tiskové 
zprávy a propagační materiály (včetně 
letáků a plakátů) ke všem výstavám a všem 
kulturním akcím a přednáškovým cyklům 
pořádaných Západočeským muzeem 
v Plzni. Zajišťuje tiskové konference 

muzea. Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro 
TV redakce a redakce rozhlasu. Mimo jednání se sponzory 
muzea zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.

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

Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů 

»
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a konferencí.  V roce 2009 se podařilo zorganizovat řadu 
návštěvnicky úspěšných výstav (např. „Moře a život“,“Jak se 
oblékají pohádky“ nebo „Jede jede mašinka“).

Ekonomika
Příjmy 58474,84 tis. Kč
příspěvek od zřizovatele 51168,98 tis. Kč
příspěvek po změnách 54089,61 tis. Kč
z toho :
příspěvek na provoz - KÚ 51168,97 tis. Kč
příspěvek na provoz - granty 167,00 tis. Kč
příspěvek na provoz - granty kraj 118,00 tis. Kč
příspěvek na provoz - granty VaV    115,00 tis. Kč
příspěvek na provoz -  mimořádné 
dotace

1000,00 tis. Kč

program ISO -  MK ČR 66,00 tis. Kč
příspěvek na provoz -  Kultura bez 
hranic

1454,64 tis. Kč

ostatní příjmy 4385,23 tis. Kč

Výdaje : 58216,89 tis. Kč
z toho :
nákup materiálu 2955,87 tis. Kč
energie 5561,07 tis. Kč
opravy a udržování 1907,74 tis. Kč
služby 8267,26 tis. Kč
odpisy dlouhodobého majetku 5752,92 tis. Kč
ostatní 695,37 tis. Kč
mzdové náklady 24208,34 tis. Kč
zák. soc. pojištění 7888,80 tis. Kč
ost. soc. pojištění 59,91 tis. Kč
zák. soc. náklady 748,42 tis. Kč
ost. daně a poplatky 171,19 tis. Kč

Přepočtený stav pracovníků 98
Fyzický stav pracovníků 108
Průměrná mzda 18974,00 Kč
Daň z příjmů 0,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění 257,95 tis. Kč

Účelové prostředky investiční povahy
rekonstrukce Vitríny Navrátil 995,00 tis. Kč
reklamní stožár HB 576,00 tis. Kč
rekonstrukce EPZ a EZS NMP 200,00 tis. Kč
kotle Bolevec 200,00 tis. Kč
soubor PC 240,00 tis. Kč
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streammer a související SW 300,00 tis. Kč
záložní zdroje 160,00 tis. Kč
VISK 8 82,00 tis. Kč
rekonstrukce EPZ a EZS NMP 512,00 tis. Kč
výměník Tylova 75,00 tis. Kč

Účelové prostředky neinvestiční povahy
ISO 66,00 tis. Kč
grant P 2 67,00 tis. Kč
V a V 115,00 tis. Kč
VISK 5 a 6 118,00 tis. Kč
střecha Tylova 197,00 tis. Kč
kultura bez hranic 1454,70 tis. Kč
provoz muzeum loutek 1835,00 tis. Kč
zabezpečení akce Brusel 123,00 tis. Kč
restaurování 141,00 tis. Kč

Dodatek k příloze účetní závěrky 
sestavené za  rok 2009 k datu 3l.12.2009 
příspěvkové organizace Západočeské 
muzeum v Plzni.

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

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

V současné době je veškerá činnost organizace 
realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle 
Zřizovací listiny z 12.12.2001 včetně dodatků. 

Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční 
závěrky důsledně podle zákona 563/91 sb. o účetnictví 
a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým dnem byl 
31.12.2009. Účtování respektovalo směrnou účtovou 
osnovu platnou pro příspěvkové organizace. Účtový 
rozvrh byl vypracován a je uložen v dokumentaci 
k účetní závěrce Západočeského muzea. Účetnictví 
věrně a poctivě zobrazuje skutečnosti účtovaných 
operací i finanční situaci organizace.  Sestavení rozvahy 
a výsledovky zcela odpovídá obsahu § 7 bod 4) zákona 
o účetnictví, t.zn. že v průběhu roku 2009 nedošlo 
k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace  
potvrzuje, že nevznikla situace, z níž by bylo možné 
odvozovat existenci nejistých podmínek - viz § l9 odst. 
5 písmeno b).
Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován 
v souladu s § 25 bod l) zákona o účetnictví, t.j. 

1)

2)

pořizovacími cenami.      
Oceňování zásob :      
a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých 
zdarma       
b) pořizovací cenou  
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány 
nominálními cenami.
Odpisování majetku bylo prováděno na základě 
sestaveného odpisového plánu.  Byla použita metoda 
lineárního odepisování účetními odpisy následující 
měsíc po zařazení. Veškerý majetek je ve vlastnictví 
Plzeňského kraje a do správy Západočeského muzea 
byl svěřen zřizovací listinou.  
Kromě toho má ZČM vypůjčené od Magistrátu MP 
tyto budovy: 
Hlavní budova ZČM – Kopeckého sady 2 – výpůjčka 
na 99 let. 
Budova národopisného muzea – Dřevěná 4 – výpůjčka 
na 99 let. 
Budova Zborovská 40 – výpůjčka na 50 let. 
Budova muzea loutek – nám. Republiky 23 – výpůjčka 
na 84 let. 
U budov Kopeckého sady a Dřevěné je uzavřena 
s Magistrátem MP dohoda o odpisování. 
U budovy Zborovská byla dokončena celková 
rekonstrukce a o smlouvě odpisech  se s Magistrátem 
stále jedná. Pokud nebude uzavřena dohoda 
o odepisování investic, hrozí riziko, že v případě 
ukončení smlouvy nedojde k jejich náhradě a tyto 
budou jednorázově odepsány do nákladů muzea.
Při přepočtu cizí měny na českou měnu při 
úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo 
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, 
který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně 
bylo postupováno při převodu finančních prostředků 
ze zahraničí.
Při nákupu sbírkových předmětů  (pořizovací náklady 
cca 260 tis. Kč) se postupovalo dle novely zákona 
563/1991 Sb. o účetnictví, platné od 1.1.2009, která 
v nově zařazeném písmenu k) §  25 zákona, upravila 
oceňování kulturních památek a sbírek muzejní 
povahy. Tím, že nebyla ani ministerstvem financí a ani 
ministerstvem kultury rozpracována a zveřejněna 
potřebná metodika a že nebylo se strany těchto orgánů 
reagováno na vlnu kritiky od řady organizací, došlo 
k rozsáhlým nejasnostem, které se nepodařilo odstranit 
ani do konce roku 2009 a problémy a nezodpovězené 
otázky zůstávají k řešení v roce 2010 (např. účtování 
a financování nakupovaných sbírek a jejich následné 
zařazování do majetku). Při absenci úpravy metodiky 
centrálními orgány proto vzniká potřeba její úpravy 
a doplnění  alespoň na úrovni zřizovatele, protože ze 
stanovené tříleté lhůty pro dokončení ocenění sbírek 
(pevný termín je stanoven na 31.12.2011) již uplynula 
značná část.
V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek 
formou finančního pronájmu.
Žádná položka hmotného majetku Západočeského 
muzea není zatížena zástavním právem ani věcným 

3)

4)

5)

6)

7)
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břemenem.
Úhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 
vykázaných k  3l.12.2009 činí 483 443,84 Kč,  z toho 
pohledávky splatné do 30 dnů  jsou vykázány částkou  
711 302,- Kč,  starší 30 dnů do 60 dnů činí 17 622,- 
Kč. Starší pohledávky nežli 60 dnů činí 342 516,84 Kč.  
Pohledávky od 30 do 60 dnů byly obeslány 
upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů jsou faktury: 
ve výši 342 516,84 Kč za archeologický výzkum 
administrativní budovy Černice a vodovodu Dýšina 
- tyto pohledávky v současné době řeší soud 
ve výši 17 622,- Kč za vodné a stočné nájemce kavárny 
v objektu budovy muzea firma Gabrementa-poslední 
jednání o úhradě vedeno dne 14.12.2009
Úhrnná výše závazků do lhůty splatnosti vykázaných 
k 3l.12.2009 činí 1 688 101,71 Kč. Všechny závazky 
jsou do lhůty splatnosti do 30 dnů, starší 30 dnů 
nejsou žádné. Tyto závazky byly uhrazeny dle 
splatnosti uvedené na fakturách.

Kontrolní činnost
Předkládaná zpráva o výsledcích finančních kontrol 

provedených v příspěvkové organizaci Západočeské 
muzeum v Plzni v roce 2009, je vyhotovena v obdobné 
struktuře jako zprávy předložené za roky 2005 – 2008. 
Zpráva vychází z obsahu zákona 320/2002 Sb. a z prováděcí 
vyhlášky  416/2004 Sb. v platném znění.

Zhodnocení výsledků řídící kontroly

§ 26 zákona 320/2001 Sb. – předběžná kontrola

Způsob provádění předběžné kontroly, který byl přijat 
v roce 2008, zůstal v platnosti i v průběhu hodnoceného 
roku 2009, t.zn. byl i nadále používán centralizovaný 
způsob vystavování objednávek, v němž pravomoc 
k vystavení objednávky byla ředitelem ZČM delegována 
na ekonomické oddělení ZČM. Objednávky vystavené 
zpravidla hlavním účetním následně kontroloval a svým 
podpisem potvrzoval správce rozpočtu (v jeho nepřítomnosti 
ředitel ZČM). Na objednávkách byla uváděna orientační 
cena, jejíž dodržení bylo předmětem průběžné kontroly 
prováděné při  likvidaci dodavatelských faktur. Vystavování 
objednávek se neuplatnilo u drobných výdajů hrazených 
zpravidla v hotovosti hlavní pokladnou. 

Uplatňovaný systém vystavování objednávek  a kontrola 
jejich obsahu plně respektuje ustanovení § 26 zákona 
o finanční kontrole č. 320/2002 Sb. a  nedostatky na tomto 
úseku nebyly zjištěny. 

§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná a následná 
kontrola

Úkoly uložené v § 27 zákona o finanční kontrole č. 
320/01 Sb., t.j. provádění průběžné i následné kontroly byly 
podrobně rozpracovány v interní směrnici č. l upravující 
systém zpracování účetnictví (zpracování účetních dat, 
přezkušování účetních dokladů, oběh účetních dokladů, 
rozsah pravomocí, podpisové vzory, účetní záznamy apod.). 

8)

9)

Směrnice byla v prvé polovině roku 2009 aktualizována 
podle stavu legislativy k 1.1.2009; podpisové vzory 
pracovníků, kteří participují na operacích, které jsou 
předmětem finanční kontroly, byly doplňovány podle 
potřeby k datům provedených personálních změn. 

Kontroly prováděné v průběhu roku 2009 nezjistily 
závažnější nedostatky, t.zn. nedošlo k nehospodárnému, 
neefektivnímu nebo neúčelnému vynaložení finančních 
prostředků. V  roce 2009 proto nebylo kontaktováno 
žádné státní zastupitelství s upozorněním na poškození 
nebo zkrácení svěřeného obhospodařovaného majetku 
nebo s upozorněním na nehospodárné využívání veřejných 
prostředků. Rovněž nebylo nutné se obracet na orgány 
Policie České republiky s žádostí o prošetření podezření na 
nezákonná jednání. 

Interní směrnice ZČM vytvářejí soubor, který byl 
v minulých létech dobudován, ale v průběhu sledovaného 
roku 2009 bylo nutno přistoupit k aktualizaci, při níž byly do 
příslušných směrnic promítnuty všechny legislativní změny, 
jejichž platnost nastala dnem 1.1.2009 (tato aktualizace se 
dotkla celkem 10 interních směrnic).  

