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Zřizovatel:    Plzeňský kraj 
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Nadřízený orgán:  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  

    Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni 
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Přílohy     1. Sumarizace získaných sbírkových předmětů  

    2. Inventarizace sbírkových předmětů  

    3. Návštěvnost expozic a výstav 

    4. Přehled návštěvnosti expozic a výstav u příležitosti 

                                                   významných dnů kulturního dědictví 

    5. Přehled programů kulturně-výchovné činnosti 
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Zpracováno v Klatovech ve dnech 1.–29. března 2012 

 

 

        Mgr. Luboš Smolík 

        ředitel muzea 
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Děkujeme všem, kteří v roce 2011 podpořili aktivity klatovského muzea jak finančně, tak i materiálně či 

technicky. Pomohli tak výrazným způsobem realizovat některé činnosti, aktivity, projekty a programy. 

 

 

 

 

     I při sníženém rozpočtu naší organizace na rok 2011 se nám vcelku podařilo zajistit 

standardní podmínky pro provoz i činnost Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. 

Mohli jsme si to dovolit také díky aktivnímu získávání mimorozpočtových prostředků                    

ze Strukturálních fondů Evropské unie, realizací rozsahem větších záchranných 

archeologických výzkumů i dodávce některých služeb v souladu s další odbornou činností 

instituce.  

     Zvláště bohatá na naše podmínky se mi v loňském roce zdá vlastní publikační činnost.           

Na počátku roku se podařilo ve spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Místní 

akční skupiny Pošumaví dokončit projekt „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. 

Jeho hlavními výstupy byla příprava a vydání výpravné publikace „Lidová architektura               

na území MAS Pošumaví“  a zřízení webové databáze „www.mistnidedictviposumavi.cz“ jako 

perspektivní prezentace památek lidové architektury na Klatovsku. S podporou Ministerstva 

kultury ČR a Plzeňského kraje jsme zajistili pokračování projektu mapováním                               

a fotodokumentací objektů lidové architektury během roku 2011 a zdá se, že projekt bude 

pokračovat III. etapou i v roce letošním. 

     K 30. červnu 2011 byl fyzicky dokončen 30 měsíční projekt „Dialog: MuzEUm“, jenž 

především posloužil propagaci muzejní sítě na okrese Klatovy a v sousedním bavorském okrese 

Cham. Díky tomuto projektu jsme vedle dalších konkrétních výstupů z něho mohli konečně 

vydat propagační skládačky pro jednotlivé expozice a muzeum jako organizaci, průvodce pro 

všechny expozice a katalog „Muzea v okrese Klatovy“. Navíc všechny tyto tiskové produkty 

jsou v německé a anglické jazykové mutaci. 

     Pro Obec Chanovice byla v měsících dubnu až červenci připravena a vydána monografie 

pro sídelní lokalitu „Holkovice“. 

     Ve spolupráci s občanským sdružením Historická společnost Klatovy byl na podzim vytištěn 

rozsáhlý „Sborník prací z historie a dějin umění č. 6/ 2011“. 

     Na závěr kalendářního roku byla samizdatově připravena a vydána při příležitosti 

vánočních výstav drobná publikace „Klatovská vánoční kuchařka“, jež sumarizuje výsledky 

sběru receptů vánočních jídel v Klatovech. 

     Vedle těchto uvedených drobných radostí nás zaměstnávají i velké starosti. Zdá se, že se           

po mnoha letech naplnil demoliční osud depozitární budovy Hálkova čp. 29 v Klatovech               

a v roce 2012 se zde uložené předměty rozstěhují do provizorií v jiných objektech. 

Po dvaceti letech snahy o stabilizaci a perspektivu depozitárních podmínek muzea nás tak 

stihne stejný osud jako naše předchůdce od samého založení klatovského muzea v roce 1882. 

      

 

     V Klatovech dne 27. března 2012 

 

 

 

       Mgr. Luboš  S M O L Í K 

       ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 

       v Klatovech 
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I.  SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 

 

 

Ve smyslu zákona č. 122/ 2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, byla dne                         

11. května 2002 odeslána na Ministerstvo kultury ČR žádost o zápis do Centrální evidence 

sbírek. Sbírka Okresního muzea v Klatovech je zapsána pod evidenčním  číslem 

OMK/002-05-27/287002 ze dne 13.12. 2002. Osvědčení o provedeném zápisu                        

do Centrální evidence sbírek obdrželo klatovské muzeum dne 6.1. 2003. Oborově byla 

„Sbírka Okresního muzea v Klatovech“ rozdělena na následující kolekce s tím, že                  

ve druhém čtvrtletí 2005 byla nově založena podsbírka „Nositelé tradice ČR“:  

 archeologická 

 historická 

 etnografická 

 numizmatická 

 militária 

 výtvarné umění 

 knihy 

 písemnosti a tisky 

 negativy a diapozitivy 

 fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média 

 přenesené historické stavby 

 věda, technika a průmyslová výroba 

 barokní lékárenství 

 Nositelé tradice ČR 

 

V souladu s novou zřizovací listinou muzea bylo Ministerstvo kultury ČR požádáno 

v měsíci červnu 2003 o změnu názvu sbírky. Pravidelná periodická hlášení o změně v CES 

u „Sbírky Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech“ byla odeslána v povinných 

termínech k 6. dubnu 2011, 6. červenci 2011, 6. říjnu 2011 a 6. lednu 2012. 

 

 

1. Akviziční činnost 

        

Počet evidenčních sbírkových předmětů a jejich souborů  

celkem k 31.12. 2011 138 846 

Celkový počet položek přírůstkových čísel (odhad) 500 000 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných v r. 2011          425 

Celkový počet položek přírůstkových čísel zapsaných v r. 2011      

z toho 19 archeologických nálezových souborů 1 205 

 

Přehled způsobu nabytí: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

 

Počet přírůstkových čísel:  
 

Počet položek a souborů: 
 

dar  

vlastní sběr 

starý sbírkový fond  

koupě 

převod 

 

160 

227 

    1 

  37 

                       0 

 

   337 

   722 

                       59 

     87 

       0 
 

 

C E L K E M  
 

                   425 
 

 1 205 
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Počet vyřazených předmětů v roce 2011:   0 

Počet předmětů půjčených v roce 2011:   621  

Počet předmětů vypůjčených v roce 2011:   561 

 

Přehled přírůstků sbírkových předmětů získaných v roce 2011 -  viz příloha číslo 1 

 

           Fond videozáznamů 

           Počet přírůstkových čísel videokazet, CD, DVD k 31.12. 2011  273 

           Roční přírůstek   8 

 

           Fond negativů          

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond datových nosičů 

           Počet přírůstkových čísel datových nosičů k 31.12. 2011  6 

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond audio 

           Počet přírůstkových čísel datových nosičů k 31.12. 2011 

  Roční přírůstek   0 

 

  Fond barokního lékárenství  

  Počet přírůstkových čísel barokního lékárenství k 31.12. 2011      395 

  Roční přírůstek          26 

 

           Knihovna 

           Počet knihovních jednotek k 31.12. 2011  70 371 

  Roční přírůstek v knihovních jednotkách  327

     

 

   Přehled způsobu nabytí v knihovním fondu: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

                           Počet knihovních jednotek:  
 

dar 

vlastní sběr 

starý sbírkový fond 

koupě 

převod 

výměna 

    0 

123 

123 

  68 

    0 

   13 

C E L K E M                            327 

 

 

2.  Inventarizace 

 

V souladu se zákonem č. 122/ 2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a následné 

prováděcí vyhlášky č. 275/ 2000 Sb., jsme od počátku roku 2003 začali s plněním 

tohoto vysoce náročného úkolu kontroly fyzické přítomnosti a evidence sbírkového 
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fondu. Vzhledem k poměrně značnému množství sbírek musí být tento úkol realizován 

v letech 2003–2017.  

 

Přehled inventarizovaných fondů  

 

Oborová označení sbírky  Počet inventarizovaných položek  

- archeologická  2 000 

- historická  3 236 

- etnografická  655 

- numizmatická  0 

- militária 9 

- výtvarné umění 749 

- knihy  0 

- písemnosti a tisky 15 268 

- negativy a diapozitivy 0 

-  fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 

  obrazová nebo zvuková média 

 

27 

- přenesené historické stavby 0 

- věda, technika a průmyslová výroba 551 

- barokní lékárenství 0 

- Nositelé tradice ČR 95 

- přírodniny 10 

C E L K E M  22 600 

Knihovní fond 15 050 

  

Podrobný přehled jednotlivých inventarizací – viz příloha číslo 2. 

 

  

3. Konzervace  

 

Finanční situace nedovoluje po mnoho let zadávat sbírkové předměty ke konzervaci 

dodavatelským způsobem.  

V roce 2011 se však opět podařilo za pomoci projektu Plzeňského kraje „Zlepšení péče 

o movité kulturní dědictví Plzeňského kraje“, podpořeného v letech 2008–2011 

finančním mechanismem EHP/Norsko, zadat ke knihařskému ošetření soubor staré 

regionální literatury, novin ze starého fondu a nové produkce.  

Jako každoročně provádíme i vlastní konzervaci (p. Jitka Pluhařová) a svépomocnou 

očistu a základní konzervaci. V roce 2011 tak bylo zkonzervováno 1 095 předmětů 

z kolekce porcelánu a lékárenských stojatek, dále jsme svépomocně nebo za pomoci 

dobrovolníků pracovali na vyčištění a základní konzervaci sbírkových předmětů 

získaných v oboru archeologie, národopisu, knihovního a archivního fondu. 

  

 

4. Restaurování 

 

Ze stejných důvodů jako v předešlém bodě nenaplňuje klatovské muzeum i tuto položku 

péče o sbírky již od roku 1997.  Pro případnou finanční přízeň je zpracován zásobník 

předmětů pro restaurování (mobiliář barokní lékárny, knihovní fond, předměty z fondu 

textilií atd.).  
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5. Depozitární práce 

 

Při přípravě sbírek na inventarizace dochází od roku 2002 k intenzivnější práci                

na profilaci a specializaci při ukládání některých celků, především např. předmětů 

z oboru archeologie; vědy, techniky a průmyslové výroby; z oboru sportu, městského 

nábytku, svítidel; textilu, betlémů, hraček, národopisných sbírek, předmětů z vybavení 

venkovských domácností, řemeslnických dílen a zemědělské výroby; knihovny                   

a archivu. V roce 2011 se opět aktivně pracovalo na novém uspořádávání fondů 

v depozitářích hlavní budovy muzea, Klatovy čp. 29/V. a Chanovice – panská barokní 

sýpka. 

Podařilo se pořídit a instalovat rozměrný regál pro uložení cechovních korouhví              

a atypický regál pro ukládání modelů v hlavní budově muzea, v depozitáři čp. 29/V. 

vybavit polovinu II. NP soustavou regálů (opět za pomoci celokrajského projektu 

„Zlepšení péče o movité kulturní dědictví Plzeňského kraje“).  V polovině roku 2010 

byla dokončena v areálu bývalých kasáren novostavba regálové haly pro ukládání 

kamenných stavebních prvků. 

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor investic a majetku a Odbor kultury, 

památkové péče a cestovního ruchu) byl aktualizován a rozšířen dokument o stavu 

depozitářů muzea. 

 

 

6. Ochrana sbírek 

 

 Zatím především pouze plánem zůstává další zkvalitňování, rozšiřování                             

a zabezpečování depozitárních prostorů a jejich vybavení ve smyslu zákona o ochraně 

sbírek muzejní povahy, tj. např. při zajišťování ochrany sbírek před krádeží                      

a vloupáním; před poškozením, zejména nepříznivými vlivy prostředí; při zajišťování 

podmínek pro konzervování  a restaurování. 

 Stálým záměrem je získání dalších depozitárních prostorů. 
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II.   VĚDECKOVÝZKUMNÁ, BADATELSKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Činnost odborných pracovišť muzea 

 

 Archeologické pracoviště 

 Ve smyslu archeologické památkové péče dle zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní 

památkové péči, realizuje tzv. záchranné archeologické výzkumy. Jedná se zejména dle 

zahajovaných investičních akcí o přípravu výzkumů, vlastní výzkum, vyhodnocení 

nálezových situací, očištění, konzervaci a vyhodnocení archeologických nálezů, 

zpracování nálezových zpráv včetně podkladů pro vyúčtování, uložení archeologických 

nálezů do depozitářů. 

 V dubnu byla nainstalována výstava v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách 

představující výsledky výzkumu středověkých odpadních jímek na parcelách muzea            

a náměstí. 

V roce 2011 bylo ukončeno 38 záchranných archeologických výzkumů/dozorů                  

u investičních akcí a 35 u výstavby rodinných domů. 

K zajímavým a náročným činnostem pracoviště patřil v roce 2011 (květen–srpen) 

výzkum polokulturního pravěkého a středověkého sídliště na trase severozápadního 

obchvatu Klatov v úseku Kal – Tajanov. Celkově bylo prozkoumáno 254 objektů jako 

jsou chaty, zásobní jámy, základové žlaby, ohniště, kůlové jámy atd. Neobvykle velký 

je soubor štípané industrie – cca 150 ks.  

Ve zbývajících měsících se pracoviště věnovalo uzavírání výzkumů, zpracování 

podkladů pro vyúčtování a zahájení zpracování nálezů z lokality Kal u Klatov.     

