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www:    www.muzeum.klatovynet.cz  

Právní forma:   příspěvková organizace Plzeňského kraje 

 

 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj 

Adresa:    Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Nadřízený orgán:  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  

    Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni 
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Zpracováno v Klatovech ve dnech 1.–29. března 2013 

 

 

        Mgr. Luboš Smolík 

        ředitel muzea 
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Děkujeme všem, kteří v roce 2012 podpořili aktivity klatovského muzea jak finančně, tak i materiálně či 

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

 

 

 

 

     Rokem 2012 jsme dovršili desetiletí existence ve zřizovatelské pravomoci Plzeňského kraje. 

A tento osud se zdá být  poněkud příznivější než spojení pod bývalým okresním úřadem. 

     Plzeňský kraj dokázal v uplynulých letech poskytnout mimo běžný rozpočet i mimořádné 

investiční dotace na palčivé stavební problémy, popř. i strojní investice na důležité vybavení, 

které dovede výrazně zpříjemnit a zlehčit řešení pracovních povinností. Významné a výrazné 

úkoly byly zadotovány přímo z krajského rozpočtu a určitě nevýznamná není také pomoc                         

při zálohování a spolufinancování velkých projektů řešených z programů Evropské unie. 
 

     Během roku 2012 došlo k výraznému posunu při řešení problémů s depozitární budovou                    

čp. 29/ V. v klatovské Hálkově ulici. Její letité existenční provizórium pro potřeby muzea bude 

ukončeno převodem vlastnictví ve prospěch Města Klatovy v dubnu 2013 a vystěhováním 

sbírkových fondů do náhradního objektu – bývalého interního oddělení v areálu klatovské 

nemocnice ve druhé polovině roku 2013. Bohužel stejný osud stihne i objekt bývalého 

výstavního pavilonu při hlavní budově muzea, který byl nerozlučně spjat s činností muzea                     

od roku 1960. 

     Druhé pololetí roku 2013 a patrně i počátek roku 2014 tak bude po mnoha letech                          

ve znamení stavebních úprav nově přiděleného čp. 209/ II. a stěhování sbírek i dalšího majetku 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. 

      

 

     V Klatovech dne 26. března 2013 

 

 

 

       Mgr. Luboš  S M O L Í K 
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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. prosince 2002. Osvědčení o provedeném zápisu                        

do Centrální evidence sbírek obdrželo klatovské muzeum dne 6. ledna 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 2012, 6. červenci 2012, 6. říjnu 2012 a 6. lednu 2013. 

 

 

1. Akviziční činnost 

        

Počet evidenčních sbírkových předmětů a jejich souborů  

celkem k 31. prosinci 2012 139 042 

Celkový počet položek přírůstkových čísel (odhad) 500 000 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných v roce 2012          196 

Celkový počet položek přírůstkových čísel zapsaných v roce 2012      

z toho 17 archeologických nálezových souborů 727 

 

Přehled způsobu nabytí: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

 

Počet přírůstkových čísel:  
 

Počet položek a souborů: 
 

dar  

vlastní sběr 

starý sbírkový fond  

koupě 

převod 

 

                                147 

                                 35 

                                   7 

                                   7 

                                   0 

 

                             619 

                               36 

                                     50 

                                22 

                                  0 
 

 

C E L K E M  
 

                                   196 
 

                              727 
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Počet vyřazených předmětů v roce 2012:   0 

Počet předmětů půjčených v roce 2012:   3 297  

Počet předmětů vypůjčených v roce 2012:   1 059 

 

Přehled přírůstků sbírkových předmětů získaných v roce 2012 –  viz příloha číslo 1. 

 

           Fond videozáznamů 

           Počet přírůstkových čísel videokazet, CD, DVD k 31. prosinci 2012  273 

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond negativů          

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond datových nosičů 

           Počet přírůstkových čísel datových nosičů k 31. prosinci 2012  6 

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond audio 

  Roční přírůstek   0 

 

  Fond barokního lékárenství  

  Počet přírůstkových čísel barokního lékárenství k 31. prosinci 2012      397 

  Roční přírůstek            2 

 

           Knihovna 

           Počet knihovních jednotek k 31. prosinci 2012  70 686 

  Roční přírůstek v knihovních jednotkách  315

     

 

   Přehled způsobu nabytí v knihovním fondu: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

Počet knihovních jednotek:  
 

dar 

vlastní sběr 

starý sbírkový fond 

koupě 

převod 

výměna 

  58 

    0 

129 

 100 

    0 

   28 

C E L K E M                            315 

 

 

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 fondu. Vzhledem k poměrně značnému množství sbírek musí být tento úkol 

realizován v letech 2003–2017.  
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Přehled inventarizovaných fondů  

 

Oborová označení sbírky  Počet inventarizovaných položek  

- archeologická 2 500 

- historická 0 

- etnografická 843 

- numizmatická 0 

- militária 0 

- výtvarné umění 0 

- knihy 0 

- písemnosti a tisky 41 871 

- negativy a diapozitivy 0 

- fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 

obrazová nebo zvuková média 

1 500 

 

- přenesené historické stavby 0 

- věda, technika a průmyslová výroba 0 

- barokní lékárenství 0 

- Nositelé tradice ČR 38 

- přírodniny 0 

C E L K E M 46 752 

  

Podrobný přehled jednotlivých inventarizací sbírkového fondu – viz příloha číslo 2. 

 

 

Inventarizace knihovního fondu 

  

Knihovní kolekce Počet inventarizovaných knih 

kolekce starých tisků, aukční katalogy, 

firemní pohádky, rukopisy, prof. knihovna 

  4 730 

kolekce kuplety, exlibris, svaté obrázky   2 073 

tisky 19. století   5 480 

kolekce Vančura, depo kasárna – tisky 

(učebnice 20. století); kalendáře 

    574 

periodika   2 143 

C E L K E M  15 000 

 

 

3. Konzervace  

 

     Finanční situace nedovoluje po mnoho let zadávat sbírkové předměty ke konzervaci 

dodavatelským způsobem.  

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

očistu a základní konzervaci. V roce 2012 tak bylo zkonzervováno 327 předmětů 

z kolekce porcelánu a keramiky, dále jsme svépomocně nebo za pomoci brigádníků                   

a dobrovolníků pracovali na vyčištění a základní konzervaci sbírkových předmětů 

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

     V roce 2012 byly provedeny knihařské práce (nová vazba, převazba) v objemu          

20.000,- Kč. 
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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.).  

 

 

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 2012 se opět aktivně pracovalo na novém uspořádávání fondů 

v depozitářích hlavní budovy muzea, Klatovy čp. 29/ V., Klatovy – garážová hala, 

Klatovy – regálová hala a Chanovice – panská barokní sýpka. 

     Pracoviště knihovny, archivu a národopisu se podařilo dovybavit několika regály cca 

v objemu investičních prostředků 112.839,- Kč. 

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

památkové péče a cestovního ruchu) byl opět aktualizován 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. 

      V souvislosti se směnou nemovitého majetku mezi Plzeňským krajem a Městem 

Klatovy se začal konečně řešit osud depozitáře Klatovy čp. 29/ V. a nově také 

výstavního pavilónu. Tyto dva objekty převedeme v roce 2013 do majetku Města 

Klatovy a náhradou získáme objekt bývalé interny v areálu klatovské nemocnice 

(Klatovy čp. 209/ II.). 
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II.   VĚDECKOVÝZKUMNÁ, BADATELSKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Činnost odborných pracovišť muzea 

 

      Přehled sbírkotvorné činnosti, provedených inventarizací, realizovaných výstav, akcí 

kulturně-výchovné činnosti a poskytnuté metodické činnosti – viz přílohy číslo 1–6.  

 

 Archeologické pracoviště 

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

památkové péči, provádí záchranné archeologické výzkumy. V roce 2012 realizováno 

66 investorských akcí a 50 neinvestorských akcí. 

     Největší výzkumy – zaniklá středověká vesnice v areálu ZD Předslav, středověká 

odpadní jímka na parcele Muzea Šumavy v Sušici. 

     Provádí povrchové průzkumy, v současnosti zaměřené na období loveckého 

pravěku. 

     V závěru roku byly znovu zprovozněny opravené a předělané webové stránky 

archeologického pracoviště www.archeologieklatovy.cz . 

     Intenzivní práce na publikaci Vývoj venkovského panského sídla ve středověku                   

a raném novověku – zámek Chanovice – historie, stavební vývoj a hmotná kultura. 

     Počet čísel nutných k inventarizaci neustále narůstá vzhledem k tomu, že sbírkový 

fond archeologie má každoročně velké přírůstky – v současné době činí 10 % sbírky 2 

500 inventárních čísel. 

     Archeologické pracoviště uvedené do provozu na podzim roku 1991 stále 

nedisponuje druhým tabulkovým místem. Zřizovatel – Plzeňský kraj – se nijak nepodílí 

na správě a ochraně archeologické sbírky, jejímž je vlastníkem. Veškeré práce spojené 

se zpracováním sbírkového fondu, jeho ochranou, publikováním atd., včetně nákladů    

na pracovní místo druhého archeologa a nákladů na vybavení pracoviště je hrazeno              

z prostředků získaných za provádění investorských archeologických výzkumů.   

Zpracovala: Mgr. Jindra Hůrková, archeolog muzea 

 

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích 

    V rámci sbírkotvorné činnosti pracoviště bylo získáno darem i vlastním sběrem                

na dvacet sbírkových souborů i jednotlivých předmětů převážně zemědělského                     

a řemeslnického charakteru. Do fondu bylo zapsáno 22 položek. Základní konzervací 

prošla jen část předmětů. Zbývá též několik souborů, které jsme do konce roku nestačili 

zpracovat; je nutné soubory kriticky roztřídit, zapsat, zkonzervovat a uložit. Vzhledem 

k problémům s nedostatkem prostoru bylo nutné předměty především v depozitáři 

v Chanovicích přeskládat a vytvořit tak místo pro nové přírůstky. V rámci možností se 

to dočasně podařilo, ale v současnosti již opět není, kam nové přírůstky ukládat.   

     Darem bylo získáno i několik kamenných sloupků, které budou použity v areálu 

ELA. 

     Byla darována kamenná ohradní zeď v Újezdě u Chanovic o délce cca 50 m                             

za rozebrání, materiál naložen a převezen muzejním traktorem do areálu ELA, kde bude 

v budoucnu využit pro další výstavbu. 

     Z depozitárních prostor v muzeu byla převzata první část sbírky lidové keramiky, 

která bude sjednocena se sbírkou lidové keramiky již deponovanou v depozitáři 

v Chanovicích. Poslední část této sbírky bude převezena v roce 2013 a tím scelena.                    

U převzatého souboru byla provedena základní očista a u některých poškozených kusů 

http://www.archeologieklatovy.cz/
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byla zahájena konzervace, která bude probíhat průběžně i v roce 2013. Soubor o počtu 

86 ks byl zinventarizován, podařilo se dohledat několik původních přírůstkových čísel. 

     V depozitářích v Klatovech (garáže a regálová hala) proběhla příprava pro převoz 

sbírky architektonických článků a předmětů z kamene do regálové haly. Přeskládáním 

předmětů a palet do regálů byl uvolněn prostor pro přístup těžké techniky.  

     Celoročně byly udržovány travnaté plochy v areálu ELA i v areálu depozitáře čp. 

116 včetně úklidu listí. 

     Proběhly částečné úpravy terénu v areálu ELA pro další budoucí výstavbu již 

rozebraných staveb. S tím bylo spojeno i třídění a transfér získaného stavebního 

materiálu převážně kamene.  

       V areálu ELA byla dokončena chalupa z Těšetin čp. 12. Byly zahájeny též 

dokončovací stavební práce, které nebyly předmětem dodávky VS REGIO (založení 

pece a kamen ve světnici, které se nedochovaly, výroba a osazení nedochovaného 

dřevěného zámku, zavětrování krovu, apod.). 

     Byla opravena kresebná dokumentace, následně vyměřeny a založeny základy                          

a vyzděny podezdívky pro roubenou hmotu stodoly z Příkosic čp. 29. Byla též 

provedena základní očista části roubené hmoty při třídění konstrukce. 

     Pro provoz kotelny VO byl svépomocnou těžbou zajištěn dostatek palivového dřeva. 

A také natěžena kulatina pro výrobu dřevěných okapů, které budou osazeny na některé 

z budov ELA.  

     Byly odebrány vzorky ze staveb, které jsou již rozebrány nebo byly muzeu 

nabídnuty k transferu (Boubín čp. 8, Žďár čp. 4, pila Zahořany, Těšetiny čp. 12, Lužany 

čp. 35 + stodola, Újezd u Chanovic čp. 7 – špýchar). Datování proběhlo ve spolupráci 

s Národním památkovým ústavem pouze na vzorcích z Těšetin čp. 12. Bohužel vzorky 

se datovat nepodařilo. Ostatní vzorky budou předány k průzkumu v roce 2013.  

     Provedena výměna uhnilých kůlů v ohrazení chalupy z Čachrova a také částí 

oplocení. Proběhla údržba střešních plášťů a bednění některých staveb (špýchar                   

z Přetína, kůlna   z Měčína) a také oplocení usedlostí.  

     Zorganizován byl Den řemesel, Den medu (spojený s výstavou včelařství) a byl 

opětovně představen Chanovický Betlém. 

     V areálu chalupy z Čachrova proběhlo v červenci natáčení videoklipu kapely 

Trautenberk.  

Zpracoval: Libor Kodýdek, správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích  

 

 

 Knihovnickoinformační oddělení 

      Knihovnickoinformační oddělení se skládá ze dvou úseků – muzejní knihovny 

(Jindřich Hůrka, vedoucí oddělení; Renata Chroustová a Ing. Lenka Chlumová, toho 

času na mateřské dovolené) a muzejního archivu (Jan Jirák a Dagmar Marešová, toho 

času na mateřské dovolené; k posílení úseku přijata do pracovního poměru v roce 2010 

emeritní archivářka Mgr. Ladislava Váňová). 