Obsah jednotlivých účetních operací, jejich správnost 
a opodstatněnost byla namátkově kontrolována u přijatých 
dodavatelských faktur a výdajových pokladních dokladů 
a získané poznatky byly předávány zástupci ředitele 
ZČM, který je následně řešil ve spolupráci s pracovníky 
ekonomického oddělení.  Při těchto kontrolách nebylo 
zjištěno, že by s finančními prostředky bylo nakládáno 
nehospodárně, neefektivně a neúčelně, nebo v rozporu 
s platnými  právními předpisy.

Náklady, které v průběhu roku 2009 vznikaly, byly 
zachyceny na účetní osnovou stanovených  nákladových 
účtech, přičemž  na vybraných nákladových účtech bylo 
účtováno tak, že : 

na účtu 541 (smluvní pokuty a úroky z prodlení) 
nebylo v roce 2009 účtováno, zůstatek je nulový 
na účtu 542 (ostatní pokuty a penále)  byl vykázán 
zůstatek 1 000 Kč 
na účtu 545 (kursové ztráty) byl vykázán zůstatek 
1 149,39 Kč 
na účtu 548 (manka a škody) nebylo v roce 2009 
účtováno, zůstatek je nulový

Zůstatek na účtu 542 – pokuty penále, vznikl v důsledku 
vyměření penále, k němuž přistoupila Oborová zdravotní 
pojišťovna již 8.2.2008 z důvodu neprovedení změny 
kódu ve mzdovém programu při přehlašování pracovníka, 
takže pojištění bylo sice sráženo a odváděno, ale původní 
pojišťovně. ZČM požádalo Oborovou pojišťovnu 
o odstranění tvrdosti zákona; ta téměř v plném rozsahu 
vyhověla, ale přesto uplatnila částku 1 000 Kč, která vstoupila 
do účetnictví roku 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o situaci, v níž nedošlo k poškození žádného z účastníků, 
nebyl vzniklý případ řešen jako škodní událost.

Krádeží kovového oplechování na venkovní vitríně před 
hlavní budovou ZČM vznikla organizaci v roce 2008 škoda 
23 443 Kč, která byla postoupena k vyřízení pojišťovně. 
ZČM však dosud nemá výsledky řízení pojišťovny 

»

»

»

»
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k dispozici.
Z výše uvedeného popisu stavu a skutečnosti, že na 

jmenovitě uvedených nákladových účtech neproběhly žádné 
účetní operace vyplývá, že ochraně svěřeného majetku  byla 
věnována náležitá pozornost a že dříve realizovaná opatření  
přijatá na snižování míry rizik byla účinná.
 
§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb.

Zaměření kontrolní činnosti vycházelo ze střednědobého 
plánu vnitřního auditu ZČM, který byl sestaven pro roky 
2007 až 2009 a dále z ročního plánu vnitřního auditu  
sestaveného pro rok 2009. Činnost interního auditu 
zajišťoval v průběhu roku 2009 pracovník opět s úvazkem 
0,5, tj. stejným jako v létech předchozích.  

Provedené interní audity se kromě již vzpomenuté 
kontroly dodavatelských faktur a pokladních dokladů, 
zabývaly především oblastmi: tvorbou a užitím finančních 
prostředků FKSP včetně dodržování schváleného rozpočtu, 
výkony služebních vozidel a hodnocení  hospodárnosti 
jejich provozu, kontrolou docházky, čerpáním dovolené, 
dodržováním pracovní doby, kontrolou cestovních účtů 
a správností účtování cestovních náhrad. 

Kromě uvedených auditovaných okruhů, bylo nutno 
věnovat značnou pozornost i novele zákona 563/1991 Sb. 
o účetnictví, platné od 1.1.2009, která v nově zařazeném 
písmenu k) §  25 zákona, upravila oceňování kulturních 
památek a sbírek muzejní povahy. Tím, že nebyla ani 
ministerstvem financí a ani ministerstvem kultury 
rozpracována a zveřejněna potřebná metodika a že nebylo 
se strany těchto orgánů reagováno na vlnu kritiky od 
řady organizací, došlo k rozsáhlým nejasnostem, které se 
nepodařilo odstranit ani do konce roku 2009 a problémy 
a nezodpovězené otázky zůstávají k řešení v roce 2010 
(např. účtování a financování nakupovaných sbírek a jejich 
následné zařazování do majetku). Při absenci úpravy 
metodiky centrálními orgány proto vzniká potřeba její 
úpravy a doplnění  alespoň na úrovni zřizovatele, protože 
ze stanovené tříleté lhůty pro dokončení ocenění sbírek 
(pevný termín je stanoven na 31.12.2011) již uplynula 
značná část. 

Příspěvkové organizace územních samosprávních celků 
měly být v souladu s ustanovením § 27 zákona 250/2000 
Sb. zapsány do obchodního rejstříku. Pro splnění tohoto 
úkolu byly v I.pololetí 2009 soustředěny všechny potřebné 
podklady, ale k zápisu ani do konce roku 2009 nedošlo 
(návrh na zápis ze zákona podává zřizovatel), když svůj 
podíl na neprovedení zápisu mohly mít i nevyřešené otázky 
oceňování kulturních památek. Naproti tomu se podařilo 
v dodatku zřizovací listiny upravit postupy při nabývání 
majetku do vlastnictví zřizovatele a stanovit oprávnění pro 
nabývání darů příspěvkovou organizací. 

Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému

Základem vnitřního kontrolního systému byl opět 
Plán hlavních kontrolních úkolů ZČM (PHK) vydaný  
jako Rozhodnutí ředitele č. 3/2009. Plán obsahoval 14 
základních úkolů, jejichž průběh plnění byl pravidelně  
sledován. 

Z  důležitých okruhů PHK je nutno uvést především 
inventarizaci hospodářských prostředků provedené podle 
zákona 563/1991 Sb. v platném znění, inventarizaci 
sbírkových předmětů provedenou v rozsahu stanoveném 
zákonem 122/2000 Sb. a jeho doplněním provedeném 
zákonem 483/2004 Sb.,  zajišťování úkolů ostrahy objektů 
včetně postupů BOZP a PO, kontrolu výsledků a činnosti 
autoprovozu a kontrolu správnosti tvorby a čerpání 
prostředků FKSP. 

Kontrolní systém si udržel svoji funkčnost,  jím 
zachycená zjištění byla objektivně posuzována a  chyby 
nebo nepřesnosti byly odstraněny. V průběhu roku 2009 
nebylo podáno žádné oznámení na podezření spáchání 
trestného činu nebo na zjištění neoprávněného použití, 
zadržení, ztrátu nebo poškození veřejných prostředků.

V souvislosti s hodnocením  výsledků řídící kontroly je 
nutno se ještě zabývat těmito dalšími  okruhy : 

vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí

V roce 2009 nevznikly  žádné překážky, které by bránily 
provádění kontroly. Již tradičně je tento oddíl spojován 
s výsledky kontroly veřejnosti, která svými podněty, 
připomínkami nebo stížnostmi hodnotí výsledky práce 
Západočeského muzea nejen v Plzni, ale i na odloučeném 
pracovišti – Muzeu Šimona Adlera v Hartmanicích. Je 
možno vyslovit uspokojení, neboť v průběhu celého roku 
2009 nebyly přijaty žádné odmítavé nebo kritické podněty 
návštěvníků, kteří navštívili pracoviště ZČM v počtu  
71 988 osob, tzn. došlo ke zlepšení proti předchozímu roku 
2008, v němž byly řešeny 3 stížnosti.

fungování systému zjišťování, vyhodnocování 
a minimalizování rizik

Již v průběhu roku 2007 byl na podmínky ZČM 
rozpracován  Pokyn č. CHJ – 6 ministerstva financí o řízení 
rizik. Správnost jeho zaměření prokázal již rok 2008 a proto 
nemusela být orientace snižování rizik (uzavření pojistných 
smluv na vybrané skupiny majetku) ani v roce 2009 měněna. 
Plnění od pojišťovny proúčtované v roce 2009 činilo celkem 
11 862 Kč, které se týkalo náhrady škody vzniklé na dvou 
služebních vozidlech.

Při kontrolách ověřování funkčnosti systémů EPS 
a EZS se v zájmu minimalizace rizika poškození nebo 
zkrácení  majetku a především muzejních sbírek požárem, 
nebo krádeží postupovalo velice pečlivě.  Systémy ochrany 
(EZS i EPS) byly rozšířeny již  během roku 2008 a  byly 
provozovány i v roce 2009 v hlavní budově, v depozitářích 
Nepomuk, pracovištích Tylova, Bolevec (zde zatím EPS 
není napojen ani na PCO, ani na HB) , náměstí Republiky 
(oddělení národopisu), a Zborovská. Nově byly oba systémy 
instalovány i v  Muzeu loutek v Plzni, které bylo slavnostně 
otevřeno v září 2009. Systémy pracovaly naprosto spolehlivě 
– v průběhu roku 2009 nevznikly žádné situace, kdy by byl 
svěřený majetek ohrožen, poškozen nebo zmenšen.
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organizace odpovědností příslušných vedoucích 
a ostatních zaměstnanců

Již v předcházejícím roce bylo v této pasáži konstatováno, 
že oblast odpovědnosti příslušných zaměstnanců ZČM 
tak, jak ji upravila interní směrnice č. 1 plně odpovídala 
potřebám organizace. V průběhu roku 2009 proto byly 
prováděny další úpravy pouze tehdy, pokud vyplynuly 
ze změn vyvolaných pohybem a fluktuací pracovníků. 
Uplatňovaný systém  bude bez výrazných změn používán 
i v dalším období.

zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční 
kontroly

Západočeské muzeum v Plzni  v zájmu získání jistoty 
správnosti účtování o majetku a nakládání s ním, jakož 
i o správnosti a průkaznosti zachycení nákladů, výnosů 
a výsledku hospodaření při zajištění úplnosti, srozumitelnosti 
a přehlednosti  účetních operací a správnosti sestavení 
účetní závěrky, využívá již několik let služeb poradenské 
a auditorské firmy HZ Plzeň. Její výrok vydaný 26.5.2009 
(týkal se roku 2008) zněl:

Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové 
organizace Západočeské muzeum v Plzni k 31.12.2008 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
2008 v souladu s českými účetními předpisy. 

Během roku 2009 prováděla stejná auditorská firma 
průběžný audit a z dosud získaných poznatků nevyplynulo, 
že by měla výhrady, které by bránily vydání obdobného 
výroku i za rok 2009. 

Podezření na předkládání chybných nebo neúplných 
informací, které by měly za následek porušení pravidel pro 
nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku 2009 
nevzniklo.

průběžné sledování a prověřování systému finanční 
kontroly

Vnitřní kontrolní systém i další postupy organizace 
byl v roce 2008 prověřován  auditorskou firmou 
WITTMANN a.s., které zřizovatel zadal úkol vypracovat 
komplexní analýzu příspěvkové organizace, v níž měla 
vyhodnotit kromě výše uvedeného i  správnost účetnictví, 
strukturu řízení a poukázat na překážky plnění hlavního 
účelu a předmětu činnosti organizace. Obsah vyhotovené 
zprávy z níž nevyplynula žádná zjištění o nedostatcích 
nebo pochybeních v oblasti provádění finanční kontroly 
a nesprávném způsobu hospodaření s veřejnými prostředky, 
vzal zřizovatel na vědomí, když si k v závěru roku 2008 ani 
v roce 2009 nevyžádal od vedení ZČM připomínky.

realizace doporučení

Zápisy z prověrek provedených interním auditorem byly 
předkládány řediteli ZČM; výsledky nebo poznámky ke 
způsobu likvidace účetních a pokladních dokladů zástupci 
ředitele ZČM. Problémy na tomto úseku nevznikaly.

Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

V roce 2009 nebyla zřizovatelem provedena žádná 
kontrola vybraných oblastí činnosti ZČM. Byla však 
dokončena kontrola Finančního úřadu v Plzni (prováděna 
v období 20.11.2008 – 15.5.2009) prováděná dle § 1 a § 
16 zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, jejímž 
předmětem bylo prokázání nákladů a použití prostředků 
získaných z dotací. Ze stanoviska Finančního úřadu 
lze vyjmout: „..finanční prostředky čerpané ze státního 
rozpočtu byly účelově použity ve správných částkách a do 
výše limitu stanoveného rozhodnutím“. Dále. „.. nebyly 
zjištěny skutečnosti, jejichž důsledkem by došlo k porušení 
rozpočtové kázně“.  

Protokol o státní kontrole vyhotovený dne 23.10.2009 
Státním oblastním archivem v Plzni  poukázal na menší 
nedostatky (nutnost provedení skartačního řízení, 
vhodnost přesnější rozčlenění dokumentů do příslušných 
kategorií), které budou po dohodě se Státním oblastním 
archivem řešeny v souvislosti s novelou zahrnující postupy 
při používání datových schránek.

Hlavní nedostatky, které mohly podstatně ohrozit 
plnění rozhodujících úkolů

Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně 
rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které 
nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných financí 
prováděla pouze jedna osoba. Důsledné uplatňování tohoto 
postupu vylučuje výskyt nedostatků. 

Použití finančních prostředků bylo zcela transparentní, 
inventarizace sbírek i hmotného majetku byly v termínech 
a rozsahu stanoveném písemnými příkazy  ředitele 
provedeny, když nebylo nutné účtovat o inventurních 
rozdílech (rozdíly nebyly zjištěny). 

V průběhu roku 2009 proběhla výběrové řízení na 
následující akce :

barokní oltář – částka 549 tis. Kč – práce nebyly v roce 
2009 zahájeny
střecha Tylova – v ceně 1 313 tis. Kč. Práce byly na 
této akci zahájeny v závěru roku 2009, ale  
rozhodující část přechází do r. 2010.

Práce na akcích, které prošly výběrovým řízením v roce 
2008, pokračovaly i v roce 2009 a přecházejí i do roku 2010 
(repase a osvětlení vitrín Navrátil a architektonického řešení 
expozic) s výjimkou prací na vydání publikace k výročí 130 
let otevření ZČM. 

Všechna výběrová řízení byla pečlivě připravována, 
aby nevznikly jakékoliv pochyby při čerpání veřejných 
prostředků a aby nenastala situace, kdy by se některý 
z účastníků odvolával proti rozhodnutí jmenované komise. 
Tento úkol byl beze zbytku splněn, nikdo z účastníků 
nevznesl jakékoliv námitky. 

ZČM řešilo problém (bohužel zatím neúspěšně) vzniklý 
u objektu v Zborovská ulici v Plzni, který si ZČM vypůjčilo 
na dobu 50 let řádně uzavřenou smlouvou o výpůjčce 
od Magistrátu města Plzně. Na technické zhodnocení 
objektu byly vynaloženy nemalé finanční prostředky (33 

»

»
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660 772,15 Kč na budově a 1 454 151,60 Kč na zabezpečení 
majetku systémem EZS a EPS), které byly v průběhu roku 
2009 po provedené kolaudaci převedeny z účtu 042 do 
majetku, u kterého pak ZČM zahájilo v roce 2009 jeho 
účetní odepisování.

Magistrát města Plzně odmítl dát u technicky 
zhodnoceného objektu ve Zborovské ulici souhlas 
k odepisování, který je nutným předpokladem pro 
odepisování v souladu s ustanoveními § 28 zákona o dani 
z příjmu. Na tento problém upozornil externí audit ve svém 
dopisu ze dne 2.6.2009, kdy v závěru svého upozornění uvedl: 
„Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování investic, 
hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy nedojde k jejich 
náhradě a tyto budou jednorázově odepsány do nákladů 
muzea a tím dojde k zásadnímu ovlivnění  hospodářského 
výsledku. Riziko, které hrozí, nemusí být pouze teoretické 
a proto ZČM žádá svého zřizovatele o pomoc při novém 
jednání, které by však muselo být,  s ohledem na dřívější 
odmítavé stanovisko Magistrátu, vedeno na úrovni 
statutárních zástupců zřizovatele a majitele. 

V tomto bodu je nutno se zabývat ještě oblastí 
pohledávek, jako výrazné složky majetku organizace. 
V účetní evidenci ZČM byl  31.12.2009 vykázán na účtu 
311 zůstatek 483.443,84 Kč, z toho neuhrazené pohledávky 
vzniklé v roce 2006 (práce provedené na archeologických 
výzkumech, objednané firmami Českomoravská správcovská 
a obchodní a.s.  a VIK- stavby vodovodů a kanalizací s.r.o.), 
představují částky 340.672,34 Kč a 1.844,50 Kč. ZČM tyto 
své pohledávky přihlásilo do probíhajícího konkursního 
řízení, kde byly přezkoumány, avšak skutečnosti ověřené 
u Krajského soudu v Plzni a u konkursního správce 
signalizují, že konkursní řízení nebude ukončeno ani v roce 
2010.

Pohledávky vzniklé v roce 2009 (starší 90 dnů od 
splatnosti) jsou evidovány v počtu 3 neuhrazených faktur 
firmou Gabrementa s.r.o. v celkové částce 17.622 Kč.  
Odběratel byl opakovaně kontaktován, upomínán 
o zaplacení a pokud úhrady neprovede v průběhu I. čtvrtletí 
roku 2010, bude případ řešen právní cestou.  

Pohledávka po lhůtě splatnosti vykázaná na účtu 316 za 
bývalým zaměstnancem,  v částce 16 768 Kč byla potvrzena 
platebním rozkazem vydaným Okresním soudem Plzeň-
jih, který vstoupil 29.12.2009 do právní moci.  Je zřejmé, 
že složce majetku – vymáhání pohledávek, věnovalo ZČM 
v roce 2009 odpovídající pozornost.

V roce 2009 se podařilo vyčerpat určité množství 
prostředků z Norských fondů. ZČM  prostřednictvím 
svého zřizovatele tak získalo předměty (skříně, regály), 
které byly v souladu s pokynem zřizovatele zachyceny na 
podrozvahovém účtu 981005 v částce 2 221 658 Kč (jsou 
majetkem Plzeňského kraje). 

 ZČM pokračovalo v roce 2009 v práci na úspěšném 
projektu Kultura bez hranic (Cíl3 ČR-BY 2007-2013); 
byla provedena výběrová řízení a řídícímu pracovišti 
byly předloženy 2 dílčí monitorovací zprávy (byly přijaty 
a odsouhlaseny bez výhrad), t.zn. projekt pokračuje bez 
přerušení i v roce 2010. 

Kromě toho ZČM ve spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou v Plzni připravilo projekt expozic 

historie v hlavní budově ZČM pod názvem Pohledy do 
minulosti Plzeňského kraje, který byl podán do projektu 
Rozvoje cestovního ruchu. Byl zpracován projekt expozic 
s výtvarným řešením a podrobným projektem ve výši 35 mil. 
Kč. Projekt byl předložen Regionální radě ROP Jihozápad 
– NUTS II a postoupil do druhého kola. Zde však nebyl 
zařazen do kategorie podporovaných projektů, přestože 
splnil všechna požadovaná kriteria přijatelnosti.  ZČM 
nebylo sděleno podrobnější zdůvodnění odmítnutí žádosti 
a proto výsledek nepovažuje za objektivní hodnocení 
zpracovaných podkladů a bude v této věci dále  jednat. 

Závěrem je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány 
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM 
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily nebo 
ohrozily jejich objektivní rozhodování.

Opatření přijatá ke zkvalitnění řízení a zabezpečení 
účinnosti vnitřního kontrolního systému

Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly 
v roce 2009 opět ověřovány formou průběžného externího 
auditu a ke správnosti sestavení roční závěrky se vyjádří tak 
jako v létech předchozích  poradenská a auditorská firma 
HZ Plzeň. Předpokládá se, že výrok auditora bude i za rok 
2009 bez výhrad. Kontrola s využitím externího auditu 
bude probíhat i v roce 2010.

 Provádění předběžné, průběžné a následné kontroly 
uložené zákonem 320/2001 Sb je trvalým úkolem, který 
byl v roce 2009  zajišťován podle postupů rozpracovaných 
v interní směrnici ZČM  č. 12. Tento způsob kontroly bude 
použit i v příštím roce 2010, pro který bude v dohledné 
době vypracován roční i střednědobý plán interní auditorské 
činnosti.  Jiná nová opatření proto nebudou přijímána.

Seznam pracovníků muzea 
a dislokace k 31.12.2009
Ředitelství Západočeského muzea

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

Oddělení vnějších vztahů
vedoucí :  Romana Němečková
pracovníci :  Mgr. Jakub Šmíd 
 Zuzana Hejduková

Ekonomické oddělení
hlavní účetní :  Vojtěch Kristýn 
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pokladna, komisní prodej, 
mzdy :  Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace :  Darja Rácová

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

Průvodci
Muzeum loutek :  Jaroslava Froydová (část. úvazek)
 Tomáš Pfeifer (část. úvazek)
 Jarmila Pašková (část. úvazek)
 Jitka Švagrová (část. úvazek)
výstavní sál 
a expozice nám. Republiky 13 :  Jana Pistoriusová 
 Svatava Dušková
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2 :  Ludmila Němcová 

Oddělení prehistorie
Adresa :  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí :  Mgr. Milan Metlička
Pracovníci :  Jarmila Metličková 
 Marcela Mašková 
 Milan Strnad (část. úvazek) 
 Iveta Šmolíková (část. úvazek) 
 Mgr. Antonín Zelenka 
 Bc. Lenka Šmolíková 
 Petra Peterková (část.úv.) 
 Ing. Ivana Čechová – konzervace
 Mgr. Alena Novotná

Oddělení záchranných archeologických 
výzkumů

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

Oddělení starších dějin
Adresa :  Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí :  PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci :  Mgr. Tomáš Bernhardt
 Miloslav Hejduk 
 Mgr. Jiří Orna 
 Marie Beránková 

 Bc. Eva Spěváčková 
 Mgr. Veronika Dudková

Oddělení novějších dějin
Adresa :  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí :  Mgr. Luděk Krčmář
Pracovníci :  Dagmar Morgensternová 
 Iva Palová
 Mgr.Kamila Vyletová

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

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

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

Oddělení zoologie
Adresa :  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí :  RNDr. Roman Vacík
Pracovníci :  Mgr. Ivana Hradská 
 Eva Kašparová (část. úvazek)
 Ivo Ťeťál

Oddělení paleontologické
Adresa :  Plzeň, Tylova 22
Vedoucí :  RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Pracovníci :  Ing. Jana Mlnaříková 
 Ing. Jan Bureš 
 Marie Spáčilová

Knihovna Západočeského muzea
Adresa :  Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí :  PhDr. Ila Šedo
Pracovníci :  Lenka Šimicová 
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 Alena Pátková

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

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

Oddělení technické a údržby budov
Adresa :  Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí :  Vlastimil Kudra
Pracovníci :  Miroslav Hyťha 
 Jiří Rod 
 Vladimír Duchek 
 Antonín Povondra
 Stanislav Smolík
 František Mencák

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

Depozitáře Nepomuk
správce objektu :  Martin Beránek

Muzeum dr. Šimona Adlera
Adresa :  Dobrá voda u Hartmanic
Vedoucí :  Ing. Miroslav Baránek
Průvodkyně :  Veronika Batková

Muzeum Loutek
Adresa :  nám. Republiky 23 Plzeň
Vedoucí :  Mgr. Markéta Formanová
Pracovníci :   Elen Kudrová
 Ivana Švecová (část. úvazek)
 Marie Černá (část. úvazek)
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Příloha č.1 - Program kulturních akcí muzea
Leden

	 Čt  8. 1.    v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

  Pákistán – Broad Peak.