 

 

 Knihovnicko-informační oddělení 

 Vedle běžné knihovnické činnosti typu akvizice (objednávky knih, časopisů, novin) 

včetně evidence a vytvoření katalogizačních záznamů nových přírůstků, poskytování 

badatelských a reprografických služeb (431 badatelů, 1 495 prezenčních výpůjček)              

a revize knihovního fondu (15 015 knihovních jednotek), v rámci archivu zpracován 

pozůstalostní celek, včetně inventáře JUDr. Hostaše a rozpracována pozůstalost                 

K. Poláka, pozornost knihovnicko-informačního oddělení zaměřena rovněž na ochranu 

knihovního a archivního fondu (v rámci třídění a zpracování starého fondu knihovny – 

regionální literatura a periodika – knihovní jednotky nově osignovány a případně 

vyčleněny dle stavu degradace na převazbu, v archivní části dokumenty uloženy do 

chlopňových desek a archivních krabic – pozůstalostní celky /Vančura, Polák/) včetně 

digitalizace celků (svaté obrázky, cca 1 500 knihovních jednotek) a příležitostné 

(fotografie); v rámci vědeckovýzkumné činnosti průběžně pokračováno v „projektech“ 

REOS a Dodatky ke Knihopisu českých a slovenských starých tisků, zde se jedná                

o jednotliviny a na projektu retrospektivních bibliografií – postupná realizace „Klatovy 

a Klatovsko 1946–1948“, „Klatovy a Klatovsko 1949“ rozpracováno v základních 

krocích (články a statě výstřižkové služby okopírovány a proveden jednoduchý přepis 

do podoby záznamu); v kulturně-výchovné činnosti pracovníci oddělení realizovali              

7 besed pro žáky základních a středních škol a místních korporací a podíleli se na 

realizaci výstav přímo nebo příležitostně (Putování za předky, Drobné památky 

vyprávějí, Vánoční výstava), na vyhotovení městské expozice „Klatovské katakomby“ 

(participace na libretu, scénáři a realizaci) a na sestavení městské kroniky za rok 2010. 
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 Pověřené odborné regionální pracoviště Plzeňského kraje pro dokumentaci tradiční 

lidové kultury a péči o ni a etnografické pracoviště 

 Pověřená regionální odborná pracoviště byla v jednotlivých krajích České republiky 

zakládána s cílem vytvářet podmínky pro práci a činnost v jednotlivých regionech          

pro oblast péče o tradiční lidovou kulturu. Tato pracoviště mají především plnit funkci 

informačních, školících a metodických pracovišť pro dokumentaci tradiční lidové 

kultury a péči o ni. Na období let 2011–2015 bylo počátkem roku 2011 přijato nové 

vládní usnesení pro účinnější podporu a péči o tradiční lidovou kulturu v České 

republice. 

 V roce 2011 se činnost pracoviště soustředila opět především na aktualizaci databází 

subjektů zabývajících se tradiční lidovou kulturou (pro databázi získány k 31.12. 2011 

údaje pro 196 subjektů) a akcí (v databázi evidováno 515 pravidelných akcí) 

národopisné a folklorní povahy, databáze lidových a lidových uměleckých řemeslníků 

(v databázi evidováno 261 řemeslníků) a databáze betlémářů Plzeňského kraje                 

(v databázi evidováno 59 betlémářů). Významným projektem je stálá aktualizace 

expozice Galerie Nositelů tradice lidových řemesel včetně získání a CES zpracování 

vzorků výroby Nositelů tradice stávajících i nových za období let 2001–2011, dále 

příprava a vydání nového průvodce expozicí Galerie Nositelů tradice lidových řemesel. 

Pracoviště připravuje a realizuje přednášky, semináře, výstavy a propagační akce (Den 

řemesel, Den ovoce a zeleniny, Dožínky Plzeňského kraje). Od roku 2006 každoročně 

zpracovává pracoviště podrobnou zprávu o své činnosti; v prosinci 2011 byla                    

pro Ministerstvo kultury ČR vypracována a vydána hodnotící zpráva o stavu                       

a dokumentaci tradiční lidové kultury v Plzeňském kraji za období let 2004–2011  jako 

podklad pro vyhodnocení plnění úkolů vládního usnesení.  

 Doba řešení: I. etapa 2004–2010; II. etapa 2011–2015  

 

 

      2.  Institucionální projekty  

  

           Dialog MuzEUm 

 Projekt řešený díky podpoře z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 je zaměřen            

na propagaci a zvýraznění postavení muzeí na okrese Klatovy a Cham.  

 Výstupem v roce 2011 byla příprava a realizace česko-německé výstavy „Sběratelská 

vášeň“, která v Klatovech představila některé současné sběratelské tendence v České 

republice a v Bavorsku. Dokončeny a korekturovány byly průvodcovské texty                

pro expozice muzea, katalogu pro muzea okresu Klatovy a propagační skládačky 

muzea. Zároveň byl zajištěn překlad do německého a anglického jazyka, grafická 

příprava, předtisková příprava a tisk těchto drobných publikací. Čeští a bavorští 

muzejníci zorganizovali několik odborných exkurzí. 

 Doba řešení: 2008–2011 

 Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

 Spoluřešitel: Petra Kestnerová   

 

  

 Výroba hraček v západních Čechách 

 Dlouhodobý výzkum výroby hraček v regionu včetně pokusů o akviziční činnost v této 

oblasti. Projekt v roce 2011 spíše stagnoval, ale zaměřil se na získávání kontaktů                 

na další výrobce hraček. Zároveň jsou vytipováni noví účastníci pro semináře hračkářů 

v klatovském muzeu. 

 Řešitelé: Mgr. Luboš Smolík, Mgr. Ivana Sieberová, Václava Soupírová 
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 Současná betlémářská výroba v jihozápadních Čechách 

 Aktivity v roce 2011: aktualizace údajů pro databázi betlémářů (výrobců, sběratelů, 

teoretiků). V rámci projektu proběhly v roce 2011 práce na scénáři a libretu  dvou 

výstav betlémů, které se konaly v přednáškovém sále a ve vitrínách vstupní haly hlavní 

budovy muzea v závěru roku 2011. Cílem přípravy těchto výstav byla dokumentace 

dalších současných tvůrců betlémů a dokumentace církevních i necírkevních veřejných 

betlémů v Klatovech. 

 Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

             

 Historie a současnost paličkované krajky v regionu 

V rámci projektu pokračoval kurz výuky paličkování pod hlavičkou klatovského muzea 

pod vedením p. Světlany Knollové a také činnost Krajkářského klubu Klatovy, v jehož 

rámci v roce 2011 proběhlo pět schůzek, dále realizováno získávání nových zájemců            

o tuto tradiční techniku, zajištění půjčování základního vybavení pro práci 

začátečníkům, lektorské rady individuálně pracujícím krajkářkám, které se obrátí                

o radu, vedení kroniky Krajkářského klubu Klatovy, příprava retrospektivní výstavy 

prací členek Krajkářského klubu Klatovy pro rok 2012, organizační zajištění 

Krajkářského dne v roce 2012. 

            Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

 

 REOS – regionální osobnosti 

 Průběžné systematické doplňování databáze regionálních osobností a odkazy na nové. 

 Řešitel: Jindřich Hůrka 

 

 

 Výběrová bibliografie časopisu Šumavan 

 Postupné sestavování bibliografie článků, statí dle třídění regionálních bibliografií. Tyto 

záznamy byly rozšířeny o anotaci. 

 V roce 2011 pokračovaly práce na částech k období roku 1949. 

 Řešitel: Jindřich Hůrka 

 

 

 Knihopis 

 Dodatky Knihopisu českých a slovenských tisků. Při postupném zpracování starého 

fondu jde o průběžné katalogizační zpracování bohemik do roku 1800 a následně jsou 

záznamy poskytovány oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR v Praze. 

 Řešitel: Jindřich Hůrka  

 

 

 Druhá světová válka na Klatovsku 

 Aktivity v roce 2011:  

 V rámci bádání získáno do sbírek několik desítek dobových fotografií z období války na 

Klatovsku (v digitální podobě); pořízeny fotokopie a skeny dokumentů se vztahem 

k regionu; pořízeny nahrávky pamětníků (zatím ponechány pouze v audio formě). Tím 

dán heuristický základ pro knihu; texty připraveny a použity ve výstavě (torza 

jednotlivých budoucích kapitol eventuální knihy); připravena výstava s doprovodnými 

akcemi (přednášky + beseda). Vzhledem k nezískání avizované finanční podpory 
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v letech 2010–2012 autorský vstup p. J. Jiráka řešen vydáváním příspěvku                        

ve Sborníku prací z historie a dějin umění (1. část vyšla v 06/ 2011). 

 Řešitel: Jan Jirák 

 

 

3.  Spolupráce na projektech jiných řešitelů 

 

 Státní archeologický seznam 

 Řešitel: Národní památkový ústav v Praze 

 

 Výzkum lidové architektury v České republice 

 Řešitel: Národní památkový ústav v Praze 

 

 Lidová řemesla a lidová umělecká výroba 

 Řešitel: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 

 

 Nositelé tradice lidových uměleckých řemesel 

 Řešitel: Ministerstvo kultury ČR, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 

  

 Dodatky Knihopisu českých a slovenských tisků 

 Řešitel: Národní knihovna v Praze 
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III.  KULTURNĚVÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Expozice 

 
Název expozice Doba zpřístupnění    Celé   Poloviční     Volné      Návštěvníci 

                                                                                                     vstupné        vstupné        vstupné   celkem 

 

Historie Klatovska celoročně    502          1 288         759       2 549 

/hlavní budova muzea/ 

Barokní lékárna 05–10/ 2011 5 995     5 507 2 515 14 017 

/Klatovy čp. 149/I./  

Expozice lidové architektury 06–12/ 2011                 4 188          675         2 374          7 237 

/skanzen Chanovice/ 

Lidová řemesla Pošumaví 05–09/ 2011                        0                  0       20 000        20 000 

/zámek Chanovice/ 

Galerie Nositelů tradice 05–09/ 2011        0                     0       24 000        24 000 

/zámek Chanovice/ 

Historická místnost zámku 05–09/ 2011        0                     0       16 000 16 000 

/zámek Chanovice/ 

C E L K E M                                       10 685               7 470       65 648          83 803 

 

 

2.  Výstavy 
 

Typ výstavy, místo konání           Počet               Celé   Poloviční     Volné      Návštěvníci 

                  výstav                vstupné       vstupné        vstupné   celkem 

 

Klatovy – hlavní budova muzea     16        378 1 427 6 750 8 555 

Chanovice – vstupní usedlost ELA       3 3 176 30 1 250 4 456 

Putovní výstavy (o. Klatovy)       4 0 0 1 530 1 530 

C E L K E M      23 3 554 1 457 9 530 14 541 

 

Podrobný přehled návštěvnosti výstav v roce 2011 – viz příloha č. 3.  
 

 

3. Další kulturněvýchovné akce 

 
Druh akce  Počet akcí         Dospělí   Děti a mládež  Celkem  
 

Přednášky 29 446 249 695 

Pracovně naučné pobyty 19 138 99 237 

Rekreačně naučné pobyty  0 0 0 0 

Videopořad 0 0 0 0 

Semináře  44 479 118 597 

Beseda 2 33 0 33 

Kulturní programy   31 6 919 2 178 9 097 

Trhy  1 273 634 907 

Tisková konference 0 0 0 0 

Dobrovolná brigáda 0 0 0 0 

C E L K E M 126 8 288 3 278 11 566 

 

Podrobný přehled návštěvnosti kulturněvýchovných akcí v roce 2011 – viz příloha č. 4 a 5. 
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4.  Souhrnný přehled návštěvnosti muzea 

 
Druh KVČ      Počet   Dospělí  Děti a mládež  Volné vstupné      Celkem 

 

 stálé expozice  6  10 685           7 470          65 648       83 803 

 výstavy  23     3 554   1 457 9 530    14 541 

kulturněvýchovné akce  126 8 288 3 278 -  11 566 

C E L K E M - 22 527 12 205 75 178 109 910 

 
  

5. Služby badatelům 

       

            Počet registrovaných uživatelů knihovny  125 

            Počet výpůjček v knihovně  1 495  

            Počet badatelských návštěv  643 

 z toho  - knihovna  431 

             - archiv  144            

  - spisovna  0           

  - kronikáři  8             

 - národopisný archiv  0 

  - péče o tradiční lidovou kulturu 7           

  - archeologický archiv   10 

  - korespondenčně                                                 43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

IV. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

1.  Vlastní vydavatelská činnost 

 

KESTNEROVÁ, Petra. Muzea na okrese Klatovy (včetně německé a anglické jazykové 

mutace). 1. vydání Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. 34 s. 

ISBN 978-80-86104-88-1. 

 

SALVOVÁ, Martina. Barokní lékárna U bílého jednorožce v Klatovech. Průvodce 

expozicí (včetně německé a anglické jazykové mutace). 1. vydání Klatovy: Vlastivědné 

muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-85-0. 

 

SIEBEROVÁ, Ivana. Klatovská vánoční kuchařka. 1. vydání Klatovy: samizdat 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. 38 s. ISBN 978-80-86104-02-7. 

 

SMOLÍK, Luboš – KODÝDEK, Libor. Expozice lidové architektury v Chanovicích. 

Průvodce expozicí (včetně německé a anglické jazykové mutace). 1. vydání Klatovy: 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-91-1. 

 

Kol. Hlavní budova muzea. Průvodce expozicí Historie Klatovska (včetně německé     

a anglické jazykové mutace). 1. vydání Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-94-2. 

 

 

Dále jsme připravili:  

 

- pro Obec Chanovice 

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra. Holkovice v proměnách času. 1. vydání Klatovy: 

Obec Chanovice, 2011. 120 s. + příloha. 

 

 

2.  Publikační činnost ve spolupráci 

 

BROKEŠ, Vladimír – FOUD, Karel – KODÝDEK, Libor – SLÁMA, Jan – SMOLÍK, 

Luboš – SMOLÍK, Luboš jr. – TYKAL, Roman. Lidová architektura na území MAS 

Pošumaví. 1. vydání Jičín: Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., 2011. 160 s.  ISBN 

978-80-254-9126-3. 

(autorská příprava textu, fotodokumentace, korektury) 

 

 Kol. Sborník prací z historie a dějin umění č. 6/ 2011. 1. vydání Příbram: Historická 

společnost Klatovy a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. 318 s. + bar. 

příloha. ISBN 978-80-86104-97-3. 