      Profilace fondu – akviziční činnost knihovny vychází ze systematického doplňování 

vytvořených kolekcí již v prvopočátcích fungování instituce (např. staré tisky, rukopisy, 

drobný tisk /svaté obrázky, kramářské písně, modlitby/, kalendáře, periodika a zejména 

akcent je kladen na regionální literaturu) a zpracování archivních dokumentů 

(pozůstalostních a tematických celků /plakáty, pozvánky etc./); v případě knihovny 

nemůžeme opomenout aktivity spojené s objednávkami knih a periodik, úkony spojené 

s fakturací a sledováním nákladů. 

      S výše naznačenou kapitolou ruku v ruce jde s ohledem na využitelnost fondu                       

a poskytování relevantních informačních zdrojů evidence (I. stupně, tj. zápis                           
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do přírůstkových knih a II. stupeň, tj. vytvoření katalogizačního záznamu dle 

specifikace dokumentu vycházející ze zásad pro zpracování rukopisů a starých tisků                  

a z norem AACR2R, v případě archivu dle zásad archivní správy soupis, inventář). 

      V archivu jsou fondy systematicky doplňovány o fotografie a dokumenty v digitální 

podobě od soukromých sběratelů pro výstavní i publikační činnost muzea. 

      V návaznosti na akviziční činnost a zpracování nesmíme zapomenout na ukládání 

dokumentů a případnou konzervaci, tj. případné uložení do ochranných pouzder 

(obálek) a archivních krabic, aby nedocházelo při jejich manipulaci k degradaci; 

případné vytypování dokumentů na převazbu; v roce 2012 byly provedeny knihařské 

práce (nové vazby, převazba) v objemu 20.000,- Kč; s uložením fondu je spojen i úklid 

prachu na policích a očista vazeb studijního fondu (p. Chroustová); a na revizi 

knihovního fondu a inventarizaci archivu. 

 Zpracoval: Jindřich Hůrka, vedoucí knihovnickoinformačního oddělení muzea 

 

 

 Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj  

     Od začátku roku 2011 se obor tradiční lidové kultury řídí novou národní koncepcí, 

která byla schválena na období let 2011–2015 (viz Koncepce účinnější péče o tradiční 

lidovou kulturu v ČR na léta 2011 až 2015). V tomto novém období je opět velký důraz 

kladen na regionální odborná pracoviště v České republice, která působí na regionální 

úrovni jednotlivých krajů, v případě Plzeňského kraje jde právě o Vlastivědné muzeum 

Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkovou organizaci. 

     V roce 2012 se aktivity tohoto pracoviště soustředily především na tyto činnosti: 

- informační a metodická funkce (informace, poradenství); 

- databáze subjektů zabývajících se tradiční lidovou kulturou (k 31. prosinci 2012 – 

196 subjektů); 

- databáze periodických akcí tradiční lidové kultury (k 31. prosinci 2012 – 518 akcí); 

- databáze lidových uměleckých a uměleckých řemeslníků (k 31. prosinci 2012 – 265 

řemeslníků); 

- databáze betlemářů (k 31. prosinci 2012 evidováno 59 betlémářů Plzeňského kraje); 

- sběr a sumarizace údajů a informací k nové databázi osobností z oblasti tradiční 

lidové kultury v Plzeňském kraji; 

- vyhledávání kandidátů na nominační návrhy Nositelů tradice (výrobci hudebních 

nástrojů a krojů); 

- nákup vzorků výroby Nositelů tradice 2011 a 2012 a zařazení do sbírky muzea; 

- aktualizace expozice Galerie Nositelů tradice o vzorky výroby nových Nositelů 

tradice či nové výrobky stávajících Nositelů tradice; 

- metodická pomoc státní správě a samosprávě, organizacím působícím v oblasti 

kultury a školství (nejvýznamnější spolupráce završena vydáním dvou publikací:          

o historii Nezdřeva a Černic); 

- sběr dokumentace projevů tradiční lidové kultury  na území Plzeňského kraje; 

- dokumentace objektů lidové architektury, převod dat a dokumentace                            

do databázové aplikace www.mistnidedictviposumavi.cz (III. etapa, 

zdokumentováno 50 objektů, celkem zdokumentováno 155 objektů); 

- zahájení pasportizace objektů kaplí na území města Klatovy s cílem vydání 

publikace Kaple a kapličky na území města Klatovy v roce 2013; 

- příprava, organizace a realizace krajské řemeslné přehlídky – Den řemesel za účasti 

Nositelů tradice z celé ČR; 

- příprava, organizace a realizace specializované činnosti – Den medu; 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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- příprava, organizace a realizace velikonočního a vánočního jarmarku s řemeslnými 

výrobky; 

- aktivace činnosti komise Rady Plzeňského kraje pro krajský seznam nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury (zpracování nominačních návrhů, zpracování 

oponentních posudků, schválení návrhů za rok 2012: Staročeská svatba v Plánici – 

masopustní průvod; Postřekovský masopust; předpokládané nominační návrhy pro 

rok 2013: Loutkové divadlo na Plzeňsku, Ochotnické divadlo v západních Čechách, 

Dudácká tradice na Chodsku);  

- příprava a zpracování projektového záměru a projektové žádosti Made in Cham/ 

made in Klatovy do programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 (projekt bude zaměřen 

na dokumentaci řemeslné výroby v 19. a 20. století na území okresů Cham                     

a Klatovy a prezentaci výsledků projektu výstavami, publikací, webovými 

stránkami a seminářem); 

- rozeslání zprávy – ročenky o činnosti pracoviště tradiční lidové kultury Plzeňského 

kraje v letech 2004–2011.  

Zpracovala: Václava Soupírová, dokumentátor projevů tradiční lidové kultury 

 

 

Pracoviště historie a dějin umění 

     V inventarizační komisi ve složení L. Kodýdek, M. Čermáková, M. Mikešová jsme 

v prosinci 2012 vyčlenili a sepsali keramiku lidového původu, a to 86 ks, převážně 

regionálního původu. Sbírka byla umístěna v depozitáři v Chanovicích. Při této práci 

jsme vyčlenili keramické hračky ze sbírky keramiky, které byly přičleněny ke sbírce 

hraček. Seznam jsme přiložili. Jednalo se o 36 ks keramických hraček. 

     Dále bylo pokračováno v inventarizaci sbírky porcelánu, a to kartami pod číslem                

P 888–977. Ve spolupráci s restaurátorkou pokračoval úklid depozitáře porcelánu, 

třídění předmětů a kompletování souborů. Ve spolupráci se správcem hlavní budovy         

p. Votavou byly nainstalovány další regály v depozitáři, uklizen depozitář plastik. 

V roce 2012 byla také dokončena mimořádná inventarizace předmětů převezených 

z depo kasárna, učinili jsme základní očistu těchto předmětů a jejich uložení. 

Badatelské služby poskytuji průběžně, a to osobní i emailové. Jedná se většinou                  

o obrazy, které hledají potomci dárců, zapůjčení dokumentace k nejrůznějším 

amatérským přednáškám apod. Spolupracuji s partnerskými institucemi při určování 

sbírkových předmětů, např. s muzeem Královského hvozdu v Nýrsku, kam jsme 

zapůjčili exponáty na vánoční výstavu Andělé. Konzultovali jsme také např. zakoupení 

a restaurování secesního nábytku. Byla poskytnuta metodická pomoc Muzeu Příhraničí 

ve Kdyni při výběru typu výstavních vitrín pro jejich expozici, naplánovali jsme 

budoucí výstavu „Jak se úřadovalo“, na kterou jim naše muzeum zapůjčí kolekci 

porcelánových kalamářů, pravděpodobně na vánoční období roku 2013. Poskytli jsme 

jim také např. materiály ke studiu tématu „Králováci“. Přínosem je spolupráce 

s muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Lenoře, jedná se většinou o konzultace 

z oblasti určování původu regionálních skleněných artefaktů.  

     V publikační činnosti pokračovala spolupráce s regionálním čtvrtletníkem „Vítaný 

host“, a to článkem „Generál Ševčovič, mecenáš a sběratel kuriozit“ – zima 2012                    

a „Potomci Barabů mezi námi“ – podzim 2012. 

Zpracovala: PhDr. Milada Čermáková, historik muzea 
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 Pracoviště národopisu 

     Ve sledovaném období pracovalo odborné národopisné pracoviště na akvizici                 

a správě sbírkových předmětů (pracoviště získalo akviziční činností 301 sbírkových 

předmětů na základě 29 darovacích smluv), jejich co možná nejoptimálnějším 

uložením, na kontrole stavu sbírek i depozitářů a jejich dovybavení. Zároveň pracoviště 

připravilo tři výstavy (Čtvero ročních dob v krajce a dvě výstavy Jak jsi krásné 

neviňátko) v hlavní budově muzea a jednu výstavu v IC Kdyně (betlémy), celou řadu 

kulturně-výchovných akcí, připravovalo podklady pro badatele a zpracovalo text článku                     

o historii klatovských hraček a vánočních zvykoslovných předmětů z klatovských 

mikulášských trhů pro časopis Panenka. Probíhala aktivní spolupráce s Krajkářským 

klubem Klatovy i Betlemáři Plzeňska a také příprava podkladů pro přípravu semináře 

hračkářů v roce 2013. Mediální propagace muzea a jeho činnosti proběhla především 

v souvislosti s výstavami a jejich doprovodnými akcemi. Nedílnou součástí práce 

pracoviště bylo též dozařízení a částečné zprovoznění pracovny regionálního pracoviště 

pro tradiční lidovou kulturu, příprava krajských dožínek v Klatovech, reinstalace 

Galerie Nositelů tradice v Chanovicích a samozřejmou je již účast na jednání 

Etnografické komise  Asociace muzeí a galerií ČR.  

 Zpracovala: Mgr. Ivana Sieberová, etnograf muzea 

 

 

      2.   Institucionální projekty  

  

            Den řemesel – krajská přehlídka řemeslných dovedností 

     Základním smyslem projektu je představit řemeslnou, lidově řemeslnou                    

a podomáckou výrobu, jež se zachovala nebo byla revitalizována v prostoru Plzeňského 

kraje. Přehlídku řemeslných dovedností v našem regionu doplňují prezentací                         

i řemeslníci, jimž byl ministrem kultury České republiky udělen titul Nositel tradice 

lidových řemesel. Přehlídku řemeslných dovedností doplňuje řemeslný trh, bohatý 

celodenní kulturní program, možnost občerstvení v duchu staré české kuchyně, 

významná je i nabídka expozic a výstav v areálu zámku a Expozice lidové architektury. 

     Den řemesel je příležitostí pro fotodokumentaci a videodokumentaci řemeslné 

výroby. 

Doba realizace: od roku 2003 

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitelé: Václava Soupírová, Libor Kodýdek 

Projektový program: rozpočet Plzeňského kraje 

 

 

 Dialog MuzEUm 

      Projekt řešený v letech 2008–2011 díky podpoře z Programu přeshraniční spolupráce 

Cíl 3 byl zaměřen na propagaci a zvýraznění postavení muzeí na okrese Cham                     

a Klatovy. 

      V období let 2011–2016 probíhá tzv. období udržitelnosti projektu. Mj. jde                       

o propagaci a distribuci výstupů projektu, a to jak tištěných, zpracovaných                         

do elektronické podoby, či řešených formou webových stránek. 

 Doba udržitelnosti projektu: 07/ 2011–06/ 2016  

 Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

 Spoluřešitelé:  Mgr. Ludmila Krausová, Václava Soupírová, Mgr. Ivana Sieberová 

 Projektový program: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3, projekt č. 20 

 



 15 

Dodatky Knihopisu českých a slovenských tisků do roku 1800 
     Projekt byl zahájen roku 1992 Ústavem pro klasická studia ČSAV a následně 

zaštítěn a převzat jako celek Národní knihovnou v Praze; v úvodní fázi došlo ke korekci 

signatur, respektive k ověření fyzické dostupnosti v jednotlivých institucích podle 

původního „Knihopisu“ vydávaného postupně Tobolkou ve 20. letech 20. století                    

a pomyslným ukončením v 60. letech téhož století; ze strany muzejní knihovny bylo 

prověřeno cca 250 knihovních jednotek, které byly zaneseny do starého Knihopisu; 

projekt Dodatků pokračuje nepřetržitě a jeho ukončení, završení lze předpokládat na 

desetiletí; ze strany muzejní knihovny od počátku projektu do současnosti jednak 

prověřeno a především doplněno na 1 500 knihovních jednotek, které splňují kritéria 

projektu – bohemika  a dataci do roku 1800, což je základním cílem představit kulturní 

bohatství v oblasti literárních, hudebních, obecně společenskovědních oblastí 15. až 18. 

století; aktivity v roce 2012 – při zpracování oblasti starých tisků záznamy bohemik           

do roku 1800 průběžně přeposílány do Klementina (v posledních letech se jedná                        

o rozsah 2–5 knihovních jednotek).  

Řešitel: Jindřich Hůrka 

 

  

 Druhá světová válka na Klatovsku 

      Projekt Druhá světová válka na Klatovsku je realizován od roku 1995. Cílem je 

nashromáždit dokumentaci válečných let v různé podobě (fotografie, dokumenty, 

vzpomínky pamětníků – vše v elektronické podobě) do fondu archivu muzea. 

V pravidelných intervalech pak výsledky bádání prezentovat na výstavách, 

přednáškách, ve sbornících, tisku. 

      V roce 2012 kromě obvyklých přednášek k příležitosti osvobození byla společně 

s Městem Klatovy uspořádána historická konference k připomenutí 70. výročí 

heydrichiády. 

 Doba realizace projektu: 1995–2015  

 Řešitel: Jan Jirák 
 

 

 Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce obytné roubené 

chalupy Těšetiny čp. 12 

     Realizace projektu v letech 2008–2012, pro léta 2012–2016 naplánováno období 

udržitelnosti projektu. 