  Vyprávění vám přiblíží život ve druhém nejvyšším pohoří světa - Karákoramu 
na pákistánsko čínském pomezí ve společnosti pěti osmitisícovek. Po týdenním 
pochodu přes ledovec Baltoro s kulisou nejkrásnější horské scenérie  dojdeme pod 
nejtěžší osmitisícovku světa K2. Následuje třítýdenní   pokus  o  výstup   na   12. 
nejvyšší  horu světa - majestátní Broad Peak - 8047 m.n.m.  

  Své zážitky z cest /v letech 2006 a 2007/ po severním Pákistánu vám sdělí Silvestr 
Kotek a František Šika.

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

	 Ne	 11.  1. v 13.30 hod. Zkouška
  v 16 hod. Koncert pěveckého sboru „Teeniechor“ z obce Schirmitz v Horní Falci  

Na programu 50-ti členného souboru, který vystoupí pod vedením Wolfganga Zieglera, se 
objeví oblíbené muzikálové hity,popové balady a písně ze 70. a 80. let.           
Zazní např. melodie z filmu Lví král, muzikálu Fantom opery, písně z  dílny britské 
hudební legendy The Beatles, skupiny Bee Gees a jiné.
Koncert přináší v rámci nového projektu Kultur ohne Grenzen (Kultura bez hranic) 
česko-bavorské kulturní středisko Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee ve 
spolupráci s  českým partnerem projektu Západočeským muzeem v Plzni. 

	 Po	12. 1.  v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Koncert ze skladeb českých soudobých autorů v podání žáků ZUŠ

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

   Pořádá: Západočeské hudební centrum.

	 Út	13. 1.  v 16 hod.  Příprava
  v 16.30 hod. Biomanipulace Boleveckého rybníka

Rostliny  z  pohledu hydrobiologa, ve své přednášce konané  v  rámci   setkání    
Botanické   společnosti, představí specialista Povodí Vltavy - RNDr. Jindřich 
Duras.

	 St	14.  1. v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
     tentokrát na téma „KRIZE JE ŠANCE…“ 

Přijďte si poslechnout další písničky, texty a fejetony Jana Buriana a možná se 
dozvíte:
Co je to krize?
A co z ní vytěžit?

     Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

	 Čt	15. 1.     v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

  OMÁN
  Pojeďte s námi do země, kde se snoubí tradiční arabská kultura s nejmodernějšími 

technologiemi, ale také do země    s mnoha přírodními rezervacemi. Kde jinde 
můžete plavat    v Indickém oceánu s „Koráby moře“ -  želvami?

  Spolu se Sheilou Singhovou se podíváme do nepříliš známého státu v jihozápadní 
Asii.

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.
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	 Po	19.  1. v 17 hod. Zkouška        
    v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň

     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

	 St		 21.  1. v 18.30 hod. Zkouška
    v 19.30 hod.  Koncert klavírního oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

	 Čt	 22.  1.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

     Petrohrad – „Skvost na řece Něvě“
Cestovatel Martin Loew vás tentokrát zavede do „Města mostů“ (je jich zde na tři 
stovky) k  carským palácům, poznáte pravoslavné chrámy, ale také vojenský přístav 
Kronštadt. Podnikneme výlety k Ladožskému a Oněžskému jezeru a na jejich 
ostrovy Kiži a Valaam s kláštery a lidovou dřevěnou architekturou.

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

	 Po	 26.  1. v 17 hod. Zkouška        
    v 18 hod. Koncert  žáků dechového oddělení 

     ZUŠ T. Brzkové Plzeň
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

	 St		 28.  1. v 18.30 hod. Zkouška
    v 19.30 hod.  Koncert klavírního oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

	 Čt  29.  1.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

	 	 	 	 Indický Himálaj – Sikkim na kole
Vydejte se s námi bývalým Sikkimským královstvím od proslulých čajových plantáží 
Darjeelingu kolem Kančendžengy až do výše 4000 metrů k tibetským hranicím.

 Spolehlivým průvodcem na cestě vám jistě bude Slávek Suldovský.	
	 Pořádá: Západočeské muzeum v  Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

Únor

Po	2. 2.   v 10 hod.   Školení bezpečnosti práce – pí Radová
    v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Absolventský koncert Michaely Bieglerové 
      – zobcová flétna     
      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt  5. 2.    v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

  Indie a Nepál
Vydejte se s Martinem Vedralem po stopách sultánů  a rádžů do nádherných paláců 
dávných mocných indických říší, ale i za přírodními krásami Nepálu a majestátnými 
vrcholky Himálaje.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci  s CK ADVENTURA.

So		 7. 2. v 9 hod.  Botanická společnost – pí Nesvadbová
  v 11.30 hod. Vývoj vegetace jako součást historie hradiště  

   na stolové hoře Vladař 
Mgr. Petr Pokorný, PhD., vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR, bude 
přednášet o historii hradiště a jeho okolí včetně vývoje vegetace tak, jak se jeví 
z výsledků pylových a makrozbytkových analýz.
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Pořádá: Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské 
muzeum v Plzni.

Po				 9. 2.  v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Tvůrčí dílna Jiřího Bezděka
   a klavírní recitál Jiřího Peška

Na programu zazní skladby autorů J. Bezděka, W. A. Mozarta,  F. Chopina a S. 
Rachmaninova.
Účinkují: J. Pešek, V. Müllerová, J. Jedlinský - klavír, R. Fejfrlíková, B. Somerová 
- zpěv, smíšený sbor   KO - MAR vedený H. Bezděkovou.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.

St		11.  2.  v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Koncert pěveckého oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Recitál Josteina Gundersena (Norsko) 
  - zobcová flétna.
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt  12. 2.     v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

     Mongolsko - „Země Čingischána“
  Spolu s  Martinem Loewem podnikneme cestu z Ulambátaru za písečnými 

dunami a velbloudy do pouště Gobi. Poznáme bohatství Mongolska v  jeho 
nedozírném obzoru, nekonečných pláních s  kočovníky, stády a jurtami, kam 
civilizace zatím ještě nedorazila.

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

Po		16.  2. v 13.55 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška         

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

							Út		17.  2.  v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
     aneb „Nebraňme se postupnému oteplování …“ 

Přijďte si poslechnout „horké“ písně uprostřed ledové zimy, tentokrát s hostem - 
Terezou Palkovou – pianistkou, harmonikářkou  a autorkou originálních textů.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St  18.  2.  v 8 - 14 hod.  ASIO Brno – firemní školící seminář
    v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Večer s lesním rohem
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt   19.  2.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

     Nepál – Annapurny 2007
Cestovatel Petr Dürr Vás provede údolím nepálských řek okolo pěti himalájských 
Annapuren. A nebude to jen ledajaká oddychová procházka! S  ruksakem překonáme 
celkem dvěstědvacet kilometrů do výšky 5500 metrů a zpět. 
Poznáme strasti a slasti himalájských nosičů a obyvatel těchto nádherných 
velehor. 

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

Po	23.  2. v 13.55 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška         
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    v 18 hod. Koncert  žáků pěveckého oddělení 
     ZUŠ T. Brzkové Plzeň
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út		24.  2.  v 17.30 hod. Zkouška       
    v 18.30 hod. Koncert pěveckého sboru „Grey donkeys“  

Pěvecký sbor Církevního gymnázia v Plzni *Grey donkeys* pod vedením 
sbormistra Jakuba Šedivého představí to nejlepší ze svého repertoáru. 
Zazní   filmové  a   muzikálové  melodie, ale také nejkrásnější písně 80. a 90. let.
Korepetitor: Lukáš Novák

 Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.
  
St		25.  2.  v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Koncert dechového oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
    v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Adriany Leskové
  a Kristy Rytířové – flétny
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt   26.  2.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

	 	 	 	 Kamčatka
 S Petrem Novotným vyrazíme na treking divočinou odlehlého 

poloostrova na Dálném východě. Přiblíží Vám přírodní skvosty dodnes 
málo probádané krajiny naší planety, mezi které jednoznačně patří 
aktivní vulkány nebo gejzíry.

	 Pořádá: Západočeské muzeum v  Plzni ve spolupráci s CK 
ADVENTURA.

Březen

Po	2.  3. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
   v 16 hod.  Botanická společnost – pí Nesvadbová
    v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Jiřího Šitnera – lesní roh
  a Jana Šmata – trubka.
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út		3.  3.  v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Recitál Marka Pavelce – housle 

      Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

St		4.  3.  v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Koncert pěveckého oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Michala Mikulenky
   – lesní roh
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt  5.  3.    v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

  Island
Vydejte se s námi poznat nejzajímavější místa „Země ohně a ledu“, krajinu 

tajících ledovců, divokých řek s  mohutnými vodopády, ale i sopek a gejzírů. 
Islandským vnitrozemím podnikl cestu Martin Vedral           a podělí se s  Vámi 
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o zážitky z  tohoto ostrova plného kontrastů.  
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci  s CK ADVENTURA.

	
Po	9.  3. v 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 

						Čt  12.  3.     v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

     Čína – velká cesta „Říší Středu“
  Spolu s  Janem Pospíšilem podnikneme cestu nejlidnatější zemí světa, uvidíme 

buddhistické chrámy, císařské Zakázané město, stará městečka i supermoderní 
architekturu. 

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci    s CK ADVENTURA.

						So	14.  3. v 9 - 14 hod.  Ornitologická společnost – RNDr. Vacík

Po	16.  3. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda
   v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Kateřiny Kratochvílové
   – housle a koncert smyčcového oddělení 

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Kryštofa Křemenáka 
  a Jana Matouška – klarinet 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

							Út		17.  3.  v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. JARNÍ VEČÍREK JANA BURIANA
     aneb Krize nekrize – příroda si nedá poroučet!

Další oblíbený pořad z pravidelného cyklu Burianovy kulturní ozdravovny. 
Přijďte si poslechnout písně pro zahřátí, k zamyšlení a možná pro zasmání… 
Nebudou chybět ani vyprávění a fejetony.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St		18.  3. v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Tvůrčí dílna mladých skladatelů a interpretů

Na programu zazní skladby autorů P. Samiece, Vl. Vlny, M. Červenky, J. Vyšaty, J. 
Meisla, B. Martinů, J. Ganzera,    I. Norholma, a P. R. Olsena.
Účinkují: R. Dlouhý, J. Jedlinský, P. Samiec- akordeon,  J. Pešek, H. Bezděková 
- klavír, M. Vyhnálková - viola,      M. Kalousková  - zpěv, M. Henzl - anglický roh, M. 
Křiváček, Z. Vlna - fagot, Vl. Vlna  -  kontrafagot.
Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Čt   19.  3.   v 17 hod. Zkouška
   v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

     Itálie a její ostrovy na kole
Petr Stříbrný Vás provede pobřežím i hornatým srdcem Itálie - zavítáme do 
Toskánska, Umbrie a Marche. Navštívíme také Sicílili, Sardinii a Elbu, ostrovy 
známé,  a přesto skrývající mnohá tajemství. 

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.

So	21.  3.  ve 12 hod.  Svatební obřad - sál
   ve 13 hod.  Svatební obřad – schody
      ve 14 hod.  Svatební obřad – schody

Ne	22.  3.   v 16 hod.  Příprava
      v 18 – 20 hod.  Zahájení matematické olympiády – gymnázium L. Pika  Plzeň

Po	23.  3. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
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    v 17 hod. Zkouška        
    v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň

     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út	24.  3.  v 18 hod. Zkouška      
    v 19 hod. Koncert Evy Beránkové – flétna

     a Jana Brauna - klavír  
Na programu zazní skladby B. Martinů, O. Máchy, J. Alaina, M. Ravela a J. S. 
Bacha.