 (autorská příprava textů včetně korektur pp. Mgr. Ladislava Váňová, Mgr. Hana 

Soumarová, Jan Jirák, Mgr. Hana Přerostová, Jindřich Hůrka, Mgr. Jindra Hůrková, 

Renata Chroustová) 
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V.    OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A DALŠÍHO MAJETKU 
 

 

1. Klatovy čp. 1/ IV. – areál hlavní budovy muzea 
 

- běžná údržba objektů a pozemků, objektových zařízení (svépomocná): 

- údržba dláždění komunikací 

- průběžná kontrola a údržba sítí areálu 

- údržba a opravy nábytku a drobného zařízení 

- bílení stěn 

- údržba objektů a objektových zařízení (dodavatelská): 

- údržba a opravy elektroinstalace 

- údržba a opravy EZS a EPS 

- údržba a opravy výtahu 

- opravy depozitárních skříní, doplňování polic 

- opravy akumulačních kamen v dílenských prostorech 

- opravy čerpadel, expanzomatů, regulačního systému a kotlů ústředního vytápění  

   (včetně opravy ventilů topných těles a výměny stávajících ventilů v pracovnách  

                    za termoventily) 

- opravy hasicích přístrojů 

- údržba a opravy kopírovacích strojů 

- údržba a opravy PC sítě a internetu 

- údržba a opravy telekomunikačního systému 

- průběžný úklid prostorů a venkovních komunikací hlavní budovy 

- údržba rostlin ve veřejně přístupných prostorech 

 

 

2. Klatovy čp. 149/ I. – barokní lékárna 

 

- průběžný úklid prostorů 

- aktuální instalace výkladce 

- údržba a opravy objektových zařízení (svépomocná)  

- generální úklid na sezónu 2011 

- realizace investiční akce „Elektrická zabezpečovací signalizace“, mimořádná   

    investiční dotace zřizovatele (238.373,- Kč) 
 

 

3. Klatovy čp. 29/ V. – depozitář 

 

-   běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná) 

-   opravy oken, montáž regálů 

-   údržba venkovní dešťové kanalizace 

-   realizace II. etapy opravy mříží a montáže perforovaných ochranných plechů  

    do oken, mimořádná neinvestiční dotace zřizovatele (120.000,- Kč) 

 

 

4. Klatovy – depozitární garážová hala 

 

-   běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 

- vyřezávání náletových křovin, sekání a likvidace travního porostu 
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5.  Klatovy – depozitární regálová hala  

 

-  běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 

- vyřezávání náletových křovin, sekání a likvidace travního porostu  

 

 

6. Chanovice čp. 116 – barokní sýpka – depozitář  
 

-   běžná údržba objektu a pozemků 

-   vysekávání travního porostu včetně likvidace 

-   vysekávání náletových dřevin včetně likvidace 

            -   opravy podlah 

            -   čištění okapů a okapových svodů 

            -   údržba příjezdové komunikace 
 

 

7. Chanovice – areál ppč. 67/ 10 – Expozice lidové architektury 
 

V letech 2009–2012 jsou ve prospěch skanzenu realizovány dva projekty v rámci 

programu ROP ze Strukturálních fondů EU. První se zabýval úpravou obslužné 

komunikace, instalací tří informačních systémů v areálu ELA a vydáním propagačních 

tiskovin (2009–2010). V roce 2011 ukončena dlouhodobá kontrola vyúčtování                 

a vyhodnocení a na účet zřizovatele převedena dotace z prostředků programu ROP JZ. 

Druhý zajišťuje transfer a znovupostavení roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12 

(2009–2012).  

Ve prospěch realizace výstavby a údržby skanzenu organizace pracovněnaučných 

pobytů a praxí středních škol. Hlavní aktivity: 

-   údržba přístupové a obslužné komunikace po obvodu pozemku 

            -   údržba zeleně, odstranění a likvidace náletů 

            -   údržba příjezdové komunikace z obce 

            -   vysekávání travního porostu včetně likvidace 

  

            roubená kolna se stodůlkou z usedlosti Měčín čp. 9 

 

 roubený špýchar z usedlosti Petrovice čp. 6 

 

 roubená stodola z areálu mlýna v Nezdicích u Petrovic 

 

 kopie bezdýmné sušárny ovoce v Měčíně čp. 151 

 

            roubená obytná chalupa čp. 39 z Čachrova  

- oprava oplocení 

               

            roubený špýchar z usedlosti Přetín čp. 34 

 

 kopie dřevorubeckého sezónního srubu 

 

            roubený špýchar z usedlosti Svrčovec čp. 17 

- práce na dokončování vstupu do sklepa 
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roubený čeledník z Otěšic 
- základy pro schodiště k objektu 

 

předzahrádka velké usedlosti 

             -   údržba plochy, dosadba a  péče o cca 25 druhů léčivých rostlin 

 

 kovaný křížek na kamenném podstavci (1848) 

 

 litinový křížek na kamenném podstavci (1863)  

 

 kopie výklenkové kaple sv. Josefa 

 

 roubený chlívek pro domácí zvířata (u čachrovské chalupy) 

 

 roubená obytná chalupa Těšetiny čp. 12 

- dokončení vyzdívek 

- montáž roubení 

- montáž stropu 

- montáž krovu 

- montáž latí a šindele 

- montáž podlah 

- povrchové úpravy vnější i vnitřní 

 

 vstupní objekt areálu a stodola 

- běžná údržba objektů, objektových zařízení (svépomocná): 

- vysekávání travního porostu včetně likvidace 

- bílení stěn a stropů 

- opravy vodovodních baterií a sprch 

- údržba a opravy nábytku a drobného zařízení 

-   údržba květinové výzdoby v předzahrádce 

 

roubená stodola z usedlosti Příkosice čp. 29 

- terénní úpravy stavebního pozemku včetně realizace opěrné zdi 

- realizace základů 

- projektová příprava pro realizaci rekonstrukce v roce 2013  

 

 

8. Chanovice – bývalá vodárna – depozitář a sklad 

 

- běžná údržba objektu a pozemku: 

-   vyřezání náletových dřevin uvnitř oplocení a při oplocení 

-   vysekávání travního porostu včetně likvidace  

 

 

9. Údržba a opravy služebních automobilů a mobilních pracovních strojů 

 

-   služební automobil Š 136 Felicia combi 

            -   služební automobil Š Roomster 

 -   služební automobil Ford Tranzit 

            -   sekačky na trávu 
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            -   motorová pila 

            -   křovinořez 

            -   průmyslové vysavače 

            -   spádová míchačka 

 

 

10. Revize budov a zařízení 

 

-   ve všech svěřených a nájemní smlouvou ošetřených budovách provádí organizace        

ve stanovených termínech pravidelné revize: 

-   elektrických zařízení a rozvodů včetně EZS a EPZ a bezdrátového přenosu FAUTOR 

-   celkovou sezónní revizi kotelny 

-   plynových kotlů 

-   spalinových cest a komínových průduchů 

-   tlakových nádob v kotelně 

-   regulační stanice v kotelně 

-   průmyslového plynovodu 

-   kotlů a hořáků 

-   detekce plynů v kotelně  

-   venkovního požárního zásobovače 

-   hydrantů 

-   hasicích přístrojů 

-   požárních klapek 

 

 

11.  Požární ochrana a bezpečnost práce 

 

            -   školení BOZP a PO pracovníků, vedoucích pracovníků a požárních hlídek 

- následná kontrola BOZP a PO odborovým orgánem PVV 
 

 

12. Činnost provozního oddělení muzea 

 

Stejně jako v letech minulých zajišťovalo provozní oddělení i během celého roku 2011 

chod organizace ve vztahu k veřejnosti, ale i vlastním zaměstnancům. Znamená to, že 

zabezpečovalo stanovenou otevírací dobu muzea v době od 9.00 do 17.00 hodin                

(v roce 2011 z úsporných důvodů od ledna do května, v říjnu a listopadu od úterý               

do pátku, v hlavní sezóně pak od června do září a v prosinci denně mimo                

pondělí). Barokní lékárna byla otevřena pro veřejnost již od 19. dubna (včetně 

velikonočních svátků) do 31. října 2011, a to od úterý do neděle vždy v rozmezí           

9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin. Pokud je to personálně možné, vycházejí naši 

průvodci vstříc školám i jednotlivým návštěvníkům a v době mimo otevření muzea či 

lékárny umožňují zpřístupnění výstav či expozic. V hlavní budově byly zajišťovány 

průběžně rovněž akce nevýstavního charakteru: semináře, přednášky, kurzy paličkování 

či tanců, relaxačních cvičení apod.  

Žádná výstava by se neobešla bez vydatné pomoci pracovníků provozního oddělení            

(od stěhování nábytku, mytí a zasklívání skel, osvětlení vitrín až po přípravu 

slavnostního zahájení výstav, obsluhu hostů a konečný úklid po ukončení akce). 

O úklid celé budovy, stejně tak barokní lékárny, se staralo též provozní oddělení 

(některé činnosti byly však mimořádně náročné, např. mytí oken, lustrů, vstupních dveří 

apod.). V této souvislosti je potřeba zmínit provedení kompletní očisty služebního bytu, 
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který přešel do používání naší organizace a je připraven k pracovnímu využití našimi 

zaměstnanci. 

Rovněž o dušičkovou a vánoční výzdobu hrobu generála Ševčoviče na klatovském 

hřbitově se postaraly pracovnice našeho oddělení. V předvánočním období výzdoba 

muzea, příprava vánočního trhu i jeho obsluha, to vše bylo tentokrát plně v kompetenci 

tohoto oddělení.  

Průvodci pomáhali po celý rok, pokud bylo potřeba, ostatním kolegům (odborným 

pracovníkům při inventarizacích majetku či sbírkových předmětů, při převozu, 

fotografování sbírkových předmětů, ekonomce muzea zpracovávali podklady pro její 

další práci, pro úsek ředitele prováděli nejrůznější korektury textů, překlady 

cizojazyčných textů atd.).  

Pro to, aby měli všichni zaměstnanci příznivé pracovní podmínky, přispívá též člen 

provozního oddělení, neboť zajišťuje topení v celé hlavní budově. 

Tak jako každoročně i pro rok 2011 se podařilo vydat již na sklonku roku 2010, 

tentokrát za finančního přispění našeho zřizovatele, Nabídkový katalog vzdělávacích                    

a kulturních akcí. Jednalo se o již patnáctý katalog v pořadí s barevnou přílohou. 
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VI.  ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, ŘÍZENÍ ORGANIZACE 
 

 

1. Porady vedení muzea  (1x za 3–4 měsíce dle porad ředitelů KKZ) 

 

2. Pracovní schůze zaměstnanců organizace (čtvrtletně) 

 

3. Porady pracovníků jednotlivých oddělení (dle vedoucích oddělení) 

 

4. Zřizovatelská působnost PK a KÚPK, porady ředitelů KKZ (1x za 3–4 měsíce) 

 

5. Účetnictví a ekonomická agenda: 

- příjem, kontrola a proplacení účetních případů (měsíčně) 

- zúčtování účetních případů (měsíčně) 

- kontrola hospodaření organizace (měsíčně) 

-     přehled grantů, darů, dotací, sdružených a účelových finančních prostředků a 

stav čerpání těchto prostředků (měsíčně) 

- sledování pravidelných plateb a jejich převodů (měsíčně) 

- inventarizace cenin (leden) 

- Roční výkaz zisku a ztráty (leden) 

- Roční výkaz finanční rozvahy (leden) 

- Roční příloha organizačních složek státu (leden)  

- rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za předchozí rok (leden) 

- přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (leden) 

- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob včetně příloh (leden) 

- vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby včetně příloh  (leden) 

- přiznání k dani z příjmů právnických osob (leden) 

- oznámení úřadu práce o plnění stanoveného povinného podílu občanů se 

ztíženou pracovní schopností (leden) 

- uzavření mzdových listů za rok 2010 (leden) 

- sestavení plánu čerpání mzdových prostředků na rok 2011 (leden) 

- finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem (leden) 

- prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (leden) 

- vypořádání FKSP za rok 2010 (leden) 

- roční zúčtování daňových záloh za rok 2010 (únor) 

- vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců (únor) 

- statistické roční výkazy:  

 - Roční výkaz o spotřebě paliv a energie (únor) 

 - Roční výkaz o úplných nákladech práce (únor) 

 - Roční výkaz o investicích (únor) 

- skartační seznam písemností navržených k vyřazení, skartace (květen) 

- založení účetních dokladů za rok 2010 do vlastního archivu (březen) 

- příprava vnitropodnikové směrnice FKSP na rok 2011 (březen–květen) 

- zapsání inventarizace za rok 2010 do skladových karet (březen) 

- Výkaz o investicích (čtvrtletně) 

- Výkaz o práci (čtvrtletně) 

- Roční rozbor hospodaření (únor) 

- přepočet průměrné mzdy a dávky nemocenského pojištění (čtvrtletně) 

- Výkaz zisku a ztráty (čtvrtletně) 

- Rozvaha organizačních složek státu (čtvrtletně) 
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- příloha organizačních složek státu (čtvrtletně) 

- příjmy a výdaje v hotovosti v pokladně organizace (měsíčně) 

 

         6.   Mzdové účetnictví (měsíčně) 

-    výpočet mezd 

-    zpracování dokladů okresní správy sociálního zabezpečení 

-    zpracování dokladů zdravotních pojišťoven 

 

7. Statistické výkazy  

-    Výkaz o muzeu (únor) 

               -     Výkaz o vydavateli (únor) 

-    Výkaz o projektech výzkumu a vývoje (březen) 

-     Výkaz CEP pro projekty výzkumu a vývoje (únor) 

-     Výkaz RIV pro projekty výzkumu a vývoje (květen) 

 

8. Vnitropodnikové směrnice  

S ohledem na přechod do zřizovatelské pravomoci Plzeňského kraje a výsledky  

kontrol nového zřizovatele, resp. legislativních změn, přepracovávání stávajících a 

tvorba nových vnitropodnikových směrnic. 