     Projekt se zaměřil na zkvalitnění dokumentace zaměření objektu obytné roubené 

chalupy čp. 12 z Těšetin; demontáž objektu na původním místě a převoz do areálu 

skanzenu v Chanovicích; vytřídění dřevní hmoty, její očištění, konzervaci a repasi 

(nahrazení); realizaci základů, nadzákladového soklu, tělesa černé kuchyně a komínu; 

montáž roubení, krovu a šindelového střešního pláště; konzervační nátěry střešního 

pláště, bílení interiéru i exteriéru. 

     Ke kolaudaci objektu došlo v dubnu 2012, k vyhodnocení a vyúčtování projektu pak 

v červnu téhož roku. 

Doba udržitelnosti projektu: 07/ 2012–10/ 2016  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitel: Libor Kodýdek 

Projektový program: ROP NUTS II Jihozápad – Revitalizace památek a využití 

kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, projekt č. CZ.1.14/3.2.00/03.00688 
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 Expozice lidové architektury v Chanovicích – úprava veřejného prostranství a jeho 

odvodnění 

     Projekt byl realizován v letech 2008–2010, pro léta 2010–2015 naplánováno období 

udržitelnosti projektu. 

     Cílem projektu byla realizace zpevnění hlavní obslužní komunikace; úprava 

veřejných ploch; odvodnění komunikací a objektů skanzenu; postavení a oživení 

zvukového informačního panelu se třemi spoty ve čtyřech jazycích; vybavení 

lavičkami, odpadovými nádobami a stojany na jízdní kola; instalace informačních 

popisek k jednotlivým expozičním objektům a vydání propagační skládačky. 

Doba udržitelnosti projektu: 07/ 2010–06/ 2015  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitel: Libor Kodýdek 

Projektový program: ROP NUTS II Jihozápad – Revitalizace památek a využití 

kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, projekt č. CZ.1.14/3.2.00/03.00676 

 

 

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 2012 proběhlo pět schůzek, dále byli získáni noví zájemci o tuto 

tradiční techniku, muzeum zajišťovalo také půjčování základního vybavení pro práci 

začátečníkům, lektorské rady individuálně pracujícím krajkářkám, které se obrátily            

o radu, vedení kroniky Krajkářského klubu Klatovy, a realizace retrospektivní výstavy 

prací členek Krajkářského klubu Klatovy pod názvem Čtvero ročních dob v krajce. 

Muzeum také zajistilo Krajkářský den v roce 2012. 

Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

 

 Made in Cham/ made in Klatovy 

     Během roku 2012 byla připravena a cestou Oddělení kultury a muzeí zemského 

úřadu v Chamu podána projektová žádost do Programu Cíl 3. Uvedený projekt je 

plánován na období 01/ 2013–06/ 2015 a za cíl si klade zmapování řemeslné a tovární 

výroby v 19. a 20. století v územním rozsahu okresů Cham a Klatovy. 

     Výstupem projektu bude databáze výrobců a výrobků, jejich dokumentace                            

a fotodokumentace, společná německo-česká publikace, výstava v Neukirchenu                    

a Klatovech, tisková konference a seminář k výsledkům projektu (Klatovy).  

     Předetapou práce na projektu bylo zpracování dvaceti vzorových výrobních lokalit 

z Klatovska pro řešení vstupní části projektu (2011–2012) řešeného bavorským 

partnerem v Programu tzv. Dispozičních fondů. 

     Během roku 2012 byla provedena excerpce k výrobním lokalitám a výrobcům na 

okrese Klatovy ze základní dostupné literatury. 

Doba realizace projektu: 01/ 2013–06/ 2015  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitelé: Mgr. Ivana Sieberová, Petra Kodýdková 

Projektový program: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3, projekt č. 297 

 

  

 REOS – regionální osobnosti 

     Vytváření a doplňování databáze REOS a dalších faktografických údajů k této 

databázi. Nově je k databázi postupně připojováno skenování obrazové dokumentace. 
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Doba realizace projektu: dlouhodobý projekt realizovaný od roku 1996  

 Řešitelé: Jindřich Hůrka, Renata Chroustová, Jan Jirák 

 

 

 Retrospektivní bibliografie Klatovsko 1946–1949    
       Projekt byl zahájen roku 2011 a je rozčleněn dle datace do tří etap dle počtu 

dochovaných výstřižků statí, článků (1946–1947, 1948, 1949);  při pořádání muzejního 

archivu byly vyčleněny výstřižky, které zasílala „Výstřižková služba“ na město Klatovy 

a které, pravděpodobně v 50. letech, za ředitelky Šlajsové byly získány pro muzeum a 

od té doby se s nimi nepracovalo; z  období 1946–1949 máme archivováno minimum 

periodik, takže se jedná o jeden z důležitých informačních zdrojů pro poznání výše 

zmíněného období; od roku 2011 včetně roku 2012 se zpracovává nejrozsáhlejší úsek – 

1949, který v současné době čítá dle množství výstřižků 724 nakopírovaných stran 

/průběžně probíhá i jejich archivace v digitální podobě – naskenováno 680 stran/; sled 

činnosti při zpracování – kopírování výstřižků s vytvořením umělé paginace, vytvoření 

záznamů jednotlivých článků (sl. Polívková); korektura záznamů s doplněním anotace a 

zařazením záznamů dle Zásad tvorby regionálních bibliografií pod příslušnou lokalitu 

(dle bývalého okresu Klatovy s přesahy i mimo) a tematickou oblast /logické navázání 

na předchozí retrospektivní bibliografie vytvořené v muzejní knihovně/;  příležitostně 

zahájeny činnosti i na roku 1948 – zatím přepsáno 160 stran; 1946–1947 zde záznamy 

rozhozeny a připraveny pro přepis; předpoklady ukončení projektu – včetně výstupu: 

1949 konec roku 2014; 1948 konec roku 2016; 1946–1947 konec roku 2017. 

 Řešitelé: Jindřich Hůrka, Alena Polívková 

 

 

Současná betlémářská výroba v jihozápadních Čechách 

     V rámci projektu proběhly v roce 2012 dvě výstavy betlémů, které se konaly 

ve výstavním sále hlavní budovy našeho muzea a v Informačním centru Kdyně v závěru 

roku 2012. V souvislosti s přípravou těchto výstav došlo ke kontaktování dalších 

výrobců betlémů a k jejich zařazení do databáze betlemářů Plzeňského kraje, průběžně 

probíhala spolupráce s organizací Betlémáři Plzeňska účastí na jejich jednáních                   

a poskytnutí v případě zájmu informačního servisu. 

Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

 

 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. – Pověřené odborné regionální 

pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj 

     Projekt se naplňuje v souladu s usnesením vlády České republiky č. 571/ 2003 ke 

Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR a následného usnesení vlády 

ČR č. 11/ 2011 (pro léta 2011–2015) u organizace již od roku 2004. Zabývá se 

především dokumentací a prezentací projevů tradiční lidové kultury, péčí o tento 

fenomén, prezentací výstupů a výsledků práce i popularizací tématu na veřejnosti (blíže 

o činnosti viz bod II.1 – část Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové 

kultury pro Plzeňský kraj). 

Doba realizace projektu: 2004–2015 

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitelé: Václava Soupírová, Mgr. Ivana Sieberová, Libor Kodýdek 

Projektový program: rozpočet Plzeňského kraje 

                  Ministerstvo kultury ČR – Podpora tradiční lidové kultury 
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 Výběrová bibliografie časopisu Šumavan 

     Projekt je realizován od roku 1987; cílem je zpřístupnění informačních zdrojů 

zachycujících články, statě, inzerci z let 1868–1945 se zaměřením na klatovský region, 

respektive dřívější administrativně správní uspořádání bývalého okresu Klatovy                   

a zachycující dle systematického třídění oblasti přírody, historie, veřejné správy, 

hospodářství, školství a kultury; do současné doby zpřístupněny následující časové 

úseky: 1868–1880; 1881–1890 a 1891–1900; v současnosti je v závěrečné fázi úsek 

1901–1905 – korektura záznamů a vytváření doplňujících rejstříků (rejstřík 

systematický, personální a autorský; rejstřík institucí a korporací); v roce 2012 došlo jen 

k dílčím pracím na projektu cca v rozsahu 40 hodin; dobu realizace projektu si 

netroufám odhadnout – jedná se o příležitostné aktivity, které nemají obdoby v jiných 

knihovnách muzejního typu; retrospektivní bibliografie jsou realizovány ve špičkových 

institucích, kde je dostatečné personální zajištění. 

Řešitel: Jindřich Hůrka 

 

 

Výroba hraček v západních Čechách 

     Dlouhodobý výzkum výroby hraček v regionu západních Čech včetně pokusů                     

o akviziční činnost v této oblasti. Projekt se v roce 2012 zaktivizoval získáváním 

kontaktů  na další výrobce, uživatele a sběratele hraček v souvislosti s přípravou 

semináře hračkářů na listopad 2013 v hlavní budově klatovského muzea.  

Doba realizace projektu: dlouhodobý projekt realizovaný od roku 1990 

Řešitelé: Mgr. Luboš Smolík, Mgr. Ivana Sieberová, Václava Soupírová, Monika 

Mikešová 

 

 

Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách 

     Dlouhodobý projekt realizovaný od počátku 80. let 20. století je zaměřen                                   

na dokumentaci současného stavu památek lidového stavitelství v jihozápadních 

Čechách, dokumentaci drobných sakrálních památek, dokumentaci kaplí, hodnocení 

sídelní kvality vybraných sídel. 

     V roce 2012 bylo zdokumentováno 50 nemovitých kulturních památek na okrese 

Klatovy a části okresu Domažlice (ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví, 

zájmovým sdružením právnických osob, realizován v letech 2010–2012 projekt 

dokumentace lidové architektury na území Místní akční skupiny Pošumaví „Místní 

dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Výsledky prezentovány na webových 

stránkách www.mistnidedictviposumavi.cz) a zahájeny dokumentační práce                                             

na objektech kaplí v obvodu Města Klatovy. 

Doba realizace projektu: dlouhodobý projekt realizovaný od roku 1981 

Řešitelé: Mgr. Luboš Smolík, Libor Kodýdek 

 

3.  Spolupráce na projektech jiných řešitelů 

 

 Státní archeologický seznam 

 Řešitel: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze 

 Spolupráce: Mgr. Jindra Hůrková 

 

 Výzkum lidové architektury v České republice 

 Řešitel: Národní památkový ústav v Praze 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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 Spolupráce: Mgr. Luboš Smolík 

 

 Lidová řemesla a lidová umělecká výroba 

 Řešitel: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 

 Spolupráce: Mgr. Luboš Smolík 

 

 Nositelé tradice lidových uměleckých řemesel 

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

 Spolupráce: Mgr. Luboš Smolík 

 

 Dodatky Knihopisu českých a slovenských tisků 

 Řešitel: Národní knihovna v Praze 

 Spolupráce: Jindřich Hůrka 

 

 Dendrochronologické datování objektů lidové architektury 

 Řešitel: Národní památkový ústav, odborné územní pracoviště v Plzni 

 Spolupráce: Libor Kodýdek 
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III.  KULTURNĚVÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Expozice 

 
Název expozice Doba zpřístupnění    Celé   Poloviční     Volné       Návštěvníci 

                                                                                                      vstupné       vstupné        vstupné    celkem 

 

Historie Klatovska celoročně     267         824            490         1 581 

/hlavní budova muzea/ 

Barokní lékárna 05–10/ 2012               5 546     5 108       2 082 12 736 

/Klatovy čp. 149/I./  

Expozice lidové architektury 06–10, 12/ 2012      4 378          1 110         4 644         10 132 

/skanzen Chanovice/ 

Lidová řemesla Pošumaví 05–09/ 2012                         0                  0         8 200        8 200 

/zámek Chanovice/ 

Galerie Nositelů tradice 05–09/ 2012          0                   0         8 800        8 800 

/zámek Chanovice/ 

Historická místnost zámku 05–09/ 2012      0                 0         8 200 8 200 

/zámek Chanovice/ 

C E L K E M                                       10 191             7 042       32 416           49 649 

 

 

2.  Výstavy 
 

Typ výstavy, místo konání Počet                 Celé   Poloviční      Volné      Návštěvníci 

           výstav                          vstupné    vstupné    vstupné    celkem 

 

Klatovy – hlavní budova muzea        18                677 1 584 7 295    9 556 

Chanovice – vstupní usedlost ELA          2        0 0 834 834 

Putovní výstavy (okres Klatovy)          4 0 0 4 616 4 616 

C E L K E M         24  677 1 584 12 745 15 006 

 

Podrobný přehled návštěvnosti výstav v roce 2012 – viz příloha č. 3.  
 

 

3. Další kulturněvýchovné akce 

 
Druh akce  Počet akcí   Dospělí  Děti a mládež  Celkem  
 

Přednáška 36 1 876 377 2 253 

Pracovně-naučný pobyt 24 112 121 233 

Rekreačně-naučný pobyt  0 0 0 0 

Videopořad 1 15 5 20 

Seminář 65 768 120 888 

Beseda 0 0 0 0 

Kulturní program   25 6 107 1 921 8 028 

Trh 1 340 733 1 073 

Tisková konference 0 0 0 0 

Brigáda, dobrovolnická činnost 0 0 0 0 

C E L K E M 152 9 218 3 277 12 495  

 

Podrobný  přehled  návštěvnosti  kulturně-výchovných  akcí  v  roce  2012  –  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    10 191           7 042          32 416        49 649 

 výstavy     24     677   1 584 12 745 15 006 

kulturně-výchovné akce        152 9 218 3 277  -   12 495 

C E L K E M - 20 086 11 903 45 161 77 150 

 
  

5. Služby badatelům 

       

            Počet registrovaných uživatelů knihovny  126 

            Počet výpůjček v knihovně  1 374  

            Počet badatelských návštěv  669 

 z toho  - knihovna  411 

  - archiv  185           

  - spisovna  3          

  - kronikáři  10             

 - národopisný archiv  5 

 - péče o tradiční lidovou kulturu  12          

 - archeologický archiv   10 

 - korespondenčně                                                 33 
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IV. Ediční a publikační činnost 

 

1.  Vlastní vydavatelská činnost 

 

HAVIAROVÁ, Dana. Listy: soubor vzorů pro paličkování. 1. vydání, Klatovy: 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2012 . [13] l. ISBN 978-80-86104-59-1. 