  
St		25.  3.  v 16 hod.  Příprava
   v 18 – 21 hod.  Matematická olympiáda – gymnázium L. Pika Plzeň

						Čt   26.  3.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM  

	 	 	 	 Route 66 - napříč Amerikou na kole
 S  cestovateli Františkem Šestákem a Janem Hájkem vyrazíme z Los Angeles do 

Chicaga na kole po nejslavnější silnici USA – ROUTE 66.  Přijďte si poslechnout, 
jaká dobrodružství a útrapy museli na této bájné silnici napříč Spojenými státy 
překonat. 

	 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s CK ADVENTURA.
	
Po	30.  3. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda (?exkurze)
    v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Koncert smyčcového oddělení
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Koncert dechového oddělení
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Duben

St		1.  4. v 15.30 hod. Zkouška
  v 16.30 hod. Koncert pěveckého oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Ne	5.  4.   v 16 hod. Zkouška
   v	17	hod.	 Koncert vítězů krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové   

    nástroje
      Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Po	6.  4. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
   v 16 hod.  Botanická společnost – pí Nesvadbová
    v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Absolventský koncert Evy Vogeltanzové – kytara
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út		7.  4.  v 17 hod. Zkouška
    v 18 hod.  Koncert houslových nadějí 

      Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec.

St		8.  4.  v 15.30 hod. Zkouška
    v 16.30 hod.  Koncert smyčcového oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Hudební putování – Čechy / Rakousko
 Účinkují: Jan Brabec – klarinet a Eduard Spáčil - klavír.
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Na programu zazní skladby Miloslava Ištvana, Karla Heinze Schrödla, Herberta 
Zaglera, Kurta Antona Huebera             a Bohuslava Martinů. 
Pořádá: Západočeské hudební centrum a INÖK  – Sdružení dolnorakouských 
skladatelů.

					Út		14.  4.  v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA
     aneb „Krize jako stav mysli“ 

Vyprávění Jana Buriana o krizi, jak do ní a z ní, co s tím  a jaký to má smysl...
K  tomu zazní zpěvy všeho druhu od truchlivých po radostné tak, jak to má 
v životě být. 
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

St  15.  4.  v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Hany Vajnarové – kytara    

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Dominiky Kopecké – zpěv
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 

						So	18.  4. v 10 - 16 hod.  Zasedání České archeologické společnosti – Mgr. Metlička

						Ne	19. 4. v 19 – 24.30 hod.   Zahájení festivalu FINÁLE – raut - Historie

Po	20.  4. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška        

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

						Út		21.  4.  v 17 hod. Zkouška      
   v 18 hod. Absolventský koncert  žáků ze tříd p. uč. Frieslové, Kroupové a Halvové  ze 

ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň
   Pořádá: ZUŠ Sokolovská, Plzeň.

St	 22.  4.  v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Michala Lieberzeita – zpěv 

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Komorní koncert se zobcovou flétnou a cembalem 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt   23.  4.   v 16 hod. Zkouška
   v 17 hod. Koncert  mladých kytaristů Plzeňského kraje 
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň

Pá	24.  4. v 17 hod. Zkouška        
  v 18 hod. Klarinetový recitál 

 Účinkují: D. Ray McClellan - klarinet ( USA )
               Markéta Cibulková - klavír 

  Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Ne	26.  4.   v 17 hod. Zkouška
   v 18 hod. Společný koncert Muziky dětského souboru Mladinka a Muziky souboru písní 

a tanců Josefa Vycpálka
	 	 	 	 Pořádá: Dětský folklórní soubor Mladinka.

Po	27.  4. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška        
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    v 18 hod. Koncert  žáků klávesového oddělení 
     ZUŠ T. Brzkové Plzeň
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út	 28.  4.  v 17 hod. Zkouška      
    v 18 hod. Koncert žáků ZUŠ Třemošná  

     Pořádá: ZUŠ Třemošná.
  
St		29.  4.  v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Aleše Vítka – klavír   
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Zuzany Bouřilové – klavír 
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt  30.  4.   v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Recitál Theresy Clauberg - housle
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Květen

Po	4.  5. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
   v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Anety Šmidrkalové
   a Zuzany Seibertové – zpěv
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Koncert maturantů dechového oddělení
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út		5.  5.  v 17 hod. Zkouška
    v 18 hod.  Slavnostní koncert žáků
      ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň 

      Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.

St		6.  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. Absolventský koncert Jany Radilové – flétna
  a Daniely Kalvodové – viola
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt   7.  5.   v 17 hod.  Vernisáž výstavy „Moře a život“

 
Po	11.  5. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
   v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Podvečer s bicími nástroji
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Klavírní recitál Dany Řeřichové – JAMU Brno 
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

							Út		12.  5.  v 8 – 12 hod.  Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň 
    v 18.30 hod. Zkouška

 v 19.30 hod. Hudební putování s violou a skladbami západočeských skladatelů
Na programu zazní skladby K. A. Huebera, M. Kreuze, Pavla Singera, Jana 
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Slimáčka, Pavla Samiece a Jiřího Bezděka. Účinkují: Jan Řezníček – viola, Eduard 
Spáčil, Věra Müllerová, Luděk Šabaka, Karel Friesl – klavír, Jan Rada – housle, 
Trio Zdeňka Lukáše (Michal Pospíšil – housle, Hana Vítková – violloncello a Věra 
Müllerová  – klavír).
Pořádá: Západočeské hudební centrum a INÖK – Sdružení dolnorakouských 
skladatelů.

 
							St	 13.  5.  v 8 – 12 hod.  Výchovné koncerty pro MŠ – ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň 

   v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Absolventský koncert Adély Kuntzmanové 
  – klavír a Lucie Karlové - flétna      

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Absolventský koncert Jany Hájkové – klavír 
  a Jiřího Šitnera – lesní roh
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Čt  14.  5.   v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Koncert dechového oddělení      

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
      v 17 hod.  Vernisáž výstavy „Salvador Dalí“

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

							So		16.  5.  v 8 - 20 hod.  Soutěže hudebních škol – Konzervatoř Plzeň

							Ne		17.  5.  v 8 – 20.30 hod.  Soutěže hudebních škol – Konzervatoř Plzeň
v 18 hod.  Koncert vítězů 8. ročníku 
 Soutěže konzervatoře Plzeň.

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Po	18.  5. ve 14.50 hod.  Přednáška ZČU – PhDr. Frýda 
    v 17 hod. Zkouška        

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

							Út		19.  5.  v 17 hod. Zkouška      
   v 18 hod. Absolventský koncert  žáků 
    ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň

   Pořádá: ZUŠ Sokolovská, Plzeň.

St		20.  5.  v 16 hod. Zkouška
 v 18 hod. Absolventský koncert žáků 
  ZUŠ Chválenická 17, Plzeň 

  Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
  ve 20 – 24 hod.  Společenský večer s rautem – Zbrojnice

							Čt	21.  5.  v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

JAN BURIAN - Květnové setkání s vítěznou spermií  aneb Optimistický, kulturní, 
apolitický, angažovaný, aktuálně nadčasový ozdravovací pořad s písněmi a vtipy 
s.r.o.
Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

 
So		23.  5.  ve 12 hod.  Svatební obřad - schody
   ve 13 hod.  Svatební obřad – sál
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Po	25.  5. v 17 hod. Zkouška        
   v 18 hod. Koncert  žáků strunného oddělení 

     ZUŠ T. Brzkové Plzeň
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

						Út		26.  5.  ve 13.30 hod.  Firma KERIO – setkání zaměstnanců
   v 16 hod.  Příprava           
   v 17 hod. Člověk z ráje a Paměť Českého lesa 

     Premiéra dvou nových filmů:
     Člověk z ráje – obraz a hudba na texty Karla Klostemanna 

Paměť Českého lesa – vysídlení sudetských Němců po 2. světové válce.
     Autoři filmů: Jan Loučím a Miroslav Anton.

St		27.  5.  v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Koncert klavírního oddělení  
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

						Čt   28.  5.   v 17 hod.  Vernisáž výstavy „Muzeum ve světě“

    v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
  Pořádá: ZUŠ Chrást.

						Pá  29.  5.   v 14 - 16 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů

Ne	31.  5.   v 16 hod. Zkouška
   v 17 hod.	 Koncert vítězů soutěže Lochotínská kytara 
     Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.

Červen

Út		2.  6.  v 17 hod. Zkouška
    v 18 hod.  Koncert dětského pěveckého sboru ZVONEČEK    

      Pořádá: Základní škola Plzeň - Újezd.

St		3.  6.  v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod  Koncert pěveckého oddělení
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
  

						Pá  5.  6.   v 14 - 16 hod. SOŠ obchodu – vyřazení maturantů

So	6.  6.  ve 14 hod.  Svatební obřad – sál
 
Ne	7.  6.   v 9.30 hod. Zkouška
   v 10.30 hod.	 Matiné žáků ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň 
     Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.
         
Po	8.  6.  v 17 hod. Zkouška        

    v 18 hod. Absolventský koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
     Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út		9.  6.  v 17 hod. Zkouška        
    v 18 hod. Absolventský koncert  žáků ZUŠ B. Smetany, Plzeň

     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

St	 10.  6.  v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Houslový recitál Nikolaje Managadze      

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
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     v 18.30 hod. Zkouška
 v 19.30 hod. Houslový recitál Barbory Kolářové
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 
Čt  11.  6.   v 18 hod. Zkouška        

    v 19 hod. Koncert vokálního souboru Tutti voci     
     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
   

Pá	12.  6.  v 17 hod. Zkouška        
    v 18 hod. Absolventský koncert Josefa Valenty

     ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň
     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

Ne	14.  6.  v 18 hod. Zkouška        
    v 19 hod. Absolventský koncert Karolíny Váňové

     (zobcová flétna) ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Hosté: Karolína Ptáčková, Tereza Živná, Martin Chocholouš, Josef Valenta a Julie 
Braná.
Program: A. Corelli, F. Turini, G. Ph. Telemann,
M. Maute a další.

     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

						Po		15.  6. v 17 hod.  Vernisáž výstavy „Na scénu!“

     v 17 hod. Zkouška        
   v 18 hod. Absolventský koncert Dominika Dolejše (klarinet, 

      saxofon) a Jana Matase (trubka) ze ZUŠ B. Smetany 
 Spoluúčinkuje Vít Kašpar (trubka) a AK band.

Na programu skladby G. Gershwina, J. Hniličky, S. Cohena a H. Hanckoka.
     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

						Út		16.  6. v 17 hod.  Vernisáž výstavy „Jak se oblékají pohádky“

   v 17 hod. Zkouška      
     v 18 hod. Absolventský koncert Jana Járy (klavír)
      ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň

 Spoluúčinkuje Karel Kryštof (klavír).
Na programu zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina a A. 
Chačaturjana.

     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

							St  17.  6.  v 17 hod. Zkouška      
     v 18 hod. Absolventský koncert Veroniky Jakubčíkové
      (housle) ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň a jejích hostů

Na programu zazní skladby A. Dvořáka, B. Smetany, A. Vivaldiho a P. I. 
Čapkovského.

     Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.
Čt	 18.  6.  v 15.30 hod. Zkouška
 v 16.30 hod. Podvečer s akordeonem a bicími nástroji     

  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
     v 18.30 hod. Zkouška
   v 19.30 hod. Recitál kytaristy Martina Škubala
   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 
Pá	19.  6.  20–23 hod. MUZEJNÍ NOC 

   Noční prohlídky expozic a výstav, oživené 
   doprovodným programem.