 

9.    Vnitropodniková kontrola 

-    autoprovoz 

-    vyhodnocení spotřeby PHM služebních vozidel za rok 2010 

-    osobní spisy zaměstnanců  

-    doklady k pohybu předmětů ze sbírkového a knižního fondu 

-      doklady o nabytí předmětů do sbírkového a knižního fondu 

-    vyhodnocení platby soukromých telefonních hovorů 

-    používání mobilních telefonních přístrojů 

-    spisová agenda 

-    dodržování a využívání pracovní doby 

-    pokladna drobného vydání  

-    vyhodnocování zkušeností s návštěvníky 

-    požární kontroly pracovišť a objektů 

-    kvalita úklidu 

-    kontroly BOZP 

-    inventarizace majetku se stavem k 31.12. 2011 

-    pokladna cenin 

 

10.  Vyhodnocení a vyúčtování dotací a grantů ze státních a krajských finančních 

prostředků  (listopad 2011–únor 2012) 

 

         11.  Vyhodnocení a vyúčtování ostatních grantů a darů    

(dle ustanovení příslušných smluv)   

 

12.   Pozornost vícezdrojovosti financování organizace (průběžně) 

  

13.  Zvyšování personální kapacity organizace, zvláště pro odbornou práci a údržbu 

       nemovitého majetku (průběžně) 

        -    praxe studentů středních škol 

        -    praxe studentů vysokých škol 
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        -    seminární, bakalářské a diplomové práce 

        -    pomoc a služby dobrovolníků 

        -    zapojování vlastivědných pracovníků do projektů 

      -    spolupráce s Probační a mediační službou ČR, středisko Klatovy 

 

14.   Agenda došlých objednávek (průběžně) 

 

15.   Agenda vlastních objednávek (průběžně) 

 

16.    Vedení deníku dispečera a kontrola dokladů autoprovozu  (měsíčně) 

 

17.    Vedení operativní evidence kancelářských a provozních potřeb, jejich průběžné            

                   doplňování, evidence pracovních pomůcek a ochranných prostředků zaměstnanců 

                   (průběžně) 

 

18.    Vedení evidence vstupenek a vlastního zboží k prodeji (průběžně) 

 

19.    Mediální propagace činnosti a akcí muzea (měsíčně) 

 

20.    Výroční zpráva organizace (březen) 
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VII.     EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2011 

 

 
Plánovaný rozpočet 

 - příspěvek zřizovatele na činnost 8.900.000,00 Kč 

 - vlastní příjmy 2.100.000,00 Kč 

 celkem 11.000.000,00 Kč 

 účelová investiční dotace zřizovatele 240.000,00 Kč 

 účelová neinvestiční dotace zřizovatele 120.000,00 Kč 

 investiční dotace z MK 0,00 Kč 

        

 

Skutečnost 

 příjmy celkem 13.341.166,35 Kč 

 výdaje celkem 12.541.355,14 Kč 

 hospodářský výsledek 799.811,21 Kč 

 

 

1. Příjmy celkem 13.341.166,35 Kč 

 

    - z toho: - příspěvek zřizovatele na činnost 9.323.000,00 Kč 

 - vlastní příjmy                        2.286.671,00 Kč 

 - účelové neinvestiční dotace MK ČR 85.000,00 Kč 

 - úroky                                                                         298,33 Kč 

 - sponzorské dary 33.461,00 Kč 

 - smlouvy o reklamě 9.000,00 Kč 

 - ostatní výnosy 616.308,92 Kč 

 - zúčtování fondů 368.018,50 Kč 

 - účelové neinvestiční dotace SR 619.408,60 Kč 

 

 

2. Výdaje celkem 12.541.355,14 Kč 

 

     - z toho: - mzdové náklady celkem 8.443.994,00 Kč 

 - mzdy 5.335.851,00 Kč 

 - sociální pojištění 1.345.799,00 Kč 

 - zdravotní pojištění 484.316,00 Kč 

 - ostatní náklady (OON) 1.278.028,00 Kč 

 

 - provozní náklady celkem  4.097.361,14 Kč 

 - odpisy majetku  1.083.372,00 Kč 

 - nákup plynu 423.506,27 Kč 

 - nákup elektrické energie 226.832,00 Kč 

 - vodné, stočné, srážková voda 91.541,00 Kč 

 - cestovné 109.978,00 Kč 

 - nákup materiálu 

 - knihy 17.469,00 Kč 

 - časopisy 20.640,00 Kč 

 - hygienické a úklidové prostředky 35.541,00 Kč 
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 - drobný hmotný majetek 63.271,00 Kč 

 - kancelářské potřeby 141.000,50 Kč 

 - benzin pro služební automobily 79.926,51 Kč 

 - ostatní drobný materiál 86.079,00 Kč 

 - sbírkové předměty 35.311,00 Kč 

 - prodané zboží 44.025,41 Kč 

 - restaurování                                                0,00 Kč 

 - konzervování                                           0,00 Kč 

 - údržba knihovního fondu                       24.748,00 Kč 

 - opravy a údržba majetku 253.282,60 Kč 

 - povinné revize 47.097,80 Kč 

 - poštovné 14.850,80 Kč 

 - telekomunikační poplatky 86.955,78 Kč 

 - polygrafické práce 416.390,00 Kč 

 - stravování zaměstnanců 60.262,60 Kč 

 - přepravné 55.072,00 Kč 

 - pojištění 31.742,00 Kč 

 - poplatky bance 12.693,00 Kč 

 - ostatní služby nemateriální povahy 494.637,44 Kč 

 - příděl do FKSP 53.360,00 Kč 

 - nájemné v barokní lékárně 21.942,00 Kč 

 - ostatní poplatky 10.760,43 Kč 

 - náklady na reprezentaci 0,00 Kč 

 - manka a škody 0,00 Kč 

 - silniční daň  5.520,00 Kč 

 - odpis pohledávky  0,00 Kč 

 - ostatní soc. pojištění  22.550,00 Kč 

 - jiné sociální náklady  27.004,00 Kč 

   (náklady za nemoc) 
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VIII. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MUZEA 

 (stav k 31.12. 2011) 

 
 

Útvar ředitele 

 

 Mgr. Luboš Smolík  - ředitel organizace 

 Hana Michalová  - ekonom 

 Eva Uldrychová  - finanční referent – pokladník  

 Milena Brejchová  - administrativa, centrální evidence sbírek  

(od 1.3. 2011 MD) 

Libor Kodýdek  - správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích 

Petra Kestnerová  - dokumentátor pro projekt Dialog MuzEUm 

    (do 31.12. 2011, od 11/ 2011 MD) 

 Václava Soupírová  - dokumentátor projevů tradiční lidové kultury  

 
 

Provozní oddělení 

 

 Mgr. Ludmila Krausová - vedoucí oddělení 

 Jiří Votava   - správce areálu Klatovy čp. 1/ IV.  

 Monika Mikešová  - lektor KVČ (hlavní budova muzea)  

 Věra Prokopová  - lektor KVČ (hlavní budova muzea) 

 Mgr. Hana Soumarová - lektor KVČ (hlavní budova muzea) 

 Karel Václav Vondráček - lektor KVČ (hlavní budova muzea) 

 Martina Salvová                     - lektor KVČ (barokní lékárna) 

 Alena Kalná   - úklid II. a III. NP hlavní budovy muzea 

 Miroslava Stuchlíková  - úklid I. NP a I. PP hlavní budovy muzea  

Karel Václav Vondráček - vytápění hlavní budovy muzea  

  (0,5 úvazku v topném období)  

      
  

Knihovnickoinformační oddělení 

 

 Jindřich Hůrka  - vedoucí oddělení 

 Ing. Lenka Chlumová  - knihovník (zpracování novin a časopisů) (tč. MD) 

Renata Chroustová  - knihovník (zpracování knižního fondu)  

 Jan Jirák   - archivář 

Dagmar Marešová  - dokumentátor archiváře, kronika Města Klatov   

    (tč. MD) 

 Mgr. Ladislava Váňová - dokumentátor archiváře, kronika Města Klatov 

 
 

Oddělení historických věd 

 

 Mgr. Jindra Hůrková  - archeolog 

 PhDr. Milada Čermáková - historik 

 Jitka Pluhařová  - konzervátor 

 Martin Kabourek  - dokumentátor archeologa (do 31.12. 2011) 

 Mgr. Hana Přerostová - archeolog  

 Mgr. Ivana Sieberová  - etnograf 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

Příloha č. 1: sumarizace získaných sbírkových předmětů      ____ 

 

 
Přírůstkové Počet  Předmět:  Způsob 

číslo: položek:  nabytí: ____ 

1/2011 2 keramické dětské hrnky od p. Moštěka  dar  

2/2011 2 keramické hrnky – bucláčky od p. Moštěka  dar   

3/2011 1 keramický hrnek od p. Moštěka  dar   

4/2011 1 keramická polévková miska s talířkem od p. Moštěka dar 

5/2011 1 keramický džbán od p. Moštěka  dar 

6/2011 1 keramická konvička od p. Moštěka dar 

7/2011 1 keramická miska s pokličkou od p. Moštěka dar  

8/2011 254 regionální tiskoviny 2010 vlastní sběr  

9/2011 4 sada kompotových misek z umělé hmoty  vlastní sběr  

10/2011 1 dívčí letní šaty  vlastní sběr  

11/2011 1 šátek háčkovaný  vlastní sběr  

12/2011 1 chlapecké oteplovací kalhoty  vlastní sběr  

13/2011 1 vycházková uniforma podplukovníka Armády ČR  dar  

14/2011 1 podvazkový pás vlastní sběr  

15/2011 1 pila cirkulárka  dar  

16/2011 1 motor stabilní v plechové skříni  dar  

17/2011 1 loučník – kovářský výrobek od p. Trefance  dar  

18/2011 2 bílé pletené pokrývky  vlastní sběr  

19/2011 2 kožešinová čepice s límcem  dar  

20/2011 3  háčkované podložky pod sklenice  dar  

21/2011 1 kabelka dívčí  dar  

22/2011 2 háčkované džbánky na zátce od šampusu  dar  

23/2011 1 potah na vajíčko – háčkovaná slepička dar  

24/2011 1 potah na slamník  dar  

25/2011 2 spodní souprava dívčí – kalhotky a košilka  vlastní sběr  

26/2011 2 bunda dětská a dívčí  vlastní sběr  

27/2011 1 dívčí sukně  vlastní sběr  

28/2011 1 tílko letní dívčí  vlastní sběr  

29/2011 2 šaty dívčí  vlastní sběr  

30/2011 1 kalhoty dívčí  vlastní sběr  

31/2011 5 plavky dívčí jednodílné a dvoudílné vlastní sběr  

32/2011 2 dětský komplet hnědavý úpletový  vlastní sběr  

33/2011 1 halenka dívčí  vlastní sběr  

34/2011 4 noční košile dívčí  vlastní sběr  

35/2011 1 dětské kalhoty  vlastní sběr  

36/2011 2 dívčí overaly  vlastní sběr  

37/2011 6 dívčí kombiné  vlastní sběr  

38/2011 3 svetry dívčí  vlastní sběr  

39/2011 1 košile dětská  vlastní sběr  

40/2011 2 pyžamo dětské  vlastní sběr  

41/2011 8 spodní kalhotky dívčí  vlastní sběr  

42/2011 4 spodní soupravy dívčí  vlastní sběr  

43/2011 2 šatové sukně dívčí  vlastní sběr  

44/2011 5 šatové zástěry dívčí  vlastní sběr  

45/2011 1 spodnička dívčí pod sukni vlastní sběr  

46/2011 2 šaty dívčí letní  vlastní sběr  

47/2011 3 kabáty pánské  dar  

48/2011 1 kalhoty pracovní  dar  

49/2011 1 klobouk pánský  dar  

50/2011 1 dřevěná hračka – panáček  vlastní sběr  

51/2011 6 3 páry dámských rukavic  dar  



52/2011 2 dámské kabelky  dar  

53/2011 2 dámská čapka a kšilt  dar  

54/2011 1 dámské fiží  dar  

55/2011 1 ecru pokrývka dar  

56/2011 1 plátěný kapesníček  dar  

57/2011 1 košilová halenka dámská  vlastní sběr  

58/2011 1 spodní košilka dívčí  vlastní sběr  

59/2011 1 halenka dívčí  vlastní sběr 

60/2011 1 šrotovník dřevěný  dar 

61/2011 1 saně nákladní s ojí  dar  

62/2011 1 saně nákladní s korbičkou  dar  

63/2011 1 mlýnek čistící  dar  

64/2011 1 sedlo koňské včetně řemenů  dar  

65/2011 1 skříň – špajska  dar  

66/2011 1 židle  dar    

67/2011 2 postele  dar  

68/2011 1 drak na trhání pařezů  dar  

69/2011 1 řezací stolice na píci s podavačem ručním  dar  

70/2011 4 židle  a stolička dar  

71/2011 1 cestovní kufr  dar  

72/2011 1 vojenský kufr  dar  

73/2011 1 pila rámová rozmítací dvoumužná vlastní sběr 

74/2011 1 šicí stroj  vlastní sběr  

75/2011 5 motyky, krumpáč a špičák s čepcem pro údery palicí  dar  

76/2011 1 řešeto  dar  

77/2011 1 postel rámová  dar  

78/2011 1 postel rámová  dar  

79/2011 1 motovidlo dar  

80/2011 1 dřevěná valcha  dar  

81/2011 1 mandlíř  dar  

82/2011 1 žebříček dřevěný bez páky na lisování tvarohu  dar  

83/2011 1 řeznický vál  dar  

84/2011 1 máselnice  dar  

85/2011 1 šupna na brambory dar  

86/2011 1 řemenářská stolice  dar  

87/2011 1 stojánek na stromeček  dar  

88/2011 1 menší korbový vůz  dar  

89/2011 1 vozíček dar  

90/2011 1 soustruh celodřevěný  dar  

91/2011 1 kolářské nářadí dar  

92/2011 23 zlomky kachlů vlastní sběr  

93/2011 1 dětská hračka – dřevěná valcha  vlastní sběr  

94/2011 soubor  soubor novověké keramiky   vlastní sběr   

95/2011 2 části hranice mlýna  vlastní sběr   

96/2011 1 dětská postýlka  dar 

97/2011 1 mlýnek na truhlářské práškové barvy  dar  

98/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

99/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

100/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

101/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

102/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

103/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

104/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

105/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

106/2011 1 krumpolec dar 

107/2011 1 skříň  dar  

108/2011 1 postel  dar 



109/2011 1 stůl malý dar 

110/2011 1 kamna piliňáky  dar 

111/2011 1 pérové nůžky  dar 

112/2011 1 klíč šroubový  dar 

113/2011 1 polička  dar 

114/2011 1 mědlice dar 

115/2011 1 paravan dar 

116/2011 1 konvička plechová  dar 

117/2011 1 mandl vlastní sběr 

118/2011 1 drátovaný talíř  dar 

119/2011 2 dámské kabelky dar 

120/2011 22 porcelánový jídelní servis  dar 

121/2011 2 plymo do dětského kočárku – peřinka + polštářek dar 

122/2011 1 povlak na dětskou peřinku  dar 

123/2011 1 povlak na dětskou zavinovačku  dar 

124/2011 3 dětské povijany  dar 

125/2011 1 kojenecká košilka  dar 

126/2011 2 kojenecká soupravička – košilka + čepeček dar 

127/2011 1 čepeček  dar 

128/2011 1 dětské šatečky  dar  

129/2011 4 výukové prosklené skříně – bavlna, ovčí vlna, len a hedvábí vlastní sběr   