 

KRAUSOVÁ, Ludmila – SMOLÍK, Luboš. Nabídkový katalog vzdělávacích                      

a kulturních akcí na rok 2012. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

v Klatovech, 2012. Nestr. ISBN 978-80-86104-05-8. 

 

Dále jsme připravili: 

 

- pro Město Klatovy 

VÁŇOVÁ, Ladislava. Kronika města Klatov, rok 2011. 1. vydání, Klatovy: 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2012. 204 s., 6 s. obrazových příloh. 

Strojopis. 

 

- pro Obec Nezdřev 

CHLANDA, Petr – METLIČKA, Milan – SMOLÍK, Luboš. Nezdřev. Dějiny obce              

od pradávna po dnešek. 1. vydání, Klatovy: Obec Nezdřev, 2012. 192 s. 

 

- pro Obec Chanovice 

HOLÁ, Petra – KLÁSEK, Petr – SMOLÍK, Luboš. Černice v proměnách času.                  

1. vydání, Klatovy: Obec Chanovice, 2012. 100 s. + [10] s. obr. příloh. Edice Obec 

Chanovice; sv. 11. ISBN 978-80-260-3386-8. 

 

 

2.  Publikační činnost ve spolupráci 

 

JIRÁK, Jan. Chodská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky okresu Domažlice. 

1. vydání, Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2012. 187 s. ISBN 978-80-87316-

25-2. 

 

JIRÁK, Jan – BOJČUK, Lukáš. Střípky z dějin Švihova: známí i neznámí rodáci, Židé 

v dějinách města Švihov, hrad jako cíl výletníků. [1. vydání, Švihov]: Město Švihov, 

2012. 96 s., VIII s. obr. příl. ISBN 978-80-260-2351-7. 

 

ČERMÁKOVÁ, Milada. Jan Ševčovič: sběratel starožitností a kuriozit. Vítaný host: 

čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, 2012, 4, s. 8–9. ISSN 1801-6561. 

 

ČERMÁKOVÁ, Milada. Potomci barabů mezi námi. Vítaný host: čtvrtletník příznivců 

Plzeňského kraje, 2012, 3, s. 36–37. ISSN 1801-6561. 

 

SIEBEROVÁ, Ivana. Hračka na klatovských vánočních trzích. Panenka, roč. 5,              

č. 2, s. 43–45. ISSN 1802-7954. 
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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 (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, 

okapové svody) areálu 

 -  údržba a opravy nábytku, výstavního nábytku, oken, dveří  a drobného zařízení 

 -  bílení stěn 

 - údržba akumulátorů k nouzovému osvětlení 

 - opravy nářadí pro archeologické pracoviště a Expozici lidové architektury 

v Chanovicích 

 - výroba a montáž krytů odvětrávacích otvorů v soklu budovy 

- údržba objektů a objektových zařízení (dodavatelská): 

 -  údržba a opravy elektroinstalace 

 -  údržba a opravy elektronického zabezpečovacího systému a elektronického 

požárního systému 

 -  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 kopírovacího stroje 

 -  údržba a opravy počítačové 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 2012 

- údržba a opravy pohyblivé vchodové mříže 

-   zprovoznění elektronického zabezpečovacího systému s přenosem dat na operační 

pult Policie ČR  
 

 

3. Klatovy čp. 29/ V. – depozitář 

 

-    běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 

-    opravy oken, montáž regálů 

-    údržba venkovní dešťové kanalizace 
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4. Klatovy – depozitární garážová hala 

 

-    běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 

-  vyřezávání náletových křovin, sekání a likvidace travního porostu 

-  osazení palet na paletové regály 

 

 

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 

            -    čištění okapů a okapových svodů 

            -    údržba příjezdové komunikace 

-    opravy hasicích přístrojů  
 

 

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

     V letech 2008–2012 realizovány ve prospěch skanzenu dva projekty v rámci 

programu ROP NUTS II Jihozápad ze Strukturálních fondů EU (blíže viz II.2 

Institucionální projekty). 

Ve prospěch realizace výstavby a údržby skanzenu organizace pracovně-naučných 

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 

-    základní údržba a konzervace objektů 

- údržba a opravy ručního nářadí 

  

            Vstupní objekt areálu a stodola 

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

 -  údržba dláždění před vstupním objektem 

 - průběžná kontrola a údržba sítí (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, 

okapové svody) areálu 

 - údržba a opravy nábytku, oken, dveří a drobného zařízení 

 - vysekávání travního porostu včetně likvidace 

 - bílení stěn a stropů 

 - zajištění dřeva pro otop (těžba, doprava, zpracování, uložení) 

 - úklid sněhu z komunikací a z prostoru dvora 

 - provoz kotle, údržba, čištění, běžná kontrola rozvodů topení 

 - u stodoly proběhla oprava posunu vrat; posun byl doplněn spodními vodícími 

kladkami a ukotvena vodící kolejnice 
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Roubený špýchar – Petrovice čp. 6 

 

Roubená kolna se stodůlkou – Měčín čp. 9 

- konzervační nátěr střech, štítů a bednění stěn 

 

 Roubená stodola – Nezdice mlýn 

 

 Roubený chlívek – Kokšín čp. 6 

 

 Roubený obytný dům – Čachrov čp. 39 

- oprava oplocení objektu včetně výroby a osazení vstupních dvířek 

 

Roubený špýchar – Přetín čp. 34 

- konzervační nátěr střechy, štítů a bednění stěn 

 

Smírčí kříž 

 

Bezdýmná sušárna na ovoce – Měčín čp. 151 

 

Roubený špýchar – Svrčovec čp. 17 

 

Roubená stodola – Příkosice čp. 29 

- přesné rozměření, vytyčení a založení podezdívek 

- vyzdění nadzákladového kamenného soklu 

 

Roubená obytná chalupa – Těšetiny čp. 12 

- autorský dozor znovupostavení roubené obytné chalupy, kolaudační řízení 

- výroba a osazení podlomenice včetně osazení protidešťového obkladu soklu 

- odvodnění svažitého okolního terénu roubené obytné chalupy včetně svedení vody 

do kanalizace 

 

Venkovská roubená usedlost Lužany čp. 35 s roubenými chlívky z Chocenic čp. 4     

a roubeným špýcharem Malinec čp. 10 

- vyměření pozemku budoucí stavby 

- terénní úpravy plochy pro usedlost 

- sběr a roztřídění kamene 

 

Roubený čeledník – Otěšice čp. 2 

 

Kopie dřevorubeckého sezónního srubu 

 

Kaple sv. Josefa 

 

Kovaný křížek na kamenném podstavci (1848) 

 

Litinový křížek na kamenném podstavci (1863) 

 

Předzahrádka usedlosti středního sedláka 
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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, opravy a servis služebních automobilů a mobilních pracovních strojů 

 

-    služební automobil Š 136 Felicia combi 

            -    služební automobil Š Roomster 

-    služební automobil Ford Tranzit 

- malý traktor BRANSON včetně jeho zprovoznění 

- sekačky na trávu 

-    motorové pily 

            -    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: 

- revize elektrických zařízení a elektrospotřebičů 

-    elektrických zařízení a rozvodů včetně elektronického zabezpečovacího systému                  

a elektronického požárního systému 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 úniku plynů v kotelně  

-    venkovního požárního zásobovače 

-    hydrantů 

-    hasicích přístrojů 

-    požárních klapek 

 

 

11.  Bezpečnost práce a požární ochrana  

 

- kontrola budov a prostorů z hlediska protipožární ochrany (čtvrtletně) 

            -    školení BOZP a PO zaměstnanců a preventistů PO (1x za dva roky) 

- školení BOZP a PO brigádníků a studentů na praxi 
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12. Činnost provozního oddělení muzea 

 

     Provozní oddělení zajišťuje během celého roku zpřístupnění výstav i stálé expozice, 

umožňuje rovněž vstup ostatní veřejnosti do budovy muzea (např. badatelům, dárcům, 

spolupracovníkům muzea atd.). Běžná otevírací doba byla pro rok 2012 stanovena 

mimo sezónu od ledna do května, v říjnu a listopadu vždy od úterý do pátku a v hlavní 

sezóně pak od června do září a současně i v prosinci denně mimo pondělí v časovém 

úseku 9.00–12.00  a 13.00–17.00 hodin.  

     Protože probíhaly v muzeu i další akce (např. přednášky, semináře, kurzy 

paličkování, relaxační tance atd.), provozní oddělení se muselo postarat o chod muzea i 

mimo běžnou otevírací dobu (v podvečerních a večerních hodinách). 

     Barokní lékárna byla otevřena pro veřejnost od 1. května do 31. října od úterý do 

neděle vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

     Pokud to bylo ovšem personálně možné, vycházeli naši průvodci jak v barokní 

lékárně, tak v hlavní budově muzea vstříc veřejnosti i ve dnech uzavření muzea 

(zejména v pondělí, v době polední přestávky nebo o víkendech). 

     Počátkem kalendářního roku se podařilo vydat Nabídkový katalog vzdělávacích                   

a kulturních akcí 2012. Šlo již o šestnáctý ročník.  

     Dvě pracovnice provozního oddělení zajišťují pečlivě úklid v celé budově muzea, a 

to jak ve výstavních prostorách a v kancelářích zaměstnanců, tak na chodbách                           

a v depozitářích. O úklid a zpříjemnění prostředí v barokní lékárně se svědomitě stará 

průvodkyně v této památce. 

     Příprava výstav v muzeu by se neobešla bez vydatné pomoci pracovníků provozního 

oddělení. 

     I sebelepší nápad, záměr realizovat výstavu předpokládá mít k dispozici výstavní 

nábytek, vyleštěná skla do vitrín, nainstalované osvětlení vitrín, uklizené výstavní 

prostory atd. Jedině souhrn všech potřebných činností dovede vše do zdárného konce            

a přinese konečný očekávaný výsledek – novou výstavu, kterých jsme měli v loňském 

roce poměrně dost a snad většina z nich byla zdařilá. Rozhodně k nejnavštěvovanějším 

patřila sezónní výstava krajek, ale co do počtu návštěvníků ji předběhla vánoční výstava 

betlémů spojená s bohatým vánočním trhem, který perfektně připravila a za pomoci 

dalších kolegů obsluhovala průvodkyně našeho muzea. 

     Členové  provozního oddělení pomáhali jako vždy též ostatním kolegům, např. 

z oddělení archeologického, knihovnickoinformačního, ekonomce organizace, 

odborným pracovníkům  i úseku pana ředitele (opravy a údržba nářadí a nástrojů, 

nábytku, stěhování sbírkových předmětů, kontroly dokladů, zpracovávání podkladů         

pro další práci ekonomky, inventarizace, četné korektury textů a překlady textů 

cizojazyčných, doprovod a pomoc firmám při realizaci revizí nebo oprav poškozených 

zařízení či při montáži přístrojů nových). 

     Jako každý rok i v roce 2012 byla zajištěna našimi pracovnicemi očista a dušičková 

výzdoba hrobu generála Ševčoviče na klatovském hřbitově. 

     O topení v celé hlavní budově se staral též pracovník provozního oddělení. 

     Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala všem těm zaměstnancům muzea, kteří 

se snaží odvádět poctivou práci, nehledí na to, co mají zaznamenáno v pracovní náplni, 

ale jde jim především o dobré jméno klatovského muzea. Snaží se, aby z muzea 

odcházeli spokojení návštěvníci, kteří se do něho opět někdy rádi vrátí. 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Krausová, vedoucí provozního oddělení muzea 
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VI.  ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, ŘÍZENÍ ORGANIZACE 
 

 

1. Porady vedení muzea (1x za 3–4 měsíce dle porad ředitelů krajských příspěvkových  

organizací) 

 

2. Pracovní schůze zaměstnanců organizace (2x ročně) 

 

3. Porady pracovníků jednotlivých oddělení (dle vedoucích oddělení) 

 

4. Zřizovatelská působnost PK a KÚPK, porady ředitelů krajských příspěvkových  

organizací (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 (duben) 

- oznámení úřadu práce o plnění stanoveného povinného podílu občanů se 

ztíženou pracovní schopností (únor) 

- uzavření mzdových listů za rok 2011 (únor–březen) 

- sestavení plánu čerpání mzdových prostředků na rok 2012 (leden) 

- finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem (únor) 

- prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (leden) 

- vypořádání Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2011 (leden) 

- roční zúčtování daňových záloh za rok 2011 (únor) 

- vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců (únor–duben) 

- statistické roční výkazy:  

 - Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí (duben) 

 - 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 2011 do vlastního archivu (březen–červen) 

- příprava vnitropodnikové směrnice Fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 

2012 (leden–únor) 

- zapsání inventarizace za rok 2011 do majetkových karet (únor–březen) 

- Výkaz o investicích (čtvrtletně) 

- Výkaz o práci (čtvrtletně) 
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- Roční rozbor hospodaření (únor) 

- přepočet průměrné mzdy a dávky nemocenského pojištění (čtvrtletně) 

- Výkaz zisku a ztráty (čtvrtletně) 

- Rozvaha organizačních složek státu (čtvrtletně) 

- příloha organizačních složek státu (čtvrtletně) 

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

- přiznání k dani z přidané hodnoty (čtvrtletně) 

 

         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 zřizovatele, resp. legislativních změn, přepracovávání stávajících a tvorba 

nových vnitropodnikových směrnic. 