      Út  23.  6. v 17 hod. Zkouška      
     v 18 hod. Absolventský koncert Marka Bělohoubka
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      (zobcová flétna, klarinet) ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň
 Program: G. P. Telemann, F. Kramář, Camille Saint-Saëns, R. Ščedrin a další.

 Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň.

St	 24.  6.  v 16 hod. Zkouška 
        v 17 – 20hod.  ZUŠ Trnky – promítání prací žáků
    

						Čt   25.  6.   v 9 – 10 hod.  15. ZŠ – vyřazení prvňáčků 

    v 18 hod. Zkouška
 v 19 hod. Koncert Ivy Vlčkové - zpěv
  
Ne	28.  6.   ve 14 hod.  Konference ZČU KMA – prezence účastníků - schodiště
   
Po	29.  6. v 8 - 18 hod.  Konference ZČU – Katedra matematiky

Út  30.  6. v 8 - 18 hod.  Konference ZČU – Katedra matematiky

Červenec
 St	1.  7. v 8 - 13 hod.  Konference ZČU – Katedra matematiky 

Čt		2.  7.  v 8 - 18 hod.  Konference ZČU – Katedra matematiky    
  
Pá  3.  7.    v 18.30 hod. Zkouška

   v 19.30 hod. Koncert v rámci International Music Academy 
    Pilsen 2009

   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Út		7.  7.  v 13-18 hod.  International Music Academy Pilsen 2009 
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá	10.  7.  v 13-18 hod.  International Music Academy Pilsen 2009 
    v 18.30 hod. Zkouška

   v 19.30 hod. Koncert v rámci International Music Academy 
    Pilsen 2009

   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
 
Út		14.  7.  v 13-18 hod.  International Music Academy Pilsen 2009 
     Pořádá: Konzervatoř Plzeň.

Pá	17.  7.  v 13-18 hod.  International Music Academy Pilsen 2009 
    v 18.30 hod. Zkouška

   v 19.30 hod. Koncert v rámci International Music Academy 
    Pilsen 2009

   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Pá	24.  7.  v 18.30 hod. Zkouška

   v 19.30 hod. Koncert v rámci International Music Academy 
    Pilsen 2009

   Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
Září

Út		8.  9. v 9 hod.  Příprava
 v 10 - 13 hod.    ČEZ Ditribuce - konference 
    
St  9.  9. v 18.30 hod. Zkouška

 v 19.30 hod. Večer s akordeonem
  Pořádá: Konzervatoř Plzeň.
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So	12.  9.  ve 13 hod.  Svatební obřad – přednáškový sál
   

Po	14.  9. v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Jubilejní koncert hudebního skladatele
   Jana Slimáčka

Účinkují: Dětský pěvecký sbor Mariella – sbormistryně 
Marie Nováková; Daniel Mandysová, Romana Feiferlíková a Miroslav Bartoš – zpěv, 
Ivana Rukavičková – flétna, Martin Tupý a Jan Drda – housle, Věra Müllerová, Karel 
Friesl, Eva Vimrová, Marcela Tupá, Zděňka Ledvinová, Hana Bezděková     a Petr 
Novák – klavír.  Průvodní slovo - Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková CSc.

    Pořádá: Západočeské hudební centrum.
   
Út  22.  9. v 17 hod.  Příprava
   v 18 - 20 hod.  SK Atlantis Plzeň – odborný seminář 

Říjen
Čt 1.  10.    v 17 hod.    Vernisáž - LITINA 

Pá		2.  10. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík

Út	6.   10. ve 14-16 hod  Firma KERIO - seminář
   
St	14. 10. v 18 hod. Zkouška

 v 19.30 hod. Koncert ZUŠ Sokolovské spojený se křtem   
  CD akordeonového souboru Universe

      Pá		16. 10. ve 13 hod.  Přednáška ZČU – Doc. Durdík

Po 19. 10. v 18.30 hod. Zkouška
  v 19.30 hod. Koncert ze skladeb Karla Pexidra
   Účinkují: Michaela Augustinová, Petr Novák,  Maxim Averkiev – klavír, Roman Janál 

– zpěv, Ivana a Lenka Rukavičkovy – flétna, Eva Franců    – housle a viola, Pavla 
Franců – housle.

    Pořádá: Západočeské hudební centrum.

St		21. 10. v 16 hod.  Příprava
 v 17 hod. LITINA 

  Od bronzových odlitků k litinovým
Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě uvede  Ing. Jan Hučka a 
bude zaměřena na nástin vývoje výroby bronzových odlitků a vývoje slévárenské 
technologie výroby odlitků.  Budete mít možnost se dovědět o přímé a nepřímé 
výrobě kujného železa, vzniku surového železa, výrobě odlitků z litiny prvého tavení 
i o nejstarších litinových odlitcích.

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
Čt  22. 10.    v 17 hod.    Vernisáž - PRAMENY
  
Po 26. 10.   v 17 hod. Zkouška         

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

St	28. 10. v 11-12.30 hod.  ZČU Ped. fakulta – Prof. Kumpera

Pá		30. 10. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík
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Listopad
Po 2.  11. v 15.30 hod. Zkouška
   v 16.30 hod. Pieninský národní park očima botanika

Přednáškou Vás provede Jiří Sladký.
Pořádá: Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské 
muzeum v Plzni.

Út  3.  11.   v 18 hod. Zkouška
 v 19 hod. Cimrmanband alias CiB: pantáta
  Komedie v poetice her Járy Cimrmana o touze po penězích potrestané bezstarostným 

Chodem. Před hrou nechybí seminář o hledání autora, o hře,  o „kdybyování“. 
  Soubor s  touto hrou dobyl vysněné divadlo všech cimrmanovských ochotníků 

- Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.  
  Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

St		4.  11. v 16 hod.  Příprava
 v 17 hod. LITINA 

  Ozdobná a umělecká litina
Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě uvede Ing. Jan Hučka 
a navazuje dalším vývojem ve výrobě litinových odlitků. Budete mít možnost 
se dovědět o přetavování litiny, výrobě odlitků z litiny druhého tavení, a také o 
základních směrech ve využití litiny pro ozdobné účely a umělecká díla.

     Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

Pá		6.  11. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík

Út	 10.  11. v 16.30 hod.    Křest knihy - Kovářová
      v 18 hod.  Příprava
    v 19 hod. NIC NETRVÁ VĚČNĚ 
     aneb
     BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

 Písně o čase a jiné příběhy z dílny Jana Buriana, osamělého písničkáře, fejetonisty 
a průvodce.  

 Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
    
St	 11. 11. v 18.30 hod. Zkouška

  v 19.30 hod. Koncert Západočeského hudebního centra
   Na programu zazní skladby Jiřího Bezděka, Pavla Samiece a Jiřího Templa. 

Účinkují: Musica ad Gaudium (Andrea Brožáková   - soprán, Alena Tichá - cembalo, 
Jaromír Tichý - flétny,  Václav Kapusta - fagot), Eydiís Franzdotyr (ISLAND) – hoboj, 
Iva Kramperová - housle, Jakub Jedlinský – akordeon, Jarmila Vlachová a David 
Niederle.

   Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Čt  12.  11.   v 18 hod. Zkouška
   v 19 hod. Cimrmanband alias CiB: klavír vážně i nevážně

Virtuóz Štěpán Kos zahraje nejznámější, nejkrásnější a nejtěžší klavírní skladby 
nejznámějších skladatelů, které vám Cimrmanband zajímavě představí v semináři 
v duchu cimrmanovském. Ve čtyřručních skladbách se představí Jan Vozár. 
Zpestření programu zaručují premiéry skladeb klavíru s houslemi Marie Fuxové. 

  Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

						Pá		13. 11. v 8.30 - 15 hod.    Imatrikulace studentů 1. ročníku Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni (dříve I. 
Mauritzové)

St	 18.  11. v 16 hod.  Příprava
 v 17 hod. LITINA 
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  Litinová funerální plastika na Berounsku
Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě uvede Mgr. Jana 

Bělová.
Mezi podbrdskou funerální litinou 19. století  se výrobky, které se dodnes 

nacházejí na hřbitovech bývalého fürstenberského panství a jeho okolí, rozhodně 
neztrácejí. Dokonce mají svá  výrazná  specifika. Jim a jejich srovnání s  funerální 
litinovou plastikou stejného období  z  jiných oblastí Čech, Moravy i zahraničí  bude 
přednáška věnována.

     Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
    v 17 hod.    Vernisáž – POLICIE A BEZPEČNOST

Čt  19.  11.    v 9 – 13 hod.  firma KRES, s.r.o. – odborný seminář
      ve 14 hod.  Historie - příprava akce   
   v 19 - 21hod.  Historie –  Nadace pro transplantaci kostní dřeně – charitativní večer s přehlídkou

						So		21.  11.  v 8 – 14 hod.  Ornitologická konference – RNDr. Vacík

Po 23. 11.   v 17 hod. Zkouška        
   v 18 hod. Koncert  žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Út  24.  11.   v 18 hod. Zkouška
   v 19 hod. Cimrmanband alias CiB: 
    VEČER IMPROVIZACE KLAVÍRISTy JIŘÍHO PAZOURA

Nápaditost, zajímavost, spontánnost, vtipnost, muzikálnost, pohotovost, virtuozita 
CiBem pečlivě vybraného hosta zaručují nezvyklý zážitek nejen pro hudební 
labužníky, ale   i pro laiky. Na průběhu tohoto večera se totiž podílejí            i 
posluchači svými tématy k improvizaci.
Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

St	 25. 11. v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Koncert kytaristů plzeňských ZUŠ

      Pořádá: ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň.

Čt  26. 11.   v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Koncert žáků ZUŠ Chválenická 17, Plzeň 

  Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
  
Pá		27. 11. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík

Po 30.  11.   v 17 hod. Zkouška
 v 19 hod. Cimrmanband alias CiB: pantáta 

	 	 repríza	hry	ze	3.11.2009
Komedie v poetice her Járy Cimrmana o touze po penězích potrestané 
bezstarostným Chodem. Před hrou nechybí seminář o hledání autora, 
o hře,  o „kdybyování“.
Soubor s touto hrou dobyl vysněné divadlo všech cimrmanovských 
ochotníků - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. 

  Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

Prosinec
Út 1.  12.   v 16 hod. Zkouška
   v 17 hod. Absolventský koncert Evy Bartošové
    a Marie Houškové 
    Pořádá: Katedra hudební kultury ZČU Plzeň.
  
St		2.  12. v 16 hod.  Příprava
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 v 17 hod. LITINA 
  Litina v architektuře a stavitelství  

Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě uvede Ing. Jan Hučka a 
bude zaměřena na využití specifických vlastností litiny v  konstrukci staveb, pro 
mosty, pavilony, kolonády, monumentální památníky a další konstrukce. Dále Vám 
přiblíží rozvoj výroby plátkové oceli    a litinové odlitky pro stavbu strojů.

     Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
   v 19 hod. Zkouška
   v 19.30 hod. Absolventský koncert Miroslavy Lendělové
    a Pavly Viewegové
    Pořádá: Katedra hudební kultury ZČU Plzeň.

Čt  3. 12.    v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Akordeonový koncert 
  žáků ZUŠ Chválenická 17, Plzeň 

  Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
	 	 	 ve 14 hod.    Historie - příprava akce   
   v 19 - 21hod.  Historie –  Nadace pro transplantaci kostní dřeně 
        – charitativní večer s přehlídkou

Pá		4. 12. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík

						Po		7. 12. v 17 hod. Zkouška
   v 18 hod.  „20 let s CARMINOU“ 
     - koncert Ženského pěveckého sboru
     CARMINA Přeštice
    Koncert bude vedený sbormistrem Martinem Laxou. 
    Pořádá: CARMINA Přeštice.