130/2011 1 výuková tabule – mazání šicích strojů  vlastní sběr  

131/2011 7 výukové tabule – obnitková vazba třínitková a dvounitková, vlastní sběr 

  vazba vázaného stehu pevného, mechanizmus šicího stroje, 

  hlava šicího stroje, schema šití, schema řetízkového stehu 

132/2011 40 vzorníky přízí, knoflíků, textilií, tkanin, nití, vláken, galanterního  vlastní sběr  

  zboží, tkalcovských vazeb    

133/2011 2 nemocniční oblek s čepcem  vlastní sběr  

134/2011 2 dámské halenky  vlastní sběr  

135/2011 5 pánské košile  vlastní sběr  

136/2011 1 pánská náprsenka  vlastní sběr  

137/2011 3 kojenecké košilky a dětská propínací košilka  vlastní sběr  

138/2011 1 povlak na dětskou zavinovačku  vlastní sběr  

139/2011 6 dámské podvazkové pásy  vlastní sběr  

140/2011 1 dámské kombiné  vlastní sběr  

141/2011 2 dámská spodní souprava – košilka + kalhotky  vlastní sběr  

142/2011 1 střihové šablony – 6 listů  vlastní sběr  

143/2011 7 vítězný model soutěže Mladý módní tvůrce Jihlava – klobouk,  vlastní sběr  