1/ 2012 – 15.1. 2012 - K používání fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2012 

2/ 2012 – 15.1. 2012  - Stravování zaměstnanců Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 

v Klatovech 

3/ 2012 – 15.3. 2012  - K fondovému hospodaření 

4/ 2012 – 15.3. 2012  - Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů                                   

a používaných symbolů, analytik. Účetní knihy a forma jejich 

vedení 

5/ 2012 – 15.3. 2012 - Směrnice o ochraně osobních údajů 

6/ 2012 – 1.5. 2012 - Expozice: Klatovy – expoziční a výstavní sály hlavní budovy 

muzea. Návštěvní řád 

7/ 2012 – 1.5. 2012 - Expozice: Klatovy – Barokní lékárna. Návštěvní řád 

8/ 2012 – 1.5. 2012 - Expozice: Chanovice – Expozice lidové architektury 

Návštěvní řád 

9/ 2012 – 15.10. 2012 - Inventarizace majetku a závazků 

 

 

9.    Vnitropodniková kontrola 

-    vyhodnocení průměrné spotřeby benzinu a nafty služebních vozidel za rok 2011 

-    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 

-    namátkové kontroly dodržování a využívání pracovní doby 

-    vyhodnocování zkušeností s návštěvníky 
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-    požární kontroly pracovišť a objektů 

-    namátkové kontroly kvality úklidu 

-    namátkové kontroly BOZP  

-    inventarizace majetku se stavem k 31. prosinci 2012 

- pokladna vstupného a prodeje propagačních materiálů v hlavní budově 

- pokladna drobného vydání a cenin 

- pokladna pro distribuci stravenek 

- pokladna poplatků za badatelské služby 

- pokladna vstupného a prodeje propagačních materiálů v barokní lékárně 

- pokladna vstupného a prodeje propagačních materiálů v Expozici lidové 

architektury v Chanovicích 

 

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

prostředků  (listopad 2012–únor 2013) 

 

         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 

        -    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 za rok 2011 (březen) 
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VII.     EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2012 

 

 
Rozpočet 

 - příspěvek zřizovatele na činnost 9.078.000,00 Kč 

 - vlastní příjmy 1.836.742,28 Kč 

 celkem 10.914.742,28 Kč 

 účelová investiční dotace zřizovatele 750.000,00 Kč 

 účelová neinvestiční dotace zřizovatele 0,00 Kč 

 investiční dotace z Ministerstva kultury ČR 0,00 Kč  

 zapojení rezervního fondu 795.399,60 Kč

        

 

Skutečnost 

 příjmy celkem 12.460.141,88 Kč 

 výdaje celkem 12.460.141,88 Kč 

 hospodářský výsledek 0,00 Kč 

 

 

1. Příjmy celkem 12.460.141,88 Kč 

 

    - z toho: - příspěvek zřizovatele na činnost 9.078.000,00 Kč 

 - vlastní příjmy                        1.344.826,00 Kč 

 - účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR  425.000,00 Kč 

 - úroky                                                                         14,65 Kč 

 - sponzorské dary 67.039,00 Kč 

 - smlouvy o reklamě 7.000,00 Kč 

 - ostatní výnosy 267.287,00 Kč 

 - zúčtování fondů 1.268.097,60 Kč 

 - rozpouštění investičních transferů 2.877,63 Kč 

 

 

2. Výdaje celkem 12.460.141,88 Kč 

 

     - z toho: - mzdové náklady celkem 7.929.694,00 Kč 

 - mzdy 5.058.862,00 Kč 

 - sociální pojištění 1.278.432,00 Kč 

 - zdravotní pojištění 459.799,00 Kč 

 - ostatní osobní náklady  1.132.601,00 Kč 

 

 - provozní náklady celkem  4.530.447,88 Kč 

 - odpisy majetku  1.278.212,32 Kč 

 - nákup plynu 493.350,00 Kč 

 - nákup elektrické energie 306.345,00 Kč 

 - vodné, stočné, srážková voda 62.558,00 Kč 

 - cestovné 179.618,00 Kč 

 - nákup materiálu 

 - knihy 18.920,00 Kč 
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 - časopisy 21.226,80 Kč 

 - hygienické a úklidové prostředky 47.783,36 Kč 

 - drobný hmotný majetek 210.281,00 Kč 

 - kancelářské potřeby 96.997,79 Kč 

 - benzin a nafta pro služební automobily 90.960,52 Kč 

 - ostatní drobný materiál 91.162,00 Kč 

 - sbírkové předměty 36.300,00 Kč 

 - prodané zboží 46.527,87 Kč 

 - restaurování                                                0,00 Kč 

 - konzervování                                           0,00 Kč 

 - údržba knihovního fondu                       20.000,00 Kč 

 - opravy a údržba majetku 191.032,75 Kč 

 - povinné revize 82.405,00 Kč 

 - poštovné 25.038,60 Kč 

 - telekomunikační poplatky 72.756,07 Kč 

 - polygrafické práce 129.618,00 Kč 

 - stravování zaměstnanců 85.972,40 Kč 

 - přepravné 53.668,00 Kč 

 - pojištění 33.125,00 Kč 

 - poplatky bance 13.477,00 Kč 

 - ostatní služby nemateriální povahy 633.392,20 Kč 

 - příděl do FKSP 50.588,00 Kč 

 - nájemné v barokní lékárně 21.996,00 Kč 

 - ostatní poplatky 3.820,00 Kč 

 - náklady na reprezentaci 0,00 Kč 

 - manka a škody 9.858,00 Kč 

 - silniční daň  8.008,00 Kč 

 - náklady z odepsaných pohledávek  8.460,02 Kč 

 - ostatní sociální pojištění  21.765,00 Kč 

 - jiné sociální náklady (náklady za nemoc) 16.022,00 Kč 

 - jiné sociální náklady (nákup OOPP) 33.632,18 Kč 

 - jiné pokuty a penále 26.311,00 Kč 

 - ostatní náklady z činnosti 9.260,00 Kč 

 

 
Ekonomické pracoviště 

Majetek 

     Na začátku roku byla provedena kategorizace všeho dlouhodobého majetku dle pokynů 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. Poté byl všechen dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek 

včetně pozemků zaveden do aplikace KEVIS. Následně byly určeny nové délky používání 

majetku. Dle pokynu č. 7 byla u veškerého majetku v aplikaci KEVIS doplněna inventární čísla 

odpovídající naší evidenci a nové délky používání. V prosinci pak bylo provedeno 

dooprávkování podle nových dob užívání. 

     Od prosince se u majetku, na který dostala organizace investiční transfér, provádí měsíční 

rozpouštění transferu v majetkové evidenci i v účetnictví. 

 

Pokladny 

     V návaznosti na to, že se organizace stala plátcem daně z přidané hodnoty, byla provedena                   

i změna v účtování pokladen pro výběr vstupného. Pokladní v hlavní budově muzea, v barokní 

lékárně a v Expozici lidové architektury v Chanovicích mají pokladní deník, do kterého 
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zapisují denní vstupné. Příjmové doklady, doklady o pronájmu a doklady o prodeji publikací 

s rozlišením daně z přidané hodnoty odevzdávají do hlavní pokladny k zaúčtování. Každá 

pokladna je zavedena zvlášť v programu FENIX, kde je možno zkontrolovat každý den 

zůstatek. Po zaúčtování je v souladu s novelou účetnictví vytištěna ke každému dokladu 

schvalovací doložka, kterou podepisují čtyři lidé. 

 

Faktury odběratelské 

     Dle novely o účetnictví vystavuje organizace faktury na pronájem sálu, prodej publikací, 

archeologický výzkum, badatelské služby. Všechny ceny jsou s daní z přidané hodnoty, kterou 

jednou za čtvrt roku odvádí organizace finančnímu úřadu. Faktury jsou doplněny také                           

o schvalovací doložku. 

 

Faktury dodavatelské 

     Faktury se musí rozlišit podle toho, jestli jsou spojeny s činností, kde si můžeme uplatnit 

odpočet daně z přidané hodnoty (pro archeologii, pro přednáškový sál, badatele). 

     Organizace musí sledovat, zda faktury nejsou v režimu přenesené daňové povinnosti. V tom 

případě je organizace povinna uhradit daň z přidané hodnoty finančnímu úřadu. To se týká 

hlavně stavební činnosti a některých oprav. 

     I tyto faktury jsou doplněny o schvalovací doložku. 

 

Účetnictví 

    Organizace se stala dnem 1. listopadu 2012 plátcem daně z přidané hodnoty – díky vzniku 

povinnosti v loňském roce jsme plátci čtvrtletní. V lednu, dubnu, červenci a říjnu podáváme 

daňové přiznání a následně odvádíme daň. Po registraci na finančním úřadu jsme se museli 

naučit orientovat v zákoně o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady mají jiné náležitosti. Je 

nutné rozlišení a zpracování podle toho, co je možno uplatnit pro odpočet daně z přidané 

hodnoty a co nikoli. Velkým problémem bylo, co se do obratu pro povinnou registraci plátců 

daně z přidané hodnoty počítá.  Určení dne uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Rozdělení příjmů – zdanitelné, osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně. 

Rozdělení nákladů – daňové a nedaňové. 

 

     Ve mzdové a personální agendě došlo v průběhu roku také k mnohým změnám. Ty jsou 

vždy vysvětleny na školeních, ať už pořádaných Krajským úřadem Plzeňského kraje nebo 

jinými specializovanými agenturami.  

 

Zpracovaly:  Hana Michalová, ekonom muzea 

Eva Uldrychová, finanční referent 
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VIII. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MUZEA 

 

 (stav k 31. prosinci 2012) 

 

 

Útvar ředitele 

 

 Mgr. Luboš Smolík  - ředitel organizace 

 Hana Michalová  - ekonom 

 Eva Uldrychová  - finanční referent – pokladník  

 Milena Brejchová  - administrativa, centrální evidence sbírek (tč. MD) 

Libor Kodýdek  - správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích 

 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  

 Martina Salvová  - úklid barokní lékárny 

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 

 Mgr. Hana Přerostová  - archeolog  

 Mgr. Ivana Sieberová  - etnograf 
 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.,  za rok 2012 

Příloha č. 1: sumarizace získaných sbírkových předmětů      

     

 
Přírůstkové Počet  Předmět:  Způsob 

číslo: položek:  nabytí: ____ 

1/ 2012 1 tiskovina – skládačka skautů dar 

2/ 2012 1 pletená slaměná ozdoba  dar  

3/ 2012 1 pánský kabát  dar  

4/ 2012 1 slaměný koš na prádlo  dar  

5/ 2012 1 kobereček zhotovený technikou Tapiko  dar  

6/ 2012 1 dámská noční košile  dar  

7/ 2012 1 dámská spodnička  dar  

8/ 2012 1 reformní spodky tzv. gamitůra  dar  

9/ 2012 1 dámský podvazkový pás  dar  

10/ 2012 1 dámské kombiné  dar  

11/ 2012 2 dámský spodní komplet: podvazkový pas + podprsenka  dar  

12/ 2012 1 gramofon zn. Supraphon  dar  

13/ 2012 1 kameninový hrnec  dar  

14/ 2012 1 bělinový nočník bílý  dar 

15/ 2012 1 kameninová kadečka  dar  

16/ 2012 1 kameninový hrnec  dar  

17/ 2012 1 dlouhý dřevěný řezaný štoček na potisk pytlů  dar  

18/ 2012 1 mosazný mlýnek na mák  dar 

19/ 2012 1 skleněná náhrobní deska rodu Kličků  dar  

20/ 2012 1 plechové struhadlo na červenou řepu  dar  

21/ 2012 1 dřevěný cetlík  dar  

22/ 2012 9 skleněné vánoční ozdoby ze 70. let 20. století dar  

23/ 2012 3 skleněné vánoční ozdoby barvené  dar  

24/ 2012 4 skleněné vánoční ozdoby  dar  

25/ 2012 3 skleněné vánoční ozdoby  dar  

26/ 2012 2 skleněné vánoční ozdoby  dar  

27/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba  dar  

28/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba  dar  

29/ 2012 4 skleněné vánoční ozdoby  dar  

30/ 2012 7 skleněné vánoční ozdoby  dar  

31/ 2012 2 skleněné vánoční ozdoby dar 

32/ 2012 2 skleněné vánoční ozdoby  dar  

33/ 2012 3 skleněné vánoční ozdoby  dar  

34/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba  dar  

35/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba dar  

36/ 2012 1 stříbrná špička na stromek  dar  

37/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba  dar  

38/ 2012 11 sada vánočních skleněných ozdob z 80. let 20. století  dar  

39/ 2012 1 skleněná vánoční ozdoba  dar  

40/ 2012 1 mosazný zvoneček dar  

41/ 2012 1 mosazná rolnička  dar 

42/ 2012 1 skleněná ozdoba – andělíček  dar  

43/ 2012 1 skleněná ozdoba – stromeček  dar  

44/ 2012 1 skleněný betlémek  dar  

45/ 2012 7 potítka  dar  

46/ 2012 1 kočárek pro panenku  dar  

47/ 2012 1 rozevírací zrcadlo ve stříbrném rámu  dar  

48/ 2012 1 šála zhotovená cívkovým pletením  dar  

49/ 2012 1 pomůcka pro cívkové pletení  dar  



50/ 2012 2 katalogy oděvních textilií firmy Loro Piana  dar  

51/ 2012 13 elektrický robot zn. ETA s příslušenstvím  dar  

52/ 2012 1 porcelánové sousoší lvice se lvíčaty  dar  

53/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

54/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

55/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

56/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

57/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

58/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

59/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

60/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

61/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

62/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

63/ 2012 1 odstředivka na mléko  vl. sběr  

64/ 2012 1 telefon s dynamem  vl. sběr  

65/ 2012 1 plynový vařič zn. MORA  vl. sběr  

66/ 2012 1 vařič elektrický  vl. sběr  

67/ 2012 1 pres na slámu  vl. sběr  

68/ 2012 1 rádio Tesla  vl. sběr  

69/ 2012 1 rádio Ideal  vl. sběr  

70/ 2012 1 lampička stolní zn. ES  vl. sběr  

71/ 2012 1 voznice malá zeleně natřená  vl. sběr  

72/ 2012 2 úly věncové s dřevěným dnem a rámem  vl. sběr  

73/ 2012 1 postýlka dětská dřevěná  vl. sběr  

74/ 2012 1 bandaska na mléko  vl. sběr  

75/ 2012 1 kladivo sbíjecí vzduchové  vl. sběr  

76/ 2012 1 přenosný gramofon s reproduktorem v kufříku vl. sběr  

77/ 2012 1 žlab žulový  vl. sběr  

78/ 2012 1 kachel obdélného formátu  vl. sběr  

79/ 2012 1 kachel renesanční s motivem Oplakávání Krista  st. sb. fond  

80/ 2012 1 taška bobrovka s rytým zoomorfním motivem ptáka  vl. sběr  

81/ 2012 1 srostlík – dvě spojené menší nádoby hrncovitého tvaru  st. sb. fond  

82/ 2012 1 cínová plastika Madony  vl. sběr  

83/ 2012 1 růžová krajková podprsenka zn. Venas  dar  

84/ 2012 2 soupravy přepínacího límce a légy k šatům  dar  

85/ 2012 5 kravaty  dar  

86/ 2012 3 hasičská uniforma  dar  

87/ 2012 1 kožešinový rukávec  dar  

88/ 2012 1 dámské spodky  dar  

89/ 2012 1 dámská noční košile  dar  

90/ 2012 1 plátěná kuchařka  dar  

91/ 2012 1 povlak na polštář  dar  

92/ 2012 1 závěs s ručně vyšitým vzorem  dar  

93/ 2012 1 zarámovaná fotografie zakladatele firmy p. Krčmy  dar  

94/ 2012 1 zaměstnanecké přání k 70. narozeninám p. Krčmy  dar  

95/ 2012 2 chodské straky – výrobek p. Jiřiny Lacinové z Trhanova  st. sb. fond 

96/ 2012 7 kraslice polepované – výrobek p. Jany Petrusové ze Švihova st. sb. fond  