Út	 8. 12. v 15 hod.    Příprava
 v 16 hod. ZÁZRAČNÉ PRAMENy 

  České sklo 1800 - 1850  
Přednáška na jedinečných ukázkách ze sbírek Západočeského muzea a dalších 
muzeí představí české sklo ve stylu empíru, biedermeieru a druhého rokoka. Zaměří 
se na přiblížení malovaného, rytého a dalšími technikami zdobeného skla z období, 
v němž české sklářství dosáhlo světového věhlasu a úspěchu. 
Přednášku v rámci doprovodného programu k výstavě uvede PhDr. Jan Mergl.

     Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.
   v 17.30 hod. Zkouška
   v 19 hod. Cimrmanband alias CiB: klavír vážně i nevážně ii

Virtuóz Štěpán Kos zahraje nejznámější, nejkrásnější a nejtěžší klavírní skladby 
nejznámějších skladatelů, které vám Cimrmanband zajímavě představí v semináři 
v duchu cimrmanovském. Ve čtyřručních skladbách se představí Jan Vozár. 
Zpestření programu zaručují premiéry skladeb klavíru s houslemi Marie Fuxové. 
Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

   
St	 9. 12. v 17 hod. Zkouška        

   v 18 hod. Slavnostní koncert  ke 45. výročí školy
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt  10. 12.   v 17 hod. Zkouška
 v 18 hod. Koncert dechového oddělení 
  ZUŠ Chválenická 17, Plzeň 

  Pořádá: ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.

Pá		11. 12.  v 18 hod. Zkouška
   v 19.30 hod. Cimrmanband alias CiB: VEČER S MILONĚM ČEPELKOU

CiB představí předního herce a spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana i jako 
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básníka, který poodkryje tajemství tvorby haiku.
Nebudou chybět klavírní skladby Štěpána Kosa, pár scének CiBu a několik 
překvapení. 
Pořádá: Církevní gymnázium  Plzeň.

So 12. 12.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod.  Adventní benefiční koncert skupiny Sunday Singers

Zazní skladby a koledy různých žánrů z období renesance po současnost.

Po  14.  12.   v 17 hod. Zkouška
  v 18 hod. Koncert z českých soudobých skladeb pro mládež
   Na programu zazní skladby I. Hurníka, J. Bažanta, K. Pexidra, V. Franka, J. 

Bezděka, M. Augustinové,  M. Červenky, J. Nováka, P. Samiece a dalších.
   Účinkují žáci plzeňských Základních uměleckých škol.
    Pořádá: Západočeské hudební centrum.

Út	15.  12.  v 16 hod. Zkouška
 v 17 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 

V průběhu podvečera vystoupí soubor dětí a mladých lidí      s postižením Hvězdičky 
a jejich hosté: mužské vokální kvinteto Hlasoplet, dětský pěvecký sbor Lahoda a 
česko-německá skupina bicích nástrojů Sambalila. Případný výtěžek z akce bude 
použit na zakoupení keramické pece pro Občanské sdružení Ty a Já. Součástí 
koncertu bude prodejní výstava prací klientů Občanského sdružení Ty           a Já. 

     Pořádá: Občanské sdružení Ty a Já. 
    v 17 hod.    Vernisáž – SLAVNÉ VILY PLZ. KRAJE

St  16. 12.   v 17 hod. Zkouška        
   v 18 hod. Koncert  učitelů, rodičů a žáků

    ZUŠ T. Brzkové Plzeň
    Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.

Čt   17. 12.   v 18 hod.  Příprava
   v 19 hod. VÁNOČNÍ VEČÍREK JANA BURIANA 

Jsou pro Vás Vánoce pouze symbolem dalších komerčních svátků? 
Následující večer z oblíbených Burianových pořadů v Západočeském muzeu v Plzni 
Vás přesvědčí, že tomu tak být nemusí…
Přijďte se v tomto Adventním čase naladit na klidné a pohodové vánoční svátky. 

    Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni.

Pá		18. 12. ve 13 hod.    Přednáška ZČU – Doc. Durdík
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Příloha č.2 - Výstavy pořádané (spolupořádané)  muzeem
BILANCE 2009 (19. 3. - 13. 4. 2009)

Společná výstava členů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a 
Hornofalckého uměleckého spolku z Weidenu nabízí návštěvníkům jedinečnou 
příležitost seznámit se s díly celkem  82 umělců z Plzeňska a 41 autorů z Horní 
Falce. Jedná se o dosud největší prezentaci děl umělců z obou stran dříve neprostupné 
hranice. O jejím významu svědčí i skutečnost, že záštitu nad celou akcí převzala 
hejtmanka Plzeňského kraje, paní Milada Emmerová, a vládní prezidentka Horní 
Falce, paní Brigitte Brunner. Výraznou  podporu poskytlo i město Plzeň. Výstava 
nabízí co nejširší pohled  na současnou regionální malbu, kresbu, grafiku, plastiku 
i na oblast užitého umění a designu.

KATAGAMI - Japonské barvířské šablony  (20. 2. 2009 - 19. 4. 2009)

Součástí rozsáhlé sbírky orientálního umění Západočeského muzea v Plzni jsou 
katagami – japonské papírové šablony používané k barvení látek katazome. Přes 
šablonu s vyřezávaným vzorem byla na látku nanesena pasta z rýžového škrobu. 
Po jeho usušení byla textilie obarvena a po dalším uschnutí vyprána, popřípadě 
dále barvena. Plochy, kde škrob na látku pronikl, zůstaly bez barvy a tvoří pak vzor. 
Technologie tisku byla stále zdokonalována postupným překrýváním jednotlivých 
barevných vrstev, včetně kresby kontur či malby detailů. Na tradičním japonském 
kimonu hrají vzory a jejich rafinované kompozice obzvláště významnou roli 
a jednotlivé motivy barvířských šablon mají vždy kladný symbolický obsah. 
Komorně laděnou výstavu třiceti unikátních kusů katagami a nátisků jejich 
pozitivů připravilo uměleckoprůmyslové oddělení Západočeského muzea v Plzni 
ve spolupráci s kolegy z dalších oddělení. Cílem výstavy je přiblížit méně známou 
tvorbu japonských mistrů druhé poloviny až konce 19. století.

Z DENÍKU CHOVANKY  (1. 5. - 16. 8. 2009)

Záměrem výstavy je zprostředkování obrazu života chovanek dívčího klášterního 
penzionátu církevního řádu Navštívení Panny Marie v klášteře Chotěšov u Stoda 
v západních Čechách. Prostřednictvím dochovaných deníkových záznamů jedné 
z chovanek se můžete přenést v čase do roku 1906, do dnes již dávno zmizelého 
světa vzbuzujícího snad v každém z nás mnoho zajímavých představ a fantaskních 
dohadů. Výstava umožňuje nahlédnout do, pro běžného člověka, jinak nepřístupných 
oblastí, ať již se jedná o exteriéry a interiéry ženského kláštera, myšlenkový svět 
dospívajících dívek či řeholní život příslušnic církevního řádu. Prostřednictvím 
autentických fotografií a sbírkových předmětů z fondu Národopisného muzea 
Plzeňska se expozice snaží vystihnout genius loci chotěšovského kláštera a oživit 
atmosféru přelomu 19. a 20. století.
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MOŘE A ŽIVOT (8. 5. - 2. 8. 2009)

Tato unikátní výstava Vám umožní vstoupit do světa mořských bezobratlých i 
obratlovců prostřednictvím 290 exponátů, 170 fotografií, 100 ilustrací a promítaného 
filmu „Barvy moře“. Jedná se o nejrozsáhlejší výstavu svého druhu, jaká kdy byla 
v západních Čechách realizována. Mořský svět je tu představen očima předních 
českých biologů, geologů, paleontologů, geografů a archeologů z Národního muzea 
a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. K vidění je zde  celá řada unikátních výtvorů 
přírody, například: velekrab japonský (největší krab s rozpětím nohou až 4 m), ulity 
a lastury měkkýšů indopacifické a karibské oblasti, „Venušin koš“ (kostra mořské 
houby) a „Venušin vějíř“ (korálnatec), ohromná dolní čelist „bílé velryby“ (vorvaně), 
obratle a kostice velryb, „pily“ pilounů, „meč“ mečouna, „roh jednorožce“ (zub 
narvala) či lebka „ochechule“ (sirény). Neméně atraktivní jsou ale i ostatní ukázky 
bezobratlých, ryb, žraloků, rejnoků, želv, tuleňů a delfínů – jejich dermoplastické 
preparáty, krunýře, čelisti a lebky. Dioráma pobřeží Rujány Vám představí mořské 
druhy ptáků. Ve výčtu klenotů výstavy nelze opomenout ani ukázku zkamenělin z 
někdejších českých moří – trilobitů, měkkýšů, korálů a ježovek.

JAK SE OBLÉKAJÍ POHÁDKY (17. 6. - 16. 8. 2009)

Jak ve skutečnosti vypadaly kouzelné šaty, které si vyloupla Popelka ze tří 
oříšků? Byl myší kožíšek opravdu myší? A jakou „róbou” se pyšnila krásná 
Krasomila? Přijďte se přesvědčit sami na vlastní oči do Západočeského muzea v 
Plzni. Právě zde máte až do konce července jedinečnou příležitost zhlédnout tuto 
unikátní výstavu v rámci jejího evropského turné. Těšit se můžete nejen na samotné 
originální kostýmy ze slavných českých filmových pohádek, ale i na dekorace, 
rekvizity, záběry a fotografie z natáčení, které nebyly nikdy zveřejněny. Autorům 
výstavy se podařilo téměř nemožné: shromáždit jedinečnou sbírku kostýmů z 
15 nejznámějších českých pohádek. Patří k nim Tři oříšky pro Popelku, Pyšná 
princezna, Princezna se zlatou hvězdou, Byl jednou jeden král, Obušku z pytle ven, 
Šíleně smutná princezna, Pekařův císař a císařův Pekař nebo Princ a Večernice. 
Některé vystavené kostýmy byly dokonce zařazeny mezi kulturní dědictví České 
republiky. 

SALVADOR DALÍ  (15. 5. – 30. 8. 2009)

Zajímavá výstava prací nejznámějšího surrealistického a extravagantního 
umělce Salvádora Dalího. Kolekce, čítající téměř 200 uměleckých děl, představí 
originální litografické listy, dále malé bronzové plastiky a sérii malovaných talířů. 
Součástí výstavy je 103 originálních litografií, které byly použity jako ilustrace k 
souboru Božská komedie. Návštěvníci se mohou těšit také na černobílé fotografie, 
které pořídil v Paříži významný český fotograf Václav Chochola. Díky tomu, že jej 
Salvador Dalí nechal během několika dní nahlédnout do svého soukromí, vznikly 
podle názoru odborníků nejzdařilejší portréty tohoto světového umělce.
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MUZEUM VE SVĚTĚ A SVĚT V MUZEU  (29. 5. - 30. 8. 2009)

Povědomí o činnosti muzejního pracovníka je následující: získávat a oprašovat 
sbírkové předměty a případně je představit veřejnosti. Tato výstava Vás přesvědčí 
o tom, že tím to ale zdaleka nekončí!  Západočeské muzeum v Plzni se už několik 
let prezentuje na zahraničních sympoziích a konferencích. Řeší výzkumné granty 
v rámci České republiky, Evropy ale i celého světa. Odborní pracovníci muzea se 
podílejí na celé řadě vědeckých expedic do Afriky, Argentiny, Číny, USA, Kanady 
a jiných oblastí.  Seznámíte se tu i s významnými „domácími“ vědeckými projekty 
přesahující význam regionu, např. paleontologické výkopy na Ovčíně, židovský 
hřbitov a některé archeologické vykopávky v Plzeňském kraji.