  tylový top, sako, sukně, tříčtvrteční kalhoty, semišové lodičky,  

  vycházková hůl 

144/2011 1 zástěra se znakem Nositele tradice  dar 

145/2011 1 forma na sítotisk vlastní sběr  

146/2011 2 dřevěné tkalcovské člunky  vlastní sběr  

147/2011 1 česací polyetylenový kartáč vlastní sběr  

148/2011 1 bezvřetenový dopřádací stroj  vlastní sběr  

149/2011 1 dřevěné křivítko pro konstrukci střihů oděvů vlastní sběr  

150/2011 1 zámek pletacího stroje  vlastní sběr  

151/2011  1 papírové měřítko pro výuku konstrukce oděvních střihů vlastní sběr  

152/2011 1 váleček pro voskování  vlastní sběr  

153/2011 2 zapínání k podprsence – háčkové zakončení vlastní sběr  

154/2011 4 zkracovače na pásky k pánským kalhotám  vlastní sběr  

155/2011 2 gumové podvazkové držáky  vlastní sběr  

156/2011 2 paličkované pokrývky  vlastní sběr  

157/2011 1 vzorek strojové výšivky  vlastní sběr  

158/2011 1 vzorek koňských žíní  vlastní sběr  

159/2011 4 vzorky netkaných textilií  vlastní sběr  

160/2011 2 vzorky oděvní plsti  vlastní sběr  



161/2011 1 sada geotextilií  vlastní sběr  

162/2011 1 vzorek surové vlny  vlastní sběr  

163/2011 1 vzorek nezpracované bavlny  vlastní sběr  

164/2011 1 vzorek odpadu při čištění bavlny  vlastní sběr  

165/2011 1 vzorek vyčištěné bavlny  vlastní sběr  

166/2011 3 vzorek pramenu a dvou protahováním vzniklých přástů vlastní sběr  

167/2011 3 vzorky polymerových granulí  vlastní sběr  

168/2011 1 vzorek drti z PET lahví  vlastní sběr  

169/2011 1 vzorek kokosového vlákna  vlastní sběr  

170/2011 1 vzorek chryzolitového azbestu  vlastní sběr  

171/2011 1 vzorek proplétané dutinky – šňůrky vlastní sběr  

172/2011 1 nit navinutá do tvaru cívečky, tzv. bobina  vlastní sběr  

173/2011 1 cívka lurexového vlákna  vlastní sběr  

174/2011 1 lněné nitě  vlastní sběr  

175/2011 1 háčkovaný střed na kulatý polštář  vlastní sběr  

176/2011 1 dřevěná hračka Čertovská Barča  vlastní sběr 

177/2011 1 dřevěná hračka káča  vlastní sběr  

178/2011 1 dámská letní kabelka  vlastní sběr  

179/2011 1 gramofon  dar  

180/2011 1 keramické přímotopné těleso  dar  

181/2011 1 elektrická ohřívací poduška  dar  

182/2011 1 postýlka pro panenku  dar  

183/2011 2 lyžařské brýle  dar  

184/2011 1 turistická dóza na potraviny  dar  

185/2011 1 jídelní miska, tzv. ešus dar  

186/2011 1 pohárek na pití lázeňských pramenů vlastní sběr  

187/2011 6 konvičky a čajové šálky s podšálky  vlastní sběr  

188/2011 1 nástroj k posilování prsních svalů  vlastní sběr  

189/2011 1 nástroj na holení jemného ochlupení ve tváři  vlastní sběr  

190/2011 1 upomínková hasičská sekerka  vlastní sběr  

191/2011 1 porcelánový pamětní talíř  vlastní sběr  

192/2011 1 keramický popelník  vlastní sběr  

193/2011 1 keramická kruhovitá plaketa  vlastní sběr  

194/2011 1 keramická kruhovitá plaketa vlastní sběr  

195/2011 1 Cena města Klatov – kovový reliéfní válec vlastní sběr  

196/2011 1 Cena města Klatov – kovová soška  vlastní sběr  

197/2011 3 upomínkové vlaječky  vlastní sběr  

198/2011 2 volební vlaječky  vlastní sběr  

199/2011 1 koncovka na žerď vlajky  vlastní sběr  

200/2011 1 vlajka EU  vlastní sběr  

201/2011 6 propagační igelitové tašky  vlastní sběr  

202/2011 1 upomínkový reliéf z mistrovství ČSSR ve výkonu psů  vlastní sběr  

  služebních plemen  

203/2011 1 dekorační závěs  vlastní sběr  

204/2011 1 váha na dopisy  vlastní sběr  

205/2011 1 zvonek s dřevěnou rukojetí  vlastní sběr  

206/2011 1 železné závaží  vlastní sběr  

207/2011 1 malý kovový hmoždíř  vlastní sběr  

208/2011 1 kovová nádobka na nalévání  vlastní sběr  

209/2011 1 skleněná nádobka k zavěšení na stěnu  vlastní sběr  

210/2011 1 kovová rolnička kulovitá  vlastní sběr  

211/2011 1 růženec  vlastní sběr  

212/2011 1 pamětní plaketa  vlastní sběr  

213/2011 1 kovový štítek s málo zřetelným nápisem uprostřed  vlastní sběr  

214/2011 6 hliníkové jídelní příbory  vlastní sběr  

215/2011 3 jídelní příbory s alpakovou rukojetí  vlastní sběr  

216/2011 1 valcha na praní prádla  vlastní sběr  



217/2011 1 bedněná dřevěná nádoba  vlastní sběr  

218/2011 2 dřevěná ramínka  vlastní sběr  

219/2011 1 plechová odlivka  vlastní sběr  

220/2011 2 mosazné konvičky  vlastní sběr  

221/2011 1 smaltovaná holbička  vlastní sběr  

222/2011 1 železná děrovačka  vlastní sběr  

223/2011 1 čalounická jehla  vlastní sběr  

224/2011 1 dřevěná turistická hůl vlastní sběr  

225/2011 1 dětská železná žehlička  vlastní sběr  

226/2011 1 pánská čepička  vlastní sběr  

227/2011 1 pánská peněženka  vlastní sběr  

228/2011 3 pánské břitvy  vlastní sběr  

229/2011 1 dámská kabelka  vlastní sběr 

230/2011 1 peněženka  vlastní sběr  

231/2011 5 dětské nářadí z umělé hmoty  vlastní sběr  

232/2011 1 výuční list  vlastní sběr  

233/2011 2 mozaika z geometrických tvarů vlastní sběr  

234/2011 1 budík  vlastní sběr  

235/2011 1 reklamní kolínská voda  vlastní sběr  

236/2011 1 kempingová souprava plastového nádobí  dar 

237/2011 1 model zapojení semaforů v kolejišti  dar  

238/2011 2 stanovy společenstva hostinských a výčepníků a podmínky dar  

  pro odběratele plynu   

239/2011 1 domácí lékárnička  dar  

240/2011 2 pokrývky z hedvábných bambulek  dar  

241/2011 1 pokrývka z tenerify  dar   

242/2011 1 telefonní ústředna  dar  

243/2011 4 souprava pomůcek pro přebíjení nábojů  dar  

244/2011 1 roubená hmota původního špýcharu a přístavby dar  

245/2011 16 skleněné mísy, kojenecká láhev, váza, karafa, dóza, odlivky dar   

246/2011 1 porcelánová soška dar  

247/2011 1 porcelánová miska  dar 

248/2011 1 krabička vyrobená z pohlednic města Klatovy  dar  

249/2011 1 vyšívaná domácí kuchařka vlastní sběr  

250/2011 1 pamětní šátek  vlastní sběr  

251/2011 1 cestovní kufr  vlastní sběr  

252/2011 1 erbovní znak ze sádry  vlastní sběr  

253/2011 1 erbovní znamení Carl Candelhovem vlastní sběr  

254/2011 1 plechový zapalovač ve tvaru pistole  vlastní sběr 

255/2011 1 vřeteno ke kolovratu  vlastní sběr  

256/2011 1 sluchátka  vlastní sběr  

257/2011 1 letlampa benzinová  vlastní sběr  

258/2011 1 parní inhalátor  vlastní sběr  

259/2011 3 držátka na přenášení balíků  vlastní sběr  

260/2011 1 obrázek vykládaný slámou  dar  

261/2011 1 dřevěný jehelníček  dar  

262/2011 1 dekorace zhotovená technikou macramé  dar  

263/2011 1 pohyblivá dřevěná hračka – panáček s holí u stromu  dar  

264/2011 8 náhrdelníky, brože, přívěsek  dar  

265/2011 1 litinový lívanečník  dar    

266/2011 1 polní telefonní přístroj  vlastní sběr  

267/2011 1 sádrový reliéf Klatovské Madony  dar  

268/2011 1 železná páka k pístu dřevěné vrtané pumpy   vlastní sběr  

269/2011 1 psací stroj  vlastní sběr  

270/2011 23 pamětní medaile, plakety  vlastní sběr  

271/2011 6 vyznamenání  vlastní sběr  

272/2011 12 odznaky vzorný požárník, zapichovací odznaky  vlastní sběr  



273/2011 3 legitimace společenstva fotografů, živnostenský list  dar 

  a tovaryšský list Jana Černého 

274/2011 29 černobílé fotografie a pohlednice  dar  

275/2011 2 dětské šněrovací boty  vlastní sběr  

276/2011 1 ruční šlehač dar 

277/2011 1 hliníkový jídlonosič třídílný  dar  

278/2011 1 mlýnek na maso dar  

279/2011 2 hliníkové podložky do tlakového hrnce  dar  

280/2011 1 skleněný ruční odšťavovač  dar  

281/2011 1 peroutka na pomazání pečiva  dar  

282/2011 1 štětka na vymývání lahví dar  

283/2011 1 plastové sítko  dar  

284/2011 1 plastový trychtýř  dar  

285/2011 1 ruční pérové šlehadlo  dar  

286/2011 1 hliníkové mačkadlo  dar  

287/2011 1 dřevěná kvedlačka  dar  

288/2011 1 dřevěná měchačka  dar  

289/2011 1 dřevěná naběračka na halušky  dar  

290/2011 1 kovová naběračka  dar  

291/2011 1 plechovka od jedu na krysy dar  

292/2011 2 sousoší z porcelánu  vlastní sběr  

293/2011 1 kresba L. Pospíchala vlastní sběr 

294/2011 1 obraz Klatovské Panny Marie vlastní sběr 

295/2011 2 kruhové kovové reliéfy vlastní sběr  

296/2011 1 dřevěný vyřezávaný hrozen  vlastní sběr  

297/2011 1 reliéf Panny Marie ze slonové kosti  vlastní sběr  

298/2011 1 Ježíš ze slonové kosti  vlastní sběr  

299/2011 4 čtyři části kovového bohatě zdobeného reliéfu vlastní sběr  

300/2011 1 sbírka zápalkových nálepek  vlastní sběr  

301/2011 1 fotobrašna dar   

302/2011 38 truhlářské nářadí  dar  

303/2011 11 opěradla na židle  dar  

304/2011 1 ozdoby na rakve papírové lisované dar    

305/2011 3 černobílé fotografie Klatov  koupě  

306/2011 59 obrazy  starý sbírkový fond  

307/2011 4 pár dřevěných lyží a pár bambusových hůlek  vlastní sběr  

308/2011 4 pár dřevěných lyží a pár bambusových hůlek  vlastní sběr  

309/2011 1 dřevěná stolička vlastní sběr  

310/2011 1 posilovací kolečko bantamové vlastní sběr  

311/2011 2 pár krátkých lyžařských bambusových hůlek  vlastní sběr  

312/2011 1 kovová dřevěná kuchyňská obracečka  vlastní sběr  

313/2011 1 hliníkový hrnek  vlastní sběr  

314/2011 1 pohrabáč ke kamnům  vlastní sběr  

315/2011 2 smaltované kastrůlky  vlastní sběr  

316/2011 1 smaltovaný rendlík  vlastní sběr  

317/2011 1 smaltovaná pánvička  vlastní sběr  

318/2011 1 smaltovaná poklice  vlastní sběr  

319/2011 2 smaltem potažené poklice  vlastní sběr  

320/2011 2 dětské čepečky  vlastní sběr  

321/2011 2 pár kožených jezdeckých bot  vlastní sběr  

322/2011 1 lněná ručně tkaná textilie  dar  

323/2011 1 leptem zdobená pokrývka na zeď dar  

324/2011 1 skleněná zavařovací sklenice s víčkem a kovovými pery vlastní sběr  

325/2011 1 skleněná láhev na mléko  vlastní sběr  

326/2011 1 keramická odkapávací miska  vlastní sběr  

327/2011 1 lepenkový kufr cestovní  vlastní sběr  

328/2011 1 rohož z kroucených provázků  vlastní sběr  



329/2011 1 dřevěná kartotéka vlastní sběr  

330/2011 2 pár dřeváků  vlastní sběr  

331/2011 2 pár dámských pantoflů  vlastní sběr  

332/2011 2 pánské trenýrky  vlastní sběr 

333/2011 1 podvazkový pás  vlastní sběr  

334/2011 1 pánská kšiltovka  vlastní sběr  

335/2011 1 kulatá čepice z režného materiálu  vlastní sběr  

336/2011 1 černá vlněná čapka, tzv. lodička vlastní sběr  

337/2011 1 flanelová čapka, tzv. lodička  vlastní sběr  

338/2011 1 pánská čepice vlněná s kšiltem a klapkami na uši  vlastní sběr  

339/2011 1 pánská čepice vlněná s malým kšiltem  vlastní sběr  

340/2011 2 dětské pokrývky hlavy  vlastní sběr  

341/2011 1 krabice se 14 pomůckami a potřebami z kožešnické vlastní sběr  

  a kloboučnické dílny 

342/2011 1 zahradní nůžky, tzv.  plotovky vlastní sběr  

343/2011 1 zahradnické nůžky kovové vlastní sběr  

344/2011 1 rtuťový teploměr  vlastní sběr  

345/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr  

346/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

347/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

348/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

349/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

350/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

351/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

352/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

353/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

354/2011 soubor  soubor archeologického materiálu  vlastní sběr 

355/2011 1 keramická konvice od p. Hanáka  koupě 

356/2011 1 keramická láhev na olej od p. Hanáka  koupě 

357/2011 1 keramická holba od p. Hanáka koupě  

358/2011 1 keramický kalamář od p. Hanáka  koupě  

359/2011 2 keramické džbány od p. Hanáka  koupě  

360/2011 3 keramické talíře od p. Hanáka  koupě  

361/2011 1 keramický hrnek s pokličkou od p. Hanáka  koupě  

362/2011 10 motyky od p. Stawaritsche  koupě 

363/2011 3 kovové háky od p. Stawaritsche  koupě  

364/2011 1 kovová klika se štítky od p. Stawaritsche   koupě  

365/2011 3 kovové svícny od p. Stawaritsche  koupě 

366/2011 1 kovový zvonek od p. Stawaritsche  koupě  

367/2011 1 kovový obouvák od p. Stawaritsche  koupě 

368/2011 2 kovové misky na třech nožičkách od p. Stawaritsche  koupě  

369/2011 3 keramické talíře od p. Hartlové  koupě  

370/2011 2 keramické džbány od p. Hartlové  koupě  

371/2011 1 keramický koutňák s pokličkou od p. Hartlové  koupě  

372/2011 1 keramická čutora od p. Hartlové  koupě  

373/2011 1 keramická láhev s uchem od p. Hartlové  koupě  

374/2011 1 keramická mísa vyřezávaná od p. Hartlové  koupě  

375/2011 1 dřevěné vajíčko zdobené kovem od p. Hájka  koupě  

376/2011 2 dřevěné čutory zdobené rýhováním od p. Hájka  koupě  

377/2011 2 dřevěné talíře zdobené kovem od p. Hájka  koupě  

378/2011 1 dřevěná dóza zdobená rýhováním s víčkem od p. Hájka  koupě  

379/2011 3 dřevěné misky zdobené kovem od p. Hájka  koupě  

380/2011 3 dřevěné svícny zdobené kovem od p. Hájka  koupě  

381/2011 1 Kopaničářský dětský kroj od p. Habartové  koupě  

382/2011 1 náhrdelník z rohoviny od p. Strmisky  koupě  

383/2011 2 náhrdelníky z rohoviny od p. Strmisky  koupě  

384/2011 12 přívěsky z rohoviny od p. Strmisky  koupě  



385/2011 3 náušnice z rohoviny od p. Strmisky  koupě 

386/2011 3 brože z rohoviny od p. Strmisky  koupě  

387/2011 2 poháry s úchytem z rohoviny od p. Strmisky  koupě  

388/2011 2 malé pohárky, tzv. frťany, z rohoviny od p. Strmisky  koupě 

389/2011 3 čertí růžky z rohoviny od p. Strmisky  koupě 

390/2011 3 vlasové spony od p. Strmisky  koupě 

391/2011 1 papírový rozkládací betlém  vlastní sběr  

392/2011 3 kabelky dámské  dar  

393/2011 1 aktovka kožená  dar  

394/2011 1 povlak na polštář  dar  

395/2011 1 ecru pokrývky s růžovou výšivkou  dar  

396/2011 3 pokrývky ručně paličkované  dar  

397/2011 7 podložky pod skleničky paličkované dar  

398/2011 1 pokrývka s výšivkou  dar  

399/2011 1 ozdobný pruh na police  dar  

400/2011 1 leptaná krajka dar  

401/2011 1 medailon z leptané krajky  dar  

402/2011 2 límce z krajky  dar  

403/2011 6 vzorky strojově paličkované krajky  dar  

404/2011 3 slon, slepička a medvídek z umělé hmoty  vlastní sběr 

405/2011 1 autíčko z umělé hmoty  vlastní sběr  

406/2011 4 plastové houpací židličky pro panenky  vlastní sběr  

407/2011 2 panenky ve stylizovaném kroji  vlastní sběr  

408/2011 1 puzzle Krteček  vlastní sběr  

409/2011 1 rukávník – prkno na žehlení rukávů  vlastní sběr  

410/2011 1 živůtek ke kroji  dar  

411/2011 1 sukně ke kroji  dar  

412/2011 1 dětský čepeček  dar  

413/2011 2 spodničky bílé plátěné  dar  

414/2011 1 zástěra bílá plátěná  dar  

415/2011 1 rukávce bílé plátěné  dar  

416/2011 1 šatka zdobená výšivkou  dar  

417/2011 1 korzet dámský společenský  dar  

418/2011 1 pracovní šátek  dar  

419/2011 2 zavinovačky bílé plátěné  dar  

420/2011 1 šátek bílý bavlněný  dar 

421/2011 2 pár pánských bruslí  dar  

422/2011 3 obrazy od Marie Trnkové  dar   

423/2011 2 vějíře dar 

424/2011 1 nůž na dopisy ze slonoviny dar 

425/2011 1 vzorník výšivky „malování jehlou“ dar  

 

 

V Klatovech dne 19. března 2012 

Zpracovala: Milena Brejchová 

 

 

    

   

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

Příloha č. 2: inventarizace sbírkových předmětů      ____ 

 

 

Oborové 

označení sbírky  

Inventarizovaná 

kolekce  

Inventarizační komise  Termín Počet 

zinventarizovaných 

sbírkových předmětů 

archeologická  keramika, mince 

apod. 

Mgr. J. Hůrková 

Mgr. H. Přerostová  

M. Salvová 

      12/ 2011 2 000 

historická  porcelán 

 

 

 

sklo 

 

 

 

hodiny 

 

 

 

osvětlení, lustry, 

lampy 

 

 

rámy, rámečky 

 

 

 

hudební nástroje 

 

 

 

zámky 

 

 

 

plastiky, reliéfy 

 

 

 

varia 

 

 

 

skříňky, 

krabičky 

 

 

PhDr. M. Čermáková 

Mgr. H. Soumarová 

J. Pluhařová 

 

PhDr. M. Čermáková 

Mgr. H. Soumarová 

J. Pluhařová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

      10/ 2011 

 

 

 

      11/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

 

 

868 

 

 

 

1 782 

 

 

 

1 

 

 

 

91 

 

 

 

14 

 

 

 

58 

 

 

 

42 

 

 

 

76 

 

 

 

114 

 

 

 

32 

 

 

 



nádobí, nádoby 

 

 

 

návrh na 

vyřazení 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

11–12/ 2011 

 

 

 

11–12/ 2011 

 

78 

 

 

 

80 

etnografická varia 

 

 

 

přírůstky depo 

Chanovice  

2009–2011  

Mgr. I. Sieberová 

Mgr. L. Smolík  

V. Soupírová 

 

Mgr. L. Smolík 

L. Kodýdek 

Mgr. I. Sieberová 

 11–12/ 2011 

 

 

 

12/ 2011 

178 

 

 

 

477 

militária varia J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

V. Prokopová 

12/ 2011 9 

výtvarné umění obrazy 

 

 

 

grafika, rámečky 

PhDr. M. Čermáková 

Mgr. H. Soumarová 

J. Pluhařová 

 

PhDr. M. Čermáková 

J. Pluhařová 

M. Salvová 

10/ 2011 

 

 

 

12/ 2011 

392 

 

 

 

360 

písemnosti  

a tisky 

varia 

 

 

 

pozůstalost  

K. Poláka 

J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

V. Prokopová 

 

J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

R. Chroustová 

12/ 2011 

 

 

 

  07–12/ 2011 

 

124 

 

 

 

15.268 

 

fotografie varia J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

R. Chroustová  

12/ 2011 

 

27 

 

 

věda, technika  

a průmyslová 

výroba 

průmyslová 

výroba 

Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

11–12/ 2011 

 

551 

Nositelé tradice vzorky výroby Mgr. L. Smolík 

V. Soupírová 

L. Kodýdek 

      12/ 2011 95 

přírodniny varia Mgr. L. Smolík 

Mgr. H. Soumarová 

Mgr. I. Sieberová 

11–12/ 2011 

 

10 

 

CELKEM  

 

22.727 

 

 

V Klatovech dne 19. března 2012 

Zpracoval: Mgr. Luboš Smolík 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

Příloha č. 3 : návštěvnost expozic a výstav_________________________________________                                                                                                                                         

 

 

1. Expozice 

 
Poř. 

číslo 

Název expozice Doba zpřístupnění   Celé 

   vstupné 

 Poloviční 

 vstupné 

  Volné 

   vstupné 

  Návštěvníci 

  celkem 

 

1. Historie Klatovska 

/hlavní budova muzea/ 

celoročně  

502 

 

1 288 

 

759 

 

2 549 

2. Barokní lékárna 

/Klatovy čp. 149/I./ 

05–10/ 2011  

5 995 

 

5 507 

 

2 515 

 

14 017 

3. Expozice lidové architektury 

/skanzen Chanovice/ 

05–12/ 2011  

4 188 

 

675 

 

2 374 

 

7 237 

4. Tradiční řemesla Pošumaví 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2011  

0 

 

0 

 

20 000 

 

20 000 

5. Galerie Nositelů tradice 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2011  

0 

 

0 

 

24 000 

 

24 000 

6. Historická místnost zámku 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2011  

0 

 

0 

 

16 000 

 

16 000 

 CELKEM  10 685 7 470 65 648 83 803 

  

 

2. Výstavy  

          
Poř. 

číslo 

Název výstavy Doba 

zpřístupnění 

  Celé 

  vstupné 

 Poloviční 

 vstupné 

  Volné 

  vstupné 

  Návštěvníci 

  celkem 

 

1. „Za devatero…“,  

společná výstava DDM a muzea, 

výstavní sál 

 

4.1.–25.2. 2011 

 

      30 

 

189 

 

62 

 

281 

2. „Za devatero…“,  

společná výstava DDM a muzea, 

vitríny ve vstupní hale 

 

4.1.–25.2. 2011 

 

0 

 

0 

 

328 

 

328 

3. „Pocity“, ukázka výtvarné tvorby 

Moniky Altmanové, přednáškový 

sál 

 

11.1.–25.2. 2011 

 

0 

 

0 

 

258 

 

258 

4. „Sběratelská vášeň“, výstavní sál 2.3.–25.4. 2011 67 324 89 480 

5. „Přišlo jaro do vsi“, vitríny ve 

vstupní hale 

2.3.–25.4. 2011  

0 

 

0 

 

537 

 

537 

6. „Vítej, nový živote“, přednáškový 

sál 

2.3.–25.4. 2011  

0 

 

0 

 

528 

 

528 

7. „Putování za předky“, výstavní 

sál 

4.5.–5.6. 2011  

30 

 

56 

 

145 

 

231 

8. „ Drátenické řemeslo stále žije“, 

vitríny ve vstupní hale 

4.5.–12.6. 2011  

0 

 

0 

 

241 

 

241 

9. „Restaurované předměty 

z Norských fondů“, přednáškový 

sál 

 

4.5.–5.6. 2011 

 

0 

 

0 

 

231 

 

231 

10. „Drobné památky vyprávějí…“, 

výstavní sál 

 

15.6.–28.10. 2011 

 

      82 

 

287 

 

489 

 

858 

11. „Vázy a vázičky“, vitríny ve 

vstupní hale 

 

15.6.–4.11. 2011 

 

0 

 

0 

 

1 079 

 

1 079 

12. „Šumavské divertimento“, 

přednáškový sál 

 

15.6.–25.9. 2011 

 

0 

 

0 

 

719 

 

719 

13. „Krajina kolem nás – pastely“,      



přednáškový sál 5.10.–4.11. 2011 0 0 187 187 

14. „Chanovický betlém“, VO ELA 

Chanovice 

 

2.7. 2011 

 

2 515 

 

0 

 

1 101 

 

3 616 

15. „Ovoce jihozápadních Čech“ “, 

VO ELA Chanovice 

 

1.10. 2011 

 

564 

 

0 

 

108 

 

672 

16. „Chtíc, aby spal…“, výstavní sál 23.11.–22.12. 2011  

169 

 

571 

 

225 

 

965 

17. „Chtíc, aby spal…“, vitríny ve 

vstupní hale 

23.11.–22.12. 2011  

0 

 

0 

 

848 

 

848 

18. „Chtíc, aby spal…“, přednáškový 

sál 

23.11.–22.12. 2011  

0 

 

0 

 

784 

 

784 

19. „Chanovický betlém“ “, VO ELA 

Chanovice 

 

25.–26.12. 2011 

 

97 

 

30 

 

41 

 

         168 

 PUTOVNÍ VÝSTAVY      

20. „Chceš-li poznat náš kraj více, 

nestačí jen pohlednice...“ I., 

Městská knihovna Janovice n. Úhl. 

 

 

10.1.–4.2. 2011 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

240 

 

 

240 

21. „Chceš-li poznat náš kraj více, 

nestačí jen pohlednice...“ III., 

Městská knihovna Janovice n. Úhl. 

 

 

7.2.–28.2. 2011 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

240 

 

 

240 

22. „Perly minulosti II.“, ZŠ 

Lerchova, Sušice                       

 

27.5.–9.6. 2011 

 

0 

 

0 

 

750 

 

750 

23. „Poutní místa“, ZŠ Nalžovské 

Hory 

 

8.9.–30.9. 2011 

 

0 

 

0 

 

300 

 

300 

 CELKEM  3 554 1 457 9 530 14 541 

    

 

3. Expozice a výstavy celkem 

 
Počet expozic : Počet výstav :   Celé 

  vstupné 

 Poloviční 

 vstupné 

  Volné 

  vstupné 

  Návštěvníci 

  Celkem 

 

6  10 685 7 470 65 648 83 803 

 23 3 554 1 457 9 530 14 541 

CELKEM 14 239 8 927 75 178 98 344 

  

 

V Klatovech dne  19. března 2012  

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 

 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

Příloha č. 4: přehled návštěvnosti expozic a výstav u příležitosti významných dnů kulturního dědictví__      

 

 

 

Expozice a výstavy VMH 

v Klatovech 

Mezinárodní den muzeí   

18.5. 2011 

Den evropského kulturního 

dědictví  

10.9. 2011 

Den vzniku samostatného 

československého státu 

 28.10. 2011 

Celkem 

plné snížené celkem plné snížené celkem plné snížené celkem plné snížené 

Hlavní budova muzea:  

stálá expozice 

 

23 

 

63 

 

86 

 

127 

 

23 

 

150 

 

116 

 

31 

 

147 
 

266 

 

117 

Hlavní budova muzea:  

výstavy 

 

90 

 

   192 

 

282 

 

381 

 

69 

 

450 

 

363 

 

93 

 

456 
 

834 

 

354 

Barokní lékárna  

U Bílého jednorožce v Klatovech 

 

59 

 

85 

 

144 

 

258 

 

62 

 

320 

 

169 

 

41 

 

210 
 

486 

 

188 

Expozice lidové architektury  

v Chanovicích 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

    7 

 

  0 

 

    7 

 

  39 

 

11 

 

50 
 

  46 

 

  11 

C E L K E M  172   340   512 773   154 927 687   176   863 1 632 670 

 

Vstup poskytnut zdarma. 