97/ 2012 25 kraslice batikované – výrobek p. Jiřiny Čáňové z Klatov  st. sb. fond  

98/ 2012 11 kraslice škrabané na husím vejci – výrobek Ladislavy Prokopové  st. sb. fond  

99/ 2012 1 kočárek světle modrý loutkový s bíločerným výpletem  dar  

100/ 2012 2 vyučovací přístroje a papírové listy  dar  

101/ 2012 1 hračka – samovar  dar  

102/ 2012 4 dětské dřevěné kvedlačky a věšáček  dar  

103/ 2012 2 dřevěné zatloukací hračky s paličkami  dar 

104/ 2012 2 dřevěné postýlky pro panenky  dar  



105/ 2012 1 dětský plastový dalekohled  dar  

106/ 2012 1 dětská žehlička  dar  

107/ 2012 3 dětské panny dar 

108/ 2012 1 hračka panák „cinkačka“  dar  

109/ 2012 2 dětské trakaře s plastovou korbou  dar  

110/ 2012 6 dětská auta nákladní, osobní Tatra 613 a jeřáb  dar  

111/ 2012 2 dětské dřevěné penály  dar  

112/ 2012 2 míče  dar  

113/ 2012 7 pokojíček pro panenky  dar  

114/ 2012 8 nábytek pro panenky  dar  

115/ 2012 1 zametací mechanický kartáč zn. Komplex  dar  

116/ 2012 2 hračky – kachny na kolečkách  dar 

117/ 2012 1 hračka – papoušek na kolečkách  dar  

118/ 2012 3 dětské hračky – káči v podobě šaška  dar   

119/ 2012 1 hračka – sněhulák dar  

120/ 2012 2 stojánky na tužku – fotbalisté  dar  

121/ 2012 1 stavebnice žabák  dar  

122/ 2012 2 stojací a houpací kachnička  dar  

123/ 2012 2 plechové dětské kbelíky s ptáčkovými motivy  dar  

124/ 2012 14 katalogy  dar  

125/ 2012 3 batikované kraslice  st. sb. fond  

126/ 2012 2 porcelánové umyvadlo se džbánem  dar  

127/ 2012 38 kapesní kalendáře z roku 2007–2012 dar  

128/ 2012 4 stolní a kapesní kalendáře Jízda Králů z roku 2011 a 2012 dar  

129/ 2012 2 stolní kalendáře z roku 2009 a 2011 dar 

130/ 2012 2 nástěnné kalendáře z roku 2011 a 2012 dar  

131/ 2012 10 závěsné kalendáře z roku 2010–2012 dar  

132/ 2012 4 propagační materiály sdružení dětí Pionýr  dar  

133/ 2012 1 dřevěné kolečkové zdobítko na máslo  dar  

134/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

135/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

136/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

137/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

138/ 2012 56 soubor školních obrazových tabulí  dar  

139/ 2012 29 soubor pozvánek na kulturní akce VMH v Klatovech  dar  

140/ 2012 19 soubor propagačních materiálů VMH v Klatovech  dar  

141/ 2012 7 soubor propagačních materiálů barokní lékárny v Klatovech  dar  

142/ 2012 8 soubor pozvánek na kulturní akce v Klatovech dar  

143/ 2012 6 soubor propagačních materiálů klatovských firem, podniků dar   

   a organizací  

144/ 2012 6 soubor pozvánek MěKS v Klatovech na výstavy a kulturní akce dar   

  v KD Družba  

145/ 2012 29 soubor pozvánek na výstavy a přednášky Galerie  dar  

  Klatovy/Klenová  

146/ 2012 8 soubor plakátů Klatovy – kulturní měsíčník „Kudy, kam a na co“ dar  

147/ 2012 6 soubor pozvánek na kulturní akce v Městské knihovně v Klatovech  dar  

148/ 2012 7 soubor propagačních materiálů města Klatovy  dar  

149/ 2012 8 soubor pozvánek na kulturní akce pořádané Městem Klatovy dar  

150/ 2012 7 soubor pozvánek na přednášky a besedy pořádané Českou  dar  

   akademií v Klatovech v HIFI klubu Klatovy   

151/ 2012 13 soubor pozvánek a plakátů měsíčních programů Stálé divadelní  dar  

  scény Klatovy  

152/ 2012 11 soubor pozvánek na kulturní akce pořádané v obci Chanovice dar  

153/ 2012 12 soubor propagačních tiskovin obce Chanovice  dar  

  



154/ 2012 12 soubor pozvánek na kulturní akce regionu Klatovska, Prácheňska dar  

   a pozvánky Sdružení Klatovanů v Praze   

155/ 2012 12 soubor propagačních materiálů kulturních památek a zajímavých  dar  

  turistických míst Plzeňského kraje 

156/ 2012 13 soubor košíkářských výrobků od p. Tilajcsikové – Nositel tradice  koupě  

157/ 2012 11 československé vojenské přilby dar  

158/ 2012 1 pohlednice keramiky od Gustava Fifky  dar  

159/ 2012 1 parte  dar  

160/ 2012 5 17 litrový soudek ve stojánku s pípou, paličkou a kramplí  dar  

161/ 2012 2 poháry  dar  

162/ 2012 1 korbel Plzeňského Prazdroje koupě  

163/ 2012 1 zuberská výšivka od p. Juřicové – Nositel tradice koupě  

164/ 2012 2 dětská krojová kordulka a nohavice od p. Habartové – Nositel  koupě 

  tradice    

165/ 2012 1 loukoťové kolo od p. Krystyníka – Nositel tradice  koupě 

166/ 2012 1 dřevěná řehtačka od p. Krystyníka – Nositel tradice  koupě  

167/ 2012 3 formy na perník od p. Kvapila – Nositel tradice  koupě  

168/ 2012 1 kočárek pro panenku  dar  

169/ 2012 1 plátěná taška pro panenku  dar  

170/ 2012 2 pár lyží dar  

171/ 2012 2 pár lyžařských bot  dar  

172/ 2012 1 sada vosků na lyže  dar  

173/ 2012 1 hadrová panenka  dar  

174/ 2012 1 bílý ubrus barevně vyšitý  dar  

175/ 2012 1 loutkové divadlo  dar  

176/ 2012 1 polotovar loukoťového kola  dar  

177/ 2012 2 černé dámské žoržetové šaty  dar  

178/ 2012 1 bílý háčkovaný ubrus  dar  

179/ 2012 1 oválná pokrývka bílá plátěná s okrajem a bílou dírkovou výšivkou  dar  

180/ 2012 2 čtvercové pokrývky bílé plátěné, zdobené bílou dírkovou výšivkou  dar  

181/ 2012 1 cestovní lékárnička v koženém zeleném pouzdře  dar  

182/ 2012 1 lahvička od výtažku z jehličnanů  dar  

183/ 2012 1 vánoční ozdoba skleněná – ptáček na skřipci  dar  

184/ 2012 16 sada skleněných vánočních ozdob – koule barevné  dar  

185/ 2012 3 sada skleněných vánočních ozdob – zvonky barevné  dar  

186/ 2012 8 sada skleněných vánočních ozdob – koule barevné  dar  

187/ 2012 1 vánoční ozdoba skleněná – koule duhová  dar  

188/ 2012 10 5 párů letních rukaviček  dar  

189/ 2012 2 panenka plastová – batole a panenka plastová s blond vlasy  dar  

190/ 2012 3 plyšové hračky – tzv. mončičáci  dar  

191/ 2012 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

192/ 2012 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

193/ 2012  soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

194/ 2012 10 břidlicové tvarovky p. Mlýnka – Nositel tradice  dar  

195/ 2012 1 kufříkový psací stroj zn. Zeta  dar 

196/ 2012 2 skleněné smaltované poháry  dar  

  

 

V Klatovech dne 21. března 2013 

Zpracovala: Milena Brejchová      

    

      

    

 

  



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2012 

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/ 2012 2.500 

etnografická zvykoslovné 

předměty  

 

 

část sbírky 

lidové keramiky  

Mgr. I. Sieberová 

M. Mikešová 

Mgr. H. Soumarová 

 

PhDr. M. Čermáková 

Mgr. I. Sieberová 

L. Kodýdek 

06–12/ 2012 

 

 

 

12/ 2012 

757 

 

 

 

86 

písemnosti  

a tisky 

fond Hostaš, 

Vančura, Vaněk 

 

 

fond Plánička 

 

 

 

fond Polák 

(2012) 

J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

R. Chroustová 

 

J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

R. Chroustová 

 

J. Jirák 

Mgr. L. Váňová 

R. Chroustová 

01–12/ 2012 

 

 

 

01–12/ 2012 

 

 

 

01–12/ 2012 

29.757 

 

 

 

423 

 

 

 

11.691 

fotografie varia J. Jirák 

J. Hůrka 

R. Chroustová  

12/ 2012 

 

1.500 

Nositelé tradice vzorky výroby Mgr. L. Smolík 

V. Soupírová 

L. Kodýdek 

12/ 2012 38 

 

CELKEM  

46.752 

 

 

V Klatovech dne 27. března 2013  

Zpracovala: Václava Soupírová 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2012 

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 

 

        267 

 

     824 

 

     490 

 

1 581 

2. Barokní lékárna 

/Klatovy čp. 149/I./ 

05–10/ 2012  

     5 546 

 

  5 108 

 

  2 082 

 

    12 736 

3. Expozice lidové architektury 

/skanzen Chanovice/ 

06–10, 12/ 2012  

     4 378 

 

  1 110 

 

  4 644 

 

    10 132 

4. Tradiční řemesla Pošumaví 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2012  

            0 

 

         0 

 

  8 200 

 

8 200 

5. Galerie Nositelů tradice 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2012  

            0 

 

         0 

 

  8 800 

 

8 800 

6. Historická místnost zámku 

/zámek Chanovice/ 

05–09/ 2012  

            0 

 

         0 

 

  8 200 

 

8 200 

 CELKEM     10 191   7 042 32 416     49 649 

  

 

2. Výstavy  

         
Poř. 

číslo 

Název výstavy Doba zpřístupnění Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

celkem 

 

1. „Chanovický betlém“  
VO ELA Chanovice 

 

1.1. 2012 

 

         67 

 

          38 

 

        36 

 

             141 

2. „Chtíc, aby spal…“ 
výstavní sál 

 

2.1.–6.1. 2012 

          

         23 

 

          95 

 

      121 

 

             239 

3. „Chtíc, aby spal…“  
vitríny ve vstupní hale 

 

2.1.–6.1. 2012 

 

           0 

 

            0 

 

     239 

 

             239 

4. „Chtíc, aby spal…“  
přednáškový sál 

 

2.1.–6.1. 2012 

 

           0 

 

            0 

 

     239 

 

             239 

5. „Hobby té doby“  

výstavní sál 

 

18.1.–2.3. 2012 

 

       135 

 

        334 

 

       30 

 

             499 

6. „Secesní sklo“ 
vitríny ve vstupní hale 

 

18.1.–10.6. 2012 

 

           0 

 

            0 

 

     965 

 

             965 

7. „Václav Fiala: Z cest po Indii         

a Nepálu“ 

přednáškový sál 

 

18.1.–20.4. 2012 

 

           0 

 

            0 

 

     767 

 

             767 

8. „Jarní zastavení“  
výtvarné práce dětí z DDM v 

Klatovech 

 

9.3.–20.4. 2012 

 

         12 

 

       120 

 

     124 

 

            256 

9. „Vodní krásky“  
přednáškový sál 

 

25.4.–3.6. 2012 

 

           0 

 

           0 

 

     186 

 

            186 

10. „Fotografie V. Baštář – K. Iha“ 
výstavní sál 

 

2.5.–3.6. 2012 

 

         12 

 

         27 

 

     108 

 

            147 

11. „Čtvero ročních dob v krajce“ 
výstavní sál, práce členek 

Krajkářského klubu Klatovy 

 

20.6.–16.9. 2012 

 

        247 

 

       294 

 

     276 

 

            817 

12. „Čtvero ročních dob v krajce“ 
přednáškový sál, práce členek 

Krajkářského klubu Klatovy 

 

20.6.–16.9. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

     785 

 

            785 

13. „Dózy a dózičky“  
vitríny ve vstupní hale 

 