NA SCÉNU!  (16. 6. – 30. 9. 2009)

Výstava plzeňské scénografie sleduje proměny výtvarného řešení jevištního 
prostoru na scénách plzeňského divadla v průběhu jednoho století. Nejstarší 
exponát pochází z r. 1914, nejnovější z nich přibližují současné inscenace, které 
jsou aktuálně na repertoáru. Díky velkému zaujetí a téměř dobrodružnému pátrání 
se autorům výstavy podařilo soustředit takovou škálu výtvarných návrhů, že na 
časové ose nejsou žádná bílá místa. Řada prací dokumentuje např. zajímavá 20. léta, 
rozhodujícím způsobem spjatá s angažmá Josefa Skupy, mapuje i pozoruhodné 
válečné období či stylové rozrůznění v 2. polovině 20. století. Základ expozice 
tvoří plošné výtvarné návrhy, doplněna je maketami scén. Exponáty pocházejí ze 
sbírek Národního muzea v Praze, Západočeského muzea v Plzni a Divadelního 
ústavu. Další část byla zapůjčena samotnými autory či jejich dědici. Zajímavostí 
pro návštěvníky je zvláštní oddíl, v němž je fotograficky zachycen průběh zrodu 
konkrétní inscenace – Kálmánovy operety Vévodkyně z Chicaga - od počátečního 
návrhu a jeho rozpracování přes jednotlivé etapy výroby ve specializovaných 
divadelních dílnách až po definitivní realizaci na scéně. Dalším osvěžením je i 
simulovaný vhled do divadelního zákulisí. 

JEDE, JEDE MAŠINKA  (4. 9. - 4. 10. 2009)
Výstava určená široké veřejnosti, zvláště pak dětem, je koncipována jako malá 

připomínka 170. výročí zahájení provozu první parostrojní železnice na území 
České republiky z Vídně do Brna. Její autoři si kladou za cíl stručnou, ale poutavou 
formou, především prostřednictvím fotografií a dobových relikvií, seznámit 
návštěvníky s historií vývoje železnice na území České republiky. Všechno začalo 
v roce 1823, kdy František Josef Gerstner, ze společnosti koňské dráhy Budějovice 
– Linec, požádal císaře o udělení privilegia ke stavbě železné koňské dráhy. 
Privilegium bylo uděleno v roce 1824. První úsek byl na našem území otevřen 
v roce 1827. V roce 1832 byl pak uveden do provozu celý úsek. Od roku 1830 
byla rovněž provozovaná koňská dráha pražsko - lánská, která měla dojet až do 
Plzně. Protože pokrok se nedá zastavit, nedal se zastavit ani v Rakousko-Uherské 
monarchii. Po zkušenostech z Anglie vítězila po všech stránkách parní lokomotiva. 
Bylo proto rozhodnuto postavit první parostrojní železnici. Kde jinde než v uhelné 
oblasti Slezska s odbočkou do Brna. Společnost „ Severní dráha císaře Ferdinanda“ 
otevřela první železnici 7. července 1839 z Vídně do Brna. Vývoj pokračoval dál. 
V roce 1845 přijel první vlak do Prahy. Stavby železnic pokračovaly ovšem všemi 
směry. Například do Plzně přijel první vlak z Brodu nad Lesy (Furth im Wald) v 
roce 1861 a o rok později z Prahy. 
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SPOLU 89 - 09  (9. 9. - 11. 10. 2009)

Tvůrčí skupina P 89 Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni

výstava členů Tvůrčí skupiny P 89
u příležitosti 20. výročí jejího trvání

v prostorách Západočeského muzea v Plzni

SPOLU 89–09 
vernisáž

dne 8. září 2009 v 18 hodin

Výstava potrvá do 11. října 2009
Otevřeno denně mimo pondělí

10–18 hodin

Proč „spolu“ ? Tvůrčí skupina P89 je sdružením 17 profesních výtvarníků, které 
si v letošním roce připomíná už 20. výročí. Autory nespojuje styl, technika ani 
nějaká ústřední idea, ale přátelství, které oněch 20 let opravdu potvrzuje. Výstava 
představuje nejrůznější žánry a formy: olejomalbu, grafiku, keramiku, počítačovou 
grafiku, sochy a různé kombinované techniky. Vystaveny jsou  tu rovněž práce 
navždy odešlých členů skupiny: K. Frauknechta, M. Tázlera staršího, Jiřího Patery, 
Z. Živného, L. Fládra a M. Frančeho.

OD VÁCHALA K HAŇKOVI  (17. 9. - 1. 11. 2009)

Výstava představuje soubor 19 titulů L. Haňky ve vazbách Jana Soboty, které 
vznikaly v rozmezí let 1986 – 2006. Dále jsou zde prezentovány soubory uměleckých 
vazeb knih Ladislava Haňky (Café Kabuki, Houby, Být bláznem božím) Richarda 
Neugebauera (Pavlov) a R. Campbella (The Decorations) vázané pěti skupinami 
uměleckých knihvazačů (celkem 46 vazeb). Vystaveny jsou zde rovněž originální 
grafiky, tvořící ilustrační doprovod zmíněných titulů, které všechny Ladislav Haňka 
ilustroval.

LITINA  (2. 10. - 10. 1. 2010 )

Výstava představuje široké veřejnosti uměleckou a ozdobnou litinu z Plzeňska 
a Berounska, jejíž výroba prošla v osmnáctém a devatenáctém století prudkým 
rozvojem. Umělecká a ozdobná litina pro domácnost i veřejný prostor má v 
západních a středních Čechách bohatou tradici a výrobky ze sléváren v Plasích, 
Sedlci u Starého Plzence, Rokycanech, Klabavě, Komárově nebo v Novém 
Jáchymově dosáhly světových parametrů v oblasti řemeslného a uměleckého 
zpracování kovu.

Autoři výstavy by Vám rádi připomněli zaniklou slávu umělecké litiny z 
devatenáctého a počátku dvacátého století, s důrazem na produkci sléváren 
v západních a středních Čechách, z nichž mnohé čerpají z této tradice dodnes. 
Ve druhém patře Západočeského muzea v Plzni tak máte jedinečnou příležitost 
zhlédnout průřez umělecké a ozdobné litiny z produkce sléváren – figurální 
plastiku, reliéfní tvorbu, předměty denního užití jako jsou psací potřeby nebo 
svítidla, kamna, ale i architektonické prvky v podobě mříží a ukázky tzv. funerální 
litiny.
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POLICIE A BEZPEČNOST (19. 11. 2009 - 7. 2. 2010)

Západočeské muzeum v Plzni připravilo k 20. výročí „Sametové revoluce“ 
výstavu, která mapuje historii bezpečnostních sborů na našem území, symbolicky 
ohraničenou datem okupace českých zemí v březnu 1939 a manifestací studentů 
v listopadu 1989. Výstava na vybraných exponátech – uniformách, zbraních, 
různých doplňcích, hodnostním označení, odznacích a vyznamenáních, a také 
pomocí doprovodných obrázků, fotografií, organizačních schémat či grafů a 
textů, přibliižuje historii protektorátní policie a četnictva 1939 – 1945, historii 
Sboru národní bezpečnosti 1945 – 1989 (včetně složek Veřejné bezpečnosti a 
Státní bezpečnosti). Dále podává stručný přehled vývoje organizace ministerstev 
vnitra, a zmiňuje se i o dalších bezpečnostních sborech, zejména v dopravě. Právě 
představení některých veřejnosti málo známých či docela neznámých předmětů, 
faktů či skutečností může napomoci přiblížit zákonitosti historického vývoje a 
méně známých událostí naší historie.

HISTORICKÉ BETLÉMY ZÁPADNÍCH ČECH (4. 12. 2009 - 10. 1. 2010)

Výstava betlémů ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska představuje 
betlémářskou tvorbu západních Čech. Přestože Plzeňsko v minulosti nepatřilo 
mezi nejvýznamnější betlémářské oblasti, dochovalo se mnoho výrobků, které 
dokládají zručnost plzeňských tvůrců. Na výstavě jsou ovšem zastoupeny i exponáty 
z proslulejších oblastí Příbramska a Pošumaví. Návštěvníci mají možnost seznámit 
se s různými typy betlémů a jejich historickým vývojem. Jejich tvůrci používali 
rozličné materiály a technologie. Nejstarší kostelní jesličky vyřezávali ze dřeva 
profesionální řezbáři. Od konce 18. století se betlémy začaly vyrábět podomácku. 
Lidé si oblíbili vedle dřevěných také betlémy z papíru, těstové hmoty či keramické 
hlíny. Masovou produkci betlémů umožnil tisk vystřihovacích jesličkových archů. 
Jejich výtvarná podoba pak opět ovlivňovala práce lidových betlémářů.

ZÁZRAČNÉ PRAMENY (23. 10. 2009 - 28. 02. 2010)

Výstava nabídne to nejzajímavější z fondu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou, které ve své sbírce spravuje více než 3.000 kusů lázeňského a upomínkového 
skla, což je jeden z nejčetnějších souborů v Evropě. Návštěvníci budou mít možnost 
zhlédnout nejrůznější druhy od luxusních rytých pohárů po laciné upomínkové 
skleničky z poutí, od kvalitně provedených lázeňských pohárků po obyčejná pítka. 
Projekt je z časového hlediska koncipován od 16. stol. po současnost. Proto byli 
osloveni výrobci dekorativního skla, kteří se tradičně věnují zhotovování cen a 
luxusních upomínkových předmětů (Moser Karlovy Vary, Ajeto Lindava, Rückl 
Crystal Nižbor).
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SLAVNÉ VILY PLZEŇSKÉHO KRAJE (6. 12. 2009 - 14. 2. 2010 )

Agentura FOIBOS ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni připravila 
v rámci projektu Slavné vily jednotlivých krajů výstavu, která představuje soubor 
nejvýznačnějších vil z hlediska architektonického řešení a jejich historické hodnoty. 
Vily jsou zde prezentovány jako historické dokumenty, patřící do kulturního 
dědictví země. Zároveň jsou zde vyzdviženy jednotlivé příběhy osobností tvůrců, 
stavebníků a dalších, kteří se na jejich vzniku podíleli. Návštěvníci mají rovněž 
možnost seznámit se i s kulturními a slohotvornými souvislostmi. Tematickou 
náplň tvoří i prezentace vztahu architektury k souvisejícím oblastem lidské 
činnosti, jako je životní prostředí, krajinářství, zahradní architektura, regionální 
problematika, etnografie, užité umění, sklo, design a podobně. Výstava probíhá ve 
zvýšeném přízemí Západočeského muzea.
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Příloha č.3 - Muzejní noc

MUZEJNÍ NOC
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Noc byla inspirována světem divadla. Na dvoře Národopisného muzea se odehrál příběh 
dle pověsti o Chotěšovském domě.

V hlavní budově návštěvníky přivítaly „živé sochy“. V knihovně ZČM proběhly mimořádné 
komentované prohlídky.

V prostorách muzea pracovníci pelontologie 
zasvěcovali do tajů preparace zkamenělin.

Nejen děti si mohly vyzkoušet práci paleontologa.
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Muzejní noc se setkala s velkým ohlasem
 a navštívilo ji  kolem tísíce  návštěvníků.

Souběžně proběhla stylizovaná přehlídka 
divadelních kostýmů.

V přednáškovém sále mohli diváci zhlédnout 
tanečně - hereckou skeč.

Na schodišti byly předvedeny postupy při 
restaurování sbírek.

Nejen pavouky, ale další hmyz bylo možné spatřit 
pod mikroskopem.

Krásu české flóry přibližovalo botanické oddělení.
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