 

 

V Klatovech dne 19. března 2012   

Zpracoval: Mgr. Ludmila Krausová                        

 

 

 

 



  Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

  Příloha č. 5: přehled programů kulturněvýchovné činnosti__________________________ 

 
 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

1.  12.1. Kurz paličkování S 8  1 Krausová 

2.  22.1. Prostorové objekty – p. Domanjová S 11 0 Sieberová 

3.  23.1. Prostorové objekty – p. Domanjová S 11 0 Sieberová 

4.  26.1. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

5.  9.2. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

6.                    23.2. Kurz paličkování S 8 1 Vondráček 

7.  2.3. Přišlo jaro do vsi – vernisáž (chodba) KP 12 18 Sieberová 

8.  2.3. Vítej nový živote – vernisáž (předn. sál) KP 12 18  

9.  2.3. Sběratelská vášeň – vernisáž (výst. sál) KP 27 5 Sieberová 

10.  5.3. Masopustní obchůzka obcí (Chanovice) KP 207 109 Smolík 

11.  9.3. Kurz paličkování S 8 1 Vondráček 

12.  17.3. Velikonoční závěsné dekorace z papíru          

(ZŠ a MŠ Chanovice) 

S 1 18 Sieberová 

13.  17.3. Batikované kraslice (O.s. Panorama Chanovice) S 7 9 Sieberová 

14.  21.–25. 3. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 2. B) PNP 1 8 Kodýdek 

15.  21. 3. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 8 Kodýdek 

16.  21.3. Seminář pro kronikáře (IC Kdyně) S 10 0 Smolík 

17.  23.3. Kurz paličkování  S 8 1 Vondráček 

18.  28. 3.–1. 4. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 2. C) PNP 1 7 Kodýdek 

19.  28. 3. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 7 Kodýdek 

20.  2.4. Konec 2. světové války – p. Jan Jirák P 2 37 Jirák 

21.  6.4. Kurz paličkování S 8 1 Vondráček 

22.  8.–10.4. Expozice lidové architektury – údržba PNP 8 2 Smolík 

23.  11.–15.4. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 2. E) PNP 1 7 Kodýdek 

24.  11.4. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 7 Kodýdek 

25.  20.4. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

26.  26.–29.4. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 3. E) PNP 1 6 Kodýdek 

27.  26. 4. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 6 Kodýdek 

28.  29.4.–1.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 3 Smolík 

29.  4.5. Květen 1945 v Klatovech (Klub seniorů 

Klatovy)             

P 123 0 Jirák 

30.  4.5. Putování za předky – vernisáž (výst.sál) KP 40 4 Jirák 

31.  4.5. Drátenické řemeslo stále žije – vernisáž  

(chodba) 

KP 40 4 Krausová 

32.  4.5. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

33.  5.5. Osvobození Klatovska r. 1945 (muzeum, 

Nýrsko) 

P 32 0 Jirák 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

34.  9.5. I jejich utrpení nám přineslo osvobození od 

fašismu –  p. Milan Baier 

P 17 0 Krausová 

35.  12.5. Putování za předky (SZeŠ + Diakonie Klatovy) P 1 6 Jirák 

36.  16.–27.5. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 2. C) PNP 1 9 Kodýdek 

37.  16.5. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 9 Kodýdek 

38.  18.5. Mezinárodní den muzeí (stálá expozice) KP 23 63 Krausová 

39.  18.5. Mezinárodní den muzeí (výstavy) KP 90 192 Krausová 

40.  18.5. Mezinárodní den muzeí (barokní lékárna) KP 59 85 Salvová 

41.  18.5. Mezinárodní den muzeí (ELA ) KP 0 0 Kodýdek 

42.  18.5. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

43.  20.5. Podmalba na skle (knihovníci) S 22 0 Sieberová 

44.  20.–22.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 9 2 Smolík 

45.  31.5. Putování za předky aneb Rukověť pro začínající 

genealogy – p. Helena Voldánová + p. Jan Jirák 

P 13 7 Jirák 

46.  31.5. Tkaní na stavu a stáčené svíčky (Chanovice,  

ZŠ Sušice) 

S 2 43 Sieberová 

47.  1.6. Kurz paličkování S 8 1 Vondráček 

48.  10.–12.6. Expozice lidové architektury – údržba PNP 13 3 Smolík 

49.  15.6. Kurz paličkování S 8 1 Krausová 

50.  15.6. Drobné památky vyprávějí… – vernisáž KP 46 4 Jirák 

51.  15.6. Šumavské divertimento – vernisáž (p.Pospíchal) KP 46 4 Krausová 

52.  15.6. Vázy a vázičky – vernisáž KP 46 4 Čermáková 

53.  18.6. Beseda se členy KPK (na Hůrce) B 8 0 Hůrka, 

Hůrková 

54.  20.6. Zapomenutý hrdina z Nehodíva – Karel Kněz 

(Spálený les) 

P 60 0 Jirák 

55.  24.6. Jemnost a elegance drátu – p. Dana Soukupová S 9 1 Vondráček 

56.  30.6.–10.7. Expozice lidové architektury – údržba PNP 25 11 Smolík 

57.  2.7. Den řemesel KP 3 270 676 Smolík, 

Kodýdek 

58.  4.7. Výroba ručního papíru, práce z papírmaše, 

zdobení papíru (Chanovický tvořivý týden) 

S 19 0 Sieberová 

59.  5.7. Teebacking (Chanovický tvořivý týden) S 22 1 Sieberová 

60.  5.7. Šperky z kůže (Chanovický tvořivý týden) S 22 1 Sieberová 

61.  6.7. Pletení ze slámy (Chanovický tvořivý týden) S 13 0 Sieberová 

62.  7.7. Mozaika (Chanovický tvořivý týden) S 17 1 Sieberová 

63.  7.7. Suché plstění (Chanovický tvořivý týden) S 17 1 Sieberová 

64.  8.7. Krabičky a tašky z papíru či kartonu 

(Chanovický tvořivý týden) 

S 19 0 Sieberová 

65.  11.8. Klatovské pověsti P 1 20 Jirák 

66.  11.8. Klatovské pověsti P 2 16 Jirák 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

67.  14.–27.8. Expozice lidové architektury – údržba PNP 20 9 Smolík 

68.  19.8. 21. srpen 1968 v Klatovech (radnice) P 45 0 Jirák 

69.  6.9. Josef Fanta a přestavba klatovské radnice –  

p. Karel Mráz 

P 8 1 Jirák 

70.  7.9. Současná česká krajka – p. Vlastimil Vodák P 21 0 Sieberová 

71.  10.9.  Den eropského kulturního dědictví  (stálá 

expozice v hlavní budově) 

KP 127 23 Krausová 

72.  10.9. Den evropského kulturního dědictví (výstavy    

v hlavní budově) 

KP 381 69 Krausová 

73.  10.9. Den evropského kulturního dědictví (BL) KP 258 62 Krausová 

74.  10.9. Den evropského kulturního dědictví (ELA  

v Chanovicích) 

KP 7 0 Kodýdek 

75.  10.9. Historický místopis na území MAS Pošumaví 

(Kdyně) 

P 10 0 Smolík 

76.  12.–18.9. Expozice lidové architektury – údržba PNP 8 4 Smolík 

77.  13.9. Historie Klatov (ZŠ Švihov) – stálá expozice P 2 36 Jirák 

78.  13.9. Klatovští umělci Josef Čejka a Vilém Glos –  

p. Marcel Fišer 

P 18 0 Jirák 

79.  15.9. Historický místopis na území MAS Pošumaví 

(Horažďovice) 

P 8 0 Smolík 

80.  17.9. Rodopisec – genealogický seminář  S 28 0 Jirák 

81.  17.9. Dožínky Plzeňského kraje (ELA v Chanovicích) KP 748 292 Smolík 

82.  20.9. Umění a veřejný prostor – p. Václav Fiala P 18 1 Jirák 

83.  21.9. Historický místopis na území MAS Pošumaví 

(Hrádek u Sušice) 

P 19 0 Smolík 

84.  30.9.–2.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 2 Smolík 

85.  1.10. Den ovoce a zeleniny (VO ELA Chanovice) KP 606 292 Smolík, 

Kodýdek 

86.  4.10. Kurz paličkování S 8 2 Prokopová 

87.  5.10. Historický místopis na území MAS Pošumaví 

(Klatovy) 

P 25 0 Smolík 

88.  10.11. Papírové vánoční ozdoby (ZŠ Chanovice) S 3 9 Sieberová 

89.   Papírové vánoční ozdoby (O.s. Panorama 

Chanovice) 

S 14 8 Sieberová 

90.  11.10. Hospodaření na šlechtických velkostatcích  

v 19.–20. st. (Domov mládeže SŠZP KT) 

P 2 18 Jirák 

91.  17.–25.10. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 4. B) PNP 3 0 Kodýdek 

92.  17.–25.10. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 4. E) PNP 6 0 Kodýdek 

93.  17.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 10 0 Kodýdek 

94.  18.10. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

95.  26.–30.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 13 5 Smolík 

96.  28.10. Den krajů (stálá expozice  hlavní budově) KP 116 31 Krausová 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

97.  28.10. Den krajů (výstavy v hlavní budově) KP 363 93 Krausová 

98.  28.10. Den krajů (BL) KP 169 41 Krausová 

99.  28.10. Den krajů (ELA v Chanovicích) KP 39 11 Krausová 

100.  1.11. Kurz paličkování S 8 2 Prokopová 

101.  7.–11.11. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 3. B) PNP 1 8 Kodýdek 

102.  7.11. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 8 Kodýdek 

103.  15.11. Kurz  paličkování S 8 2 Sieberová 

104.  16.–20.11. Expozice lidové architektury – údržba PNP 14 4 Smolík 

105.  21.–25.11. Praxe studentů (SPŠS Plzeň, 3. C) PNP 1 9 Kodýdek 

106.  21.11. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 9 Kodýdek 

107.  23.11. Chtíc, aby spal… – vernisáž  KP 51 7 Krausová 

108.  23.11. Vánoční trh T 273 634 Mikešová 

109.  25.11. Rok 1938 (ZŠ Masarykova) P 2 53 Jirák 

110.  28.11. Perníčky zdobené cukrovou polevou (Měst. 

knihovna Klatovy) 

S 10 0 Sieberová 

111.  29.11. Vizovické pečivo (Vlast. muzeum Klatovy) S 9 1 Sieberová 

112.  29.11. Kurz paličkování S 8 2 Prokopová 

113.  1.12. Historický vývoj Klatov a okolí (Klub přátel 

Klatovska) 

B 25 0 Hůrka,Hůrková 

114.  1.12. Vánoční ozdoby ze slámy (knihovna Nýrsko) S 24 2 Sieberová 

115.  3.12. Ukázky výroby různých druhů vánočních ozdob KP 10 1 Sieberová 

116.  4.12. Vánočkový den + ukázky balení dárků, výroby 

jmenovek a vánočních přání 

KP 12 13 Sieberová 

117.  6.12. Ozdoby ze slámy S 2 0 Sieberová 

118.  8.12. Anděl z kukuřičného šustí (OÚ Strašín) S 8 3 Sieberová 

119.  8.12. Vánoční ozdoby ze slámy (Nezdice na Šumavě) S 35 2 Sieberová 

120.  10.12. Krajkářský den KP 33 11 Sieberová 

121.  11.12. Vánoční štrúdlování + ukázky prostírání a 

skládání ubrousků 

KP 26 20 Sieberová 

122.  13.12. Perníčky zdobené cukrovou polevou S 0 0 Sieberová 

123.  13.12. Kurz paličkování S 8 2 Prokopová 

124.  17.12. Ukázky tvorby betlémů z různých materiálů KP 18 12 Sieberová 

125.  18.12. Vánoční hodování KP 37 14 Sieberová 

126.  20.12. Vánoční zvykoslovné předměty S 0 0 Sieberová 

 

 

 

 

 

 

 

 



C E L K E M     

    

  
 

Druh akce:  
 

 

Počet akcí: 
Návštěvnost: 

Dospělí: Děti a mládež: Celkem: 

Přednášky P 29 446 249 695 

Pracovně naučný pobyt PNP 19 138 99 237 

Rekreačněnaučný 

pobyt 

RNP  

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Videopořad VP 0 0 0 0 

Seminář S 44 479 118 597 

Beseda B 2 33 0 33 

Kulturní program KP 31 6 919 2 178 9 097 

Trh T 1 273 634 907 

Tisková konference TK 0 0 0 0 

Brigáda BR 0 0 0 0 

Celkem:  126 8 288              3 278 11 566 

 

 

V Klatovech dne 19. března 2012  

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 
 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2011 

Příloha č. 6: rozbor hospodaření_____________________________________________ 

 

 

 Plán  Skutečnost  

___________________________________________________________________________

  

Příjmy vlastní 2.100.000,00 3.313.757,75  

Náklady provozní neinvestiční    8.900.000,00     12.541.355,14  

Náklady na opravy neinvestiční 120.000,00 120.000,00 

Náklady investiční stavební 240.000,00    238.373,00 

___________________________________________________________________________ 

     Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 613/ 2010 ze dne 16.12. 2010 byl 

schválen pro Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech neinvestiční příspěvek na provoz 

ve výši Kč 8.900.000,00, neinvestiční příspěvek na opravy ve výši Kč 120.000,00                        

a investiční stavební příspěvek ve výši Kč 240.000,00. 

 

     Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3200/ 2011 ze dne 27.1. 2011 byla 

provedena změna závazného ukazatele navýšením neinvestičního příspěvku ve vztahu ke 

zřizovateli ve výši Kč 1.250.000,00. Finanční prostředky jsou určeny na Přehlídku 

řemeslných dovedností Plzeňského kraje ve výši Kč 50 000,00, na Pověřené odborné 

regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro PK ve výši Kč 200 000,00 a na 

předfinancování předpokládaných nákladů projektu ,,Dialog: MuzEUm. Síť kompetence pro 

budoucnost regionů“ ve výši Kč 1.000.000,00. 

     Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3632/ 2011 ze dne 21.4. 2011 byla 

provedena změna závazných ukazatelů. Neinvestiční příspěvek byl navýšen o Kč 400.000,00                       

na předfinancování nákladů projektu ,,Dialog: MuzEUm. Síť kompetence pro budoucnost 

regionů“ a investiční příspěvek byl navýšen o Kč 329.000,00 na úhradu nákladů projektu: 

„Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce roubené obytné 

chalupy Těšetiny“. 

     Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3773/ 2011 ze dne 11.5. 2011 byl navýšen finanční 

vztah rozpočtu o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve výši Kč              

35.000,00 na realizaci projektu „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“ a usnesením              

č. 3892/11 ze dne 2.6. 2011 o Kč 50.000,00 na realizaci projektu „Vlastivědné muzeum              

Dr. Hostaše v Klatovech – Regionální odborné pracoviště pro Plzeňský kraj (ročník 2011)“, 

vše pod účelovým znakem 340 70 – Kulturní aktivity. 

     Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4710/ 2011 ze dne 29.11. 2011 byla 

provedena změna závazného ukazatele navýšením neinvestičního příspěvku o Kč 50.000,00, 

na přípravu podkladů pro vydání dalšího dílu publikace „Místní dědictví – bohatství, na které 

zapomínáme“. 

 

     Organizace naplánovala použití finančních prostředků ve výši Kč 200.000,00 z rezervního 

fondu na úhradu nákladů Přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje. 

 

     Příspěvek od KÚPK za rok 2011 ve výši Kč 8.900.000,00 byl účelově skutečně navýšen              

na Kč 10.027.408,60 a to: 

od MK ČR  Kč 50.000,00  na projekt „Kulturní aktivity – Pověřené odborné 

regionální pracoviště pro Plzeňský kraj“ 

Kč 35.000,00  na projekt „Kulturní aktivity – podpora tradiční 

lidové kultury Galerie Nositelů tradice“ 



od KÚPK   Kč 50.000,00  na projekt „Přehlídka řemeslných dovedností 

Plzeňského kraje 

 Kč 200.000,00 na projekt „Pověřené odborné regionální 

pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský 

kraj“ 

 Kč 120.000,00  na opravy mříží depozitář čp. 29/ V. 

 Kč 50.000,00  na přípravu vydání publikace „Místní dědictví – 

bohatství, na které zapomínáme“ 

 Kč 619.408,60  na projekt „Dialog MuzEUm pro rok 2011“ 

 

     Od města Klatovy byla získána dotace ve výši Kč 3.000,00 na realizaci vánoční výstavy 

„Chtíc, aby spal…“. 

     Dále byly získány další účelové finanční prostředky na odbornou činnost muzea jako dary           

ve výši Kč 54.952,00 (finanční Kč 40.000,00 a věcné Kč 14.952,00).  

 

K příjmům  

 

příjmy tvoří vstupné do hlavní budovy muzea  Kč    57.082,00 

vstupné do barokní lékárny  349.000,00 

vstupné do  ELA Chanovice  109.844,00 

drobné badatelské služby     2.099,00 

nájemné – přednáškový sál  37.020,00  

nájemné – VO ELA    31.500,00  

prodej publikací a propagačních materiálů v muzeu    21.523,00 

prodej publikací a propagačních materiálů v BL  50.221,00 

prodej publikací a propagačních materiálů VO ELA 15.008,00 

archeologické dozory a výzkumy  1.613.374,00 

ostatní    1.026.788,42 

úroky z běžných účtů    298,33 

 

     Příjmy z archeologických výzkumů a dozorů ve výši Kč 1.613.374,00 snižují náklady                 

na jejich realizaci, a to ve výši Kč 1.507.146,69 (věcné náklady Kč 1.018.705,69 a mzda + 

SZP archeologů Kč 488.441,00).  

 

K ostatním výnosům  

     V této položce byly přeúčtovány náklady za vytvoření podkladů a poskytnutí služeb                    

pro realizaci projektu „Spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“ – viz 

Smlouva o poskytnutí služeb pro Místní akční skupinu Pošumaví, z.s.p.o., se sídlem Švihov 

ve výši Kč 369.528,76; náklady za dodávku prací ve prospěch zkvalitnění instalace, vybavení 

a propagace expozice Galerie Nositelů tradice lidových řemesel pro Obec Chanovice ve výši 

Kč 65.000,00 dle Smlouvy o dílo č. 3/ 2011; náklady na zhotovení odborného textu                     

pro publikaci „Holkovice v proměnách času“ ve výši Kč 37.100,00 dle Smlouvy o dílo                 

č. 1/ 2011; náklady za dodávku prací a služeb spojených s realizací projektu „Mapování 

objektů lidové architektury na území MAS Pošumaví – II. část“ ve výši Kč 75.000,00 dle 

Smlouvy o dílo 4/ 2011; za zhotovení ročního kronikářského zápisu Města Klatov za rok 2010 

ve výši Kč 22.404,65; náklady za vyhledání a popis sbírkových předmětů v oblasti jezuitik 

pro expozici klatovské katakomby ve výši Kč 20.958,31 na základě ústní objednávky p. Ing. 

Červeňáka  a p. Ing. Chrousta. 

     Také jsou zde zahrnuty spotřebované dary a granty získané v minulých letech.                 

Čerpání fondů – z fondu reprodukce majetku se pořídil majetek ve výši Kč 368.018,50. 



K nákladům  
 

Spotřeba materiálu  

nákup knih do muzejní knihovny Kč  17.469,00 

nákup časopisů do muzejní knihovny   20.640,00 

nákup drobného hmotného majetku    63.271,00  

nákup hygienických a úklidových prostředků   35.541,00 

nákup kancelářských potřeb   141.000,50  

nákup ostatního materiálu   86.079,00  

nafta a benzin do služebních automobilů   79.926,51  

 

     U časopisů se jedná převážně o celoroční předplatné na rok 2011. 

     U drobného hmotného majetku se jedná o nákup nového monitoru PC do oddělení 

knihovny, kloubového žebříku do ELA Chanovice, brusky a elektrického hoblíku do ELA 

Chanovice, řezačky na papír, olejového radiátoru, regálu z laminované dřevotřísky                      

do kanceláře etnografa a externí disky. 

     U kancelářských potřeb se jedná o nákup kancelářských potřeb pro zaměstnance 

organizace, nákup xeropapíru, barviva do PC a kopírovacích strojů, účetních dokladů, USB 

disků, kroužkové vazby, poštovních obálek, pořadačů, sada rýsovacích per, prospektových 

obalů apod.   

     U hygienických a úklidových potřeb se jedná hlavně o nákup papírových ručníků, mýdla, 

toaletního papíru, úklidových prostředků a pracích prostředků. 

     U ostatního materiálu se jedná o nákup palivového dříví do ELA Chanovice, duše do kola             

u ruční káry, pletiva na opravu kátra, součástek na opravu zahradní sekačky, pily                              

a křovinořezu do ELA Chanovice, kartonu na výrobu archivních krabic pro potřeby 

archeologů, elektroinstalačního materiálu, hadice PVC, násady a trháku na eternit do ELA 

Chanovice, bavlněné látky na vánoční výstavu apod. 

 

Spotřeba energie  

za elektřinu bylo zaplaceno  Kč  226.832,00 

za plyn bylo zaplaceno  Kč  428.506,27 

 

Vodné, stočné, srážková voda  

náklady k 31.12. 2011 činily  Kč  91.541,00  

 

Prodané zboží 

náklady k 31.12. 2011 činily Kč 44.025,41 

 

Opravy a udržování – hmotný majetek  

náklady k 31.12. 2011 činily  Kč  253.282,60  

     Jedná se o opravy sekaček, služebních automobilů, systémů EZS, kotlů hlavní budovy 

muzea a vstupního objektu ELA Chanovice, kopírovacích strojů, střešního pláště na hlavní 

budově muzea, otopného systému tamtéž, doplnění a zpevnění mříží depozitárního objektu 

Klatovy čp. 29/ V., opravu dveří v brance a opravu oplocení vstupní usedlosti ELA 

Chanovice, apod. 

 

Cestovné 

náklady k 31.12. 2011 činily  Kč  109.978,00 

Část nákladů je kryta granty Ministerstva kultury ČR a fakturací za ZAV. 

 



Služby nemateriální povahy  

 

poštovné  Kč  14.850,80 

telekomunikační poplatky  Kč  86.955,78 

polygrafie Kč 416.390,00 

nákup sbírek Kč  35.311,00   

ostatní služby  Kč  581.337,24 

přepravné  Kč 55.072,00 

     U polygrafie se jedná o tisk brožur a propagačních tiskovin z projektu Cíl 3, z tohoto 

projektu jsou plně hrazeny. Dále o tisk publikace Kaple kapličky Horažďovicka a tisk GNT. 

Byla vydána ročenka PORP TLK PK 2004–2011 z finančních prostředků MK ČR.  

     U nákupu sbírek se jedná o sbírkové předměty do podsbírky Nositelé tradice a jsou 

hrazeny z dotace MK ČR. 

     V ostatních službách se promítají náklady na údržbu PC sítě, za provoz internetu,                    

za přípravu a STK Škoda Felicie, za pronájem vysílačů EZS, za překlady odborného textu             

do cizích jazyků, za fotodokumentaci MAS LA, za archeobotanickou analýzu vzorků 

z lokality Sobětice a Kal u Klatov, za pravidelnou revizi EZS, za výlep plakátů, za kontroly 

komínů a kotle ELA Chanovice, za informační a orientační systém, za velkoplošný digitální 

tisk, za servis mzdového a účetního programu, semináře k účetnictví, za revizi průmyslového 

plynovodu, náklady na fotografickou dokumentaci apod. 

 

Mzdové náklady  

mzdový fond  Kč  5.335.851,00  

ostatní osobní náklady  Kč  1.278.028,00 

zdravotní pojištění  Kč  484.316,00 

sociální pojištění Kč 1.345.799,00  

jiné sociální pojištění Kč  22.550,00  

FKSP  Kč  53.360,00  

jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců Kč  89.354,60 

a sociální dávky) 

 

Silniční daň  

náklady k 31.12. 2011 činily Kč  5.520,00  

 

Ostatní náklady z činnosti  

náklady k 31.12. 2011 činily Kč 42.502,43 

Jedná se o zákonné pojištění motorových vozidel a havarijní pojištění motorových vozidel,            

za odvoz odpadků, za dálniční známku a za členský příspěvek Muzejní a vlastivědné 

společnosti. 

 

Odpisy dlouhodobého majetku 

K 31.12. 2011 byly odpisy hmotného investičního majetku Kč 1.083.372,00. 

 

Finanční náklady  

náklady k 31.12. 2011 činily Kč 12.693,00 

 

Hmotný investiční majetek (dotace z KÚ PK) 

a) barokní lékárna – instalace EZS Kč 238.373,00 

b) ELA Chanovice Kč 303.470,00  



c) „Transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12“ (266.266,00 Kč z dotace 

KÚPK a 37.204,00 Kč vlastní prostředky) 

 

     Z fondu reprodukce majetku se použily vlastní prostředky ve výši Kč 368.018,50                    

na částečné oplocení druhé usedlosti v ELA Chanovice – II. etapa ve výši Kč 93.382,50,             

na opravu střechy chalupy Těšetiny ve výši Kč 37.204,00, na doplnění mříží oken                          

u depozitáře Klatovy čp. 29/ V. ve výši Kč 3.324,00, za díly pro regálovou soustavu                        

do halového depozitáře v Klatovech ve výši Kč 234.108,00. 

 

Pohledávky  

U odběratelů za neuhrazené faktury splatné počátkem ledna 2012 ve výši Kč 35 850,31                

za poskytnuté provozní náklady splatné během roku 2012 Kč 195 920,00 a náklady příštích 

období činí Kč 13 582,00, které budou proúčtovány do nákladů 2012 během 1. čtvrtletí tohoto 

roku. 

 

Stav fondů k 31.12. 2011  
 

fond odměn  Kč  10.246,04 

fond kulturních a sociálních potřeb  Kč  3.856,80 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV Kč  469.417,65 

fond rezervní z ostatních titulů Kč 438.811,97 

fond reprodukce majetku  Kč  737.540,90  

ostatní finanční fondy – veřejné sbírky  Kč  0,00 

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

     K 31.12. 2011 bylo uzavřeno: 

2 dohody o pracovní činnosti, a to na obsluhu kotle a ústředního topení hlavní budovy muzea 

a na úklid expozice BL. 

243 dohod o provedení práce, a to: 113 na archeologické výzkumy, 

 21 na lektorskou a průvodcovskou činnost v hlavní                  

                                                         budově, Barokní lékárně a ELA,  

 1 na topiče v hlavní budově muzea, 

 8 na řešení MAS LA, 

 3 na překlady textů OÚ Chanovice GNT, 

4 na přípravu a realizaci vánoční výstavy „Chtíc, aby 

spal...“, 

4 na přípravu a realizaci Den ovoce, 

1 na řešení grantových projektů MK ČR, 

2 na štípání a uložení dřeva, 

1 na údržbu travního porostu VO ELA Chanovice, 

2 na jednorázový úklid VO ELA Chanovice, 

1 na přípravu publikace o obci Holkovice, 

56 na přípravu realizace Dne řemesel 2011, 

1 na výrobu bylinkových sáčků Dne řemesel 2011, 

5 na praxi studentů SPŠS v Plzni ELA Chanovice, 

6 na nátěr oken, oplocení vstupní usedlosti VO ELA 

Chanovice, 

13 na realizaci akce Záhořany – dřevěný katr, 

1 na administrativní práce – inventarizace 2003–2009.

   



Ujeté km a spotřeba benzinu a nafty  

 

     Na Š 136 2P7 9140 bylo najeto celkem 7 071 km při spotřebě 487,67 l benzinu,                        

na Š Roomster 3P6 2918 (od 11/ 2011 4P9 2296) bylo najeto celkem 19 869 km při spotřebě 

1 078,01 l nafty, na Ford Transit 3P7 8132 bylo najeto celkem 6 242 km při spotřebě 563,50 l 

nafty. 

 

 

 

V Klatovech dne 19. března 2012      

Zpracovala: Hana Michalová     

        

 

 