20.6.–2.9. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

     665 

 

            665 

14. „Gaudeamus igitur“       



vitríny ve vstupní hale 4. 9.–16.11. 2012             0            0      165            165 

15. „Expres(e)“ 
 výstavní sál 

 

27.9.–9.11. 2012 

 

          22 

 

         68 

 

     101 

 

           191 

16. „Tapisérie studentů UHK 

podruhé“  
přednáškový sál 

 

27.9.–9.11. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

     151 

 

           151 

17. „Včelařství v historii a 

současnost“   
VO ELA Chanovice 

 

6.10. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

     809 

 

           809 

18. „Jak jsi krásné neviňátko“ 
výstavní sál 

 

21.11.–21.12. 2012 

 

        159 

 

       608 

 

     293 

 

        1 060 

19. „Jak jsi krásné neviňátko“ 
přednáškový sál 

21.11.–21.12. 2012  

            0 

 

           0 

 

     999 

 

          999 

20. „Vánoční nám nastal čas“  
vitríny ve vstupní hale 

21.11.–21.12. 2012  

            0 

 

           0 

 

  1 045 

 

       1 045 

21. „Chanovický betlém“  
VO ELA Chanovice 

 

25.–26.12. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

       25 

 

            25 

 PUTOVNÍ VÝSTAVY      

22. „Stopy poutníků“  
ZŠ Sušice 

 

28.5.–18.6. 2012   

 

            0 

 

           0 

 

     800 

 

          800 

23. „Stopy poutníků“  

zámek Hrádek u Sušice 

 

18.6.–13.9. 2012   

 

            0 

 

           0 

 

  1 450 

 

       1 450 

24. „Pamětníci dávných časů“  

ZŠ Šafránkova  Nalžovské Hory 

 

12.9.–27.9. 2012   

 

            0 

 

           0 

 

     250 

 

          250 

25. „Modely zemědělských strojů“ 

(výstava ke 140. výročí SŠZP 

Klatovy) 

 

23.11. 2012 

 

            0 

 

           0 

 

  2 116 

 

       2 116 

 CELKEM          677     1 584 12 745      15 006 

 

 

3. Expozice a výstavy celkem 

 
Počet expozic: Počet výstav: Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

celkem 

 

                      6    10 191    7 042   32 416         49 649 

                    25    677   1 584   12 745         15 006 

CELKEM   10 868    8 626   45 161         64 655 

  

 

V Klatovech dne 18.–19. března 2013 

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.,  za rok 2012 

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

 

 

Expozice  

a výstavy   

VMH v Klatovech 

Mezinárodní den muzeí 

18. května 2012 

Dny evropského kulturního 

dědictví 8.–9. září 2012 

Den krajů 

28. října 2012 

Celkem 

dospělí děti, 

mládež, 

důchodci 

celkem dospělí děti, 

mládež, 

důchodci 

celkem dospělí děti, 

mládež, 

důchodci 

celkem dospělí děti, 

mládež, 

důchodci 

celkem 

Hlavní budova muzea: 

stálá expozice 

 

 7 

 

99 
 

106 

 

106 

 

  62 
 

168 

 

0 

 

0 
 

0 

 

113 

 

161 
 

274 

Hlavní budova muzea: 

výstavy 

 

27 

 

   180 
 

207 

 

358 

 

191 
 

549 

 

0 

 

0 
 

0 

 

385 

 

371 
 

756 

Barokní lékárna 

U Bílého jednorožce  

v Klatovech 

 

 

67 

 

 

42 

 

 

109 

 

     

0 

 

    

0 

 

    

0 

 

    

62 

 

    

16 

 

     

78 

 

 

129 

 

 

58 

 

 

187 

Expozice lidové 

architektury  

v Chanovicích 

 

  

 0 

 

   

217 

 

 

217 

 

     

0    

 

    

0 

 

  

  0 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

6 

 

  

  6 

 

 

217 

 

 

223 

C E L K E M  101   538   639    464 253 717   68   16    84 633 807 1 440 

 

 

 Vstup poskytnut zdarma. 

 

 

 

 V Klatovech dne 18. března 2013  

 

 Zpracovala: Mgr. Ludmila Krausová  

 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2012 

Příloha č. 5: přehled programů kulturně-výchovné činnosti_______________________________ 

 

 

 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

 

Druh 

programu 

 

Počet 

dospělých 

 

Počet dětí 

a mládeže 

 

Realizoval 

 

1.  3.1. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

2.  8.1. Lidová architektura v jihozápadních Čechách P 1 14 Kodýdek 

3.  8.–18.1. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 9 Kodýdek, 

Smolík 

4.  8.–22.1. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 5 Kodýdek, 

Smolík 

5.  17.1. Kurz paličkování S 8 2 Krausová 

6.  17.1. Hobby té doby – vernisáž (výstavní sál) KP 56 1 Krausová 

7.  17.1. Secesní sklo – vernisáž  (vstupní hala) KP 56 1 Čermáková 

8.  17.1. Z cest po Indii a Nepálu – vernisáž (přednáškový 

sál) 

KP 56 1 Čermáková 

9.  21.1. Fotografie a krajka – Ivana Domanjová S 22 0 Sieberová 

10.  22.1. Fotografie a krajka – Ivana Domanjová S 22 0 Sieberová 

11.  27.1. Krajkářský klub S 12 0 Vondráček 

12.  31.1. Kurz paličkování S 8 2 Krausová 

13.  14.2. Kurz paličkování S 8 2 Krausová 

14.  18.2. Masopustní obchůzka obcí (Chanovice) KP 201 115 Smolík 

15.  22.2. Hospodaření na šlechtických velkostatcích 

a ve městech s důrazem na pivovary, lihovary  

a cukrovary (Senior klub Klatovy) 

P 135 0 Jirák 

16.  28.2. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

17.  5.3. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 10 Kodýdek 

18.  5.–9.3. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 10 Kodýdek, 

Smolík 

19.  9.3. Jarní zastavení – vernisáž KP 41 55 Krausová 

20.  10.3. Šperky ze sutašek S 13 0 Sieberová 

21.  13.3. Kurz paličkování S 8 2 Krausová 

22.  20.3. Jarní aranžování s Hanou Kindelmannovou 

Šebestovou 

S 63 2 Krausová 

23.  27.3. Kurz paličkování S 8 2 Krausová 

24.  30.3. Krajkářský klub S 12 0 Sieberová 

25.  10.4. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

26.  13.–15.4. Expozice lidové architektury – údržba PNP 9 1 Smolík, 

Kodýdek 

27.  24.4. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

28.  26.4. ELA Chanovice (seminář pracovníků památkové 

péče)  

P 35 0 Kodýdek, 

Smolík 

29.  26.4. Hospodaření na šlechtických velkostatcích 

a ve městech s důrazem na pivovary, lihovary  

a cukrovary (SŠZP Klatovy) 

P 2 30 Jirák 



 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

 

Druh 

programu 

 

Počet 

dospělých 

 

Počet dětí 

a mládeže 

 

Realizoval 

 

30.  28.4. Podlomenice roubeného domu S 2 3 Kodýdek 

31.  27.4.–1.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 8 1 Smolík, 

Kodýdek 

32.  11.5. Krajkářský klub S 12 0 Sieberová 

33.  14.5. Lidová architektura jihozápadních  Čech P 1 6 Kodýdek 

34.  14.–18.5. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 6 Kodýdek, 

Smolík 

35.  15.5. Lidové stavitelství  jihozápadních Čech P 52 0 Smolík 

36.  15.5. Lidové stavitelství  jihozápadních Čech P 54 0 Smolík 

37.  15.5. Lidové stavitelství  jihozápadních Čech P 56 0 Smolík 

38.  15.5. Lidové stavitelství  jihozápadních Čech P 55 0 Smolík 

39.  15.5. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

40.  16.5. Hoří, má panenko aneb historie tanečních zábav a 

plesů na Klatovsku (Klub senior Klatovy) 

P 115 0 Jirák 

41.  18.5. Mezinárodní den muzeí (stálá expozice) KP 7 99 Krausová 

42.  18.5. Mezinárodní den muzeí (výstavy) KP 27 180 Krausová 

43.  18.5. Mezinárodní den muzeí (barokní lékárna) KP 67 42 Salvová 

44.  18.5. Mezinárodní den muzeí (ELA  Chanovice) KP 0 217 Kodýdek 

45.  18.–20.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 3 Smolík, 

Kodýdek 

46.  19.5. Podlomenice roubeného domu S 2 3 Kodýdek 

47.  21.5. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 5 Kodýdek 

48.  21.–25.5. Praxe studentů SŠ (SPŠE Plzeň) PNP 2 5 Kodýdek, 

Smolík 

49.  22.5. Kurz paličkování S 8 2 Vondráček 

50.  23.5. Pověsti starých Klatov (Klub vojenských 

důchodců) 

P 17 0 Jirák 

51.  28.5. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 14 Kodýdek 

52.  28.5.–1.6. Praxe studentů SŠ(SPŠE Plzeň) PNP 2 4 Kodýdek, 

Smolík 

53.  28.5.-1.6. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 10 Kodýdek, 

Smolík 

54.  4.6. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 10 Kodýdek 

55.  4.–10.6. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 10 Kodýdek, 

Smolík 

56.  5.6. Kurz paličkování S 8 2 Sieberová 

57.  8.–10.6. Expozice lidové architektury – údržba PNP 5 4 Smolík, 

Kodýdek 

58.  20.6. Čtvero ročních období v krajce – vernisáž KP 43 3 Sieberová 

59.  21.6. 70. výročí  heydrichiády P 33 12 Jirák 

60.  29.6.–14.7. Expozice lidové architektury – údržba PNP 12 8 Smolík, 

Kodýdek 

61.  2.7. Vánoční ozdoby z korálků, korálkový střed 

(Chanovický tvořivý týden) 

S 17 2 Sieberová 



 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

 

Druh 

programu 

 

Počet 

dospělých 

 

Počet dětí 

a mládeže 

 

Realizoval 

 

62.  2.7. Šité a háčkované šperky z korálků (Chanovický 

tvořivý týden) 

S 17 2 Sieberová 

63.  3.7. Nitěná grafika (Chanovický tvořivý týden) S 17 0 Sieberová 

64.  3.7. Nitěné knoflíky (Chanovický tvořivý týden) S 17 0 Sieberová 

65.  4.7. Vypichování (Chanovický tvořivý týden) S 20 0 Sieberová 

66.  4.7. Quiling (Chanovický tvořivý týden) S 20 0 Sieberová 

67.  4.7. Clonové skládání (Chanovický tvořivý týden) S 20 0 Sieberová 

68.  4.7. Prostorová přáníčka (Chanovický tvořivý týden) S 20 0 Sieberová 

69.  5.7. Slaměnné intarzie (Chanovický tvořivý týden) S 14 0 Sieberová 

70.  5.7. Výšivka rybí šupinou (Chanovický tvořivý týden) S 14 0 Sieberová 

71.  6.7. Zvířátka z drátků (Chanovický tvořivý týden) S 19 0 Sieberová 

72.  7.7. Den řemesel 2012 KP 2 937 568 Smolík, 

Kodýdek 

73.  8.7. Krajkářský den S 68 57 Sieberová, 

Krausová 

74.  8.7. Stavba pece S 3 3 Kodýdek 

75.  14.7. Podlomenice roubeného domu S 2 3 Kodýdek 

76.  9.8. Klatovské pověsti (ZUŠ Klatovy) P 12 68 Jirák 

77.  17.–31.8. Expozice lidové architektury – údržba PNP 12 6 Smolík, 

Kodýdek 

78.  21.8. 21. srpen 1968 (radnice, náměstí v Klatovech, 

Konfederace politických vězňů) 

P 40 0 Jirák 

79.  24.8. Zdění z kamene S 2 3 Smolík 

80.  24.8. Stavba pece S 3 3 Kodýdek 

81.  1.9. Podlomenice roubeného domu S 2 3 Kodýdek 

82.  8.9. Dny evropského kulturního dědictví (expozice) KP 87 52 Mikešová 

83.  8.9. Dny evropského kulturního dědictví (výstavy) KP 304 172 Mikešová 

84.  9.9. Dny evropského kulturního dědictví (expozice) KP 19 10 Soumarová 

85.  9.9. Dny evropského kulturního dědictví (výstavy) KP 54 19 Soumarová 

86.  14.–16.9. Expozice lidové architektury – údržba PNP 7 5 Smolík, 

Kodýdek 

87.  15.9. Zdění z kamene S 2 3 Smolík 

88.  16.9. Stavba pece S 3 3 Kodýdek 

89.  21.9. Krajkářský klub S 12 0 Sieberová 

90.  26.9. Zdobení dortů potahovací hmotou S 23 2 Sieberová 

91.  27.9. Expres(e) – vernisáž KP 93 8 Krausová 

92.  27.9. Tapisérie studentů UHK podruhé – vernisáž KP 93 8 Krausová 

93.  28.9.–7.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 2 Kodýdek, 

Smolík 

94.  28.9. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 2 Kodýdek 

95.  2.10. Pověsti hradů na Klatovsku (ZŠ Janovice) P 4 45 Jirák 

96.  3.10. Dějiny Klatov (ZŠ Švihov) P 1 15 Jirák 



 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

 

Druh 

programu 

 

Počet 

dospělých 

 

Počet dětí 

a mládeže 

 

Realizoval 

 

97.  3.10. Dějiny Klatov (ZŠ Švihov) P 1 14 Jirák 

98.  4.10. Kurz paličkování S 11 0 Vondráček 

99.  5.10. Den medu (ELA Chanovice) KP 756 53 Kodýdek, 

Smolík 

100.  5.10. České včelařství v historii a dnes (ELA) P 25 2 Kodýdek, 

Smolík 

101.  5.10. České včelařství v historii a dnes (ELA) P 23 1 Kodýdek, 

Smolík 

102.  5.10. Prezentace  Cechu dráteníků ČR KP 756 53 Smolík 

103.  5.10. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 4 Kodýdek 

104.  5.–7.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 4 Smolík, 

Kodýdek 

105.  5.–14.10. Praxe studentů SŠ (SŠZP Plzeň) PNP 2 4 Kodýdek, 

Smolík 

106.  7.10. Zdění z kamene S 2 3 Smolík 

107.  7.10. Stavba pece S 3 3 Kodýdek 

108.  10.10. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

109.  16.10. Klatovy v 19. století (SŠZP) P 2 21 Jirák 

110.  19.–28.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 4 Kodýdek, 

Smolík 

111.  17.10. Kytičky kanzaši S 19 0 Prokopová 

112.  24.10. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

113.  24.–28.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 7 3 Smolík, 

Kodýdek 

114.  27.10. Zdění z kamene S 2 3 Smolík 

115.  28.10. Den krajů (barokní lékárna) KP 62 16 Salvová 

116.  28.10. Den krajů (ELA Chanovice) KP 6 0 Kodýdek 

117.  6.11. Klatovský rodák Jan L. Procházka a jeho boj  

za českou národní hudbu – doc. PhDr. Jaroslav 

Fiala, CSc. 

P 19 0 Krausová 

118.  7.11. Slané dorty S 25 0 Sieberová 

119.  7.11. Kurz paličkování S 11 0 Sieberová 

120.  9.11. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 4 Kodýdek 

121.  9.–18.11. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 4 Kodýdek, 

Smolík 

122.  13.11. Písně z Plzeňska – koncert Dívčího 

akademického sboru  Plzeň (KHK PF ZČU 

v Plzni) 

KP 11 4 Prokopová 

123.  14.11. Klatovy a Emil Frýda – Mgr. Karel Mráz,  

PhDr. Lenka Sýkorová 

P 29 0 Soumarová 

124.  16.11. Demontáž a znovupostavení roubeného obytného 

domu Těšetiny čp. 12 

VP 15 5 Smolík 

125.  16.–18.11. Expozice lidové architektury – údržba PNP 12 3 Smolík, 

Kodýdek 

126.  21.11. Vánoční nám nastal čas – vernisáž (chodba) KP 11 33 Soumarová 



 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

 

Druh 

programu 

 

Počet 

dospělých 

 

Počet dětí 

a mládeže 

 

Realizoval 

 

127.  21.11. Jak jsi krásné neviňátko – vernisáž (výstavní sál + 

přednáškový sál) 

KP 90 17 Smolík 

128.  21.11.– 

21.12. 

Vánoční trh T 340 733 Mikešová 

129.  21.11. Kurz paličkování S 11 0 Sieberová 

130.  23.11. Krajkářský klub S 12 0 Vondráček 

131.  23.11.  Dlabání dřevěných okapových žlabů S 20 0 Kodýdek 

132.  23.11.–

2.12. 

Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 4 Kodýdek, 

Smolík 

133.  2.12. Balení vánočních dárků – Martina Raiserová S 12 0 Krausová 

134.  2.12. Vánoční ozdoby S 26 18 Sieberová 

135.  2.12. Betlémy (ukázky výroby betlémů) S 26 18 Sieberová 

136.  5.12. Lidová architektura jihozápadních Čech P 1 6 Kodýdek 

137.  5.–14.12. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 6 Kodýdek, 

Smolík 

138.  7.12. Pivovary na okrese Klatovy (Osadní výbor Luby) P 92 0 Jirák 

139.  9.12. Slavnostní stolování S 24 25 Sieberová 

140.  9.12. Přáníčka pokaždé jinak S 24 25 Sieberová 

141.  9.12. Betlémy (ukázky výroby betlémů) S 24 25 Sieberová 

142.  11.12. 20. století (ZŠ Nýrsko) P 1 10 Jirák 

143.  11.12. 20. století (ZŠ Nýrsko) P 1 8 Jirák 

144.  11.12. Lucie noci upije – PhDr. Ing. Ota Kéhar P 6 70 Sieberová 

145.  11.12. Lucie noci upije – PhDr. Ing. Ota Kéhar P 8 2 Sieberová 

146.  12.12. Vánoční zvyky (ZŠ Plánická) P 1 15 Sieberová 

147.  12.12. Sedm zvyků vánoční doby Karlovy (Senior klub 

Klatovy) 

P 110 0 Jirák 

148.  12.12. Výšivka rybí šupinou S 7 0 Sieberová 

149.  13.12. Aranžování vánoční výzdoby –   

Hana Kindelmannová Šebestová 

S 77 0 Prokopová 

150.  16.12. Skládání ručníků (pro darování) S 29 27 Sieberová 

151.  16.12. Dárkové krabičky na sto způsobů S 29 27 Sieberová 

152.  16.12. Betlémy (ukázky výroby betlémů) S 29 27 Sieberová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C E L K E M   

    
 

Druh akce:  
 

 

 Počet akcí: 
Návštěvnost: 

Dospělí: Děti a mládež:       Celkem: 

Přednáška P   36 1 876 377    2 253 

Pracovněnaučný pobyt PNP 24 112 121 233 

Rekreačněnaučný 

pobyt 

RNP  

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Videopořad VP 1 15 5 20 

Seminář S 65 768 120 888 

Beseda B 0 0 0 0 

Kulturní program KP 25 6 107 1921 8 028 

Trh T 1 340 733 1 073 

Tisková konference TK 0 0 0 0 

Brigáda, dobrovolnická 

činnost 

BR 0 0 0 0 

Celkem:  152 9 1218 3 277 12 495 

 

 

 

 

 

V Klatovech dne 19. března 2013  

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 
 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2012; 

Příloha č. 6: přehled poskytnuté metodické pomoci 

 

Rok: Měsíc, 

datum: 

Muzejní expozice, organizace; 

popř. jiný subjekt: 

Specifikace metodické pomoci: Realizace: 

2012 01 Muzeum Českého lesa v Tachově 

(o. Tachov) 

- výběr sbírkových předmětů pro výstavu „Rok na vsi“ Sie 

2012 01 – 05  Muzeum Lamberská stezka Žihobce - příprava realizace stálé expozice, koordinace činnosti 

autorů scénáře expozice 

Sm, Soup 

2012 01 – 12  Město Plánice - evidence a inventarizace sbírkového fondu Rodného 

domku Františka Křižíka v Plánici 

Sm 

2012 16.2. Infocentrum Kdyně  

(o. Domažlice) 

- sumarizace řemeslníků – výrobců velikonočních 

zvykoslovných předmětů 

Soup 

2012 02 – 06  Obec Nezdřev  

(o. Plzeň-jih) 

- příprava a tisk monografie Obce Nezdřev Mik, Prok, Sm, Soum, Soup 

2012 03 Galerie Nositelů tradice lidových 

řemesel Chanovice 

- aktualizace a reinstalace expozice Sie, Sm 

2012 03 Krajský úřad Plzeňského kraje  

– Odbor hejtmana PK 

(o. Plzeň-město) 

- sumarizace řemeslníků – výrobců keramických 

předmětů 

Soup 

2012 03 – 04  Muzeum Lamberská stezka Žihobce - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

stálé expozice 

Hů, Chr, Ji, Sie, Sm 

2012 03 – 04  Muzeum Lamberská stezka Žihobce - příprava slavnostního zpřístupnění muzea Sm 

2012 03 – 04  Občanské sdružení OTISK 

Chudenice 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „Za ranních červánků, aneb kroje našich 

předků“ 

Hů, Chr, Ji, Sie 

2012 2.4. Obec Předslav - vstupní instruktáž pro nového kronikáře Sm 

2012 04 – 05  Městys Kolinec - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

expozice „Stálá expozice z historie Kolince a okolí“ 

Hůá, Ji, Přer 

2012 04 – 07  Obec Pačejov - příprava a organizace výstavy k dějinám obce Sm 

2012 04 – 09  Obec Chanovice - příprava a tisk monografie osady Černice Mik, Prok, Sm, Soum, Soup 



2012 05 – 06  Muzeum Příhraničí Kdyně  

(o. Domažlice) 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „200 let od návštěvy Františka I. ve Kdyni“ 

Hůá, Ji, Přer 

2012 28.5. ZŠ Lerchova, Sušice - příprava, přeprava a instalace putovní výstavy 

„Stopy poutníků“ 

Von 

2012 05 – 06  Město Klatovy - příprava konference k 70. výročí heydrichiády Ji 

2012 05 – 09  Dům historie Přešticka  

(o. Plzeň-jih) 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „Naše řeka Úhlava“ 

Hůá, Přer 

2012 05 – 09  Městské muzeum Horažďovice - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „ Půta Švihovský a jeho doba“ 

Hůá, Přer 

2012 06 Město Klatovy - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavky u příležitosti konference k 70. výročí 

heydrichiády 

Ji 

2012 06 Muzeum Příhraničí Kdyně 

(o. Domažlice) 

- výběr sbírkových předmětů pro výstavu „Historické 

hodiny“ 

Sm 

2012 18.6. Muzeum Františka Pravdy  

v Hrádku u Sušice 

- příprava, přeprava a instalace putovní výstavy 

„Stopy poutníků“ 

Von 

2012 07 – 09  Městys Dešenice - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy u příležitosti 740. výročí založení městyse 

Hů 

2012 07 – 10  Obec Chanovice - příprava a korektury sborníku k 100. výročí založení 

spolku včelařů v Chanovicích 

Kod, Mik, Sie, Sm, Soum 

2012 08 – 09  Muzeum a galerie severního 

Plzeňska Mariánská Týnice  

(o. Plzeň-sever) 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy k česko-bavorské spolupráci 

Hů, Ji 

2012 08 – 09  Muzeum a galerie severního 

Plzeňska Mariánská Týnice 

(o. Plzeň-sever) 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „České nebe“ 

Hů 

2012 12.9. ZŠ Nalžovské Hory - příprava, přeprava a instalace putovní výstavy 

„Pamětníci dávných časů“ 

Von 

2012 09 Městys Dešenice - instalace výstavy „Reklama konce 19. a první 

poloviny 20. století“ 

Hů 

2012 09 – 12 Město Klatovy - příprava, sestavení a korektury sborníku 

z konference k 70. výročí heydrichiády 

Ji, Mik, Prok, Sm, Soum, 

Soup 



2012 10 Muzeum středního Pootaví 

Strakonice 

(o. Strakonice) 

- výběr sbírkových předmětů pro výstavu „Krása 

vánočních ozdob“ 

Sie 

2012 10 – 11  Město Klatovy - výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy u příležitosti konference věnované Pavlu 

Kristiánu Koldínovi 

Hů 

2012 11 Prachatické muzeum v Prachaticích 

(o. Prachatice) 

- výběr sbírkových předmětů pro výstavu „Opomíjený 

symbol Vánoc“ 

Sie 

2012 11 Muzeum Příhraničí Kdyně 

(o. Domažlic) 

- výběr sbírkových předmětů pro výstavu „Půjdem 

spolu do Betléma…“ 

Sie 

2012 11 – 12  Galerie Nositelů tradice lidových 

řemesel Chanovice 

- příprava a tisk propagačních skládaček expozice Sm, Soup 

2012 11 – 12  Galerie Nositelů tradice lidových 

řemesel Chanovice 

- příprava a tisk průvodců expozicí na rok 2013 Sm, Soup 

2012 12 Národní památkový ústav v Plzni 

– hrad Švihov 

- výběr předmětů a příprava podkladů pro instalaci 

výstavy „O dějinách astrologie“ 

Hů, Chr, Ji 

 

Použité zkratky jmen zaměstnanců Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. 

Čer Čermáková Milada, PhDr. 

Hů Hůrka Jindřich 

Hůá Hůrková Jindra, Mgr. 

Chr Chroustová Renata 

Kod  Kodýdek Libor 

Ji Jirák Jan 

Mik Mikešová Monika 

Prok Prokopová Věra 

Přer Přerostová Hana, Mgr. 

Sie Sieberová Ivana, Mgr. 

Sm Smolík Luboš, Mgr. 

Soum Soumarová Hana, Mgr. 

Soup Soupírová Václava 



Von Vondráček Karel Václav 

 

V Klatovech dne 21. března 2013  

Zpracovali:   Hůrka Jindřich, Mgr. Sieberová Ivana, Mgr. Smolík Luboš, Soupírová Václava 
 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2012 

Příloha č. 7: rozbor hospodaření za rok 2012           
 

 

 Plán (Kč) Skutečnost  (Kč) 

___________________________________________________________________________

  

Příjmy vlastní 1.300.000,00 2.594.264,25  

Náklady provozní neinvestiční    9.078.000,00     12.460.141,88  

Náklady investiční 750.000,00    750.000,00 

___________________________________________________________________________ 

     Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 969/ 2011 ze dne 15. prosince 2011 

byl schválen pro Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. neinvestiční příspěvek            

na provoz ve výši  Kč 9.078.000,00, investiční příspěvek na nákup malého traktoru, valníku             

a čelního nakladače ve výši Kč 750.000,00. 

 

     Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5080/ 2012 ze dne 23. ledna 2012 byla 

provedena změna závazného ukazatele navýšením neinvestičního příspěvku ve vztahu                  

ke zřizovateli ve výši Kč 250.000,00. Finanční prostředky byly 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. 

     Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 102/ 2012 ze dne 17. prosince 2012 byl 

nařízen odvod finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu ELA 

Chanovice – Transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12 ve výši Kč 

69.375,00 – neinvestiční prostředky a ve výši Kč 575.303,52 – investiční prostředky. 

      

     Organizace naplánovala použití finančních prostředků ve výši Kč 500.000,00 z rezervního 

fondu na úhradu nákladů Přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje a na úhradu 

provozních nákladů organizace. 

 

     Příspěvek od KÚPK za rok 2012 ve výši Kč 9.078.000,00 byl účelově navýšen                           

na Kč 9.503.000,00 a to: 

od MK ČR  Kč 100.000,00  na projekt „Kulturní aktivity – Pověřené odborné 

regionální pracoviště pro Plzeňský kraj“ 

Kč   75.000,00  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“ 

  

 

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

ve výši Kč 60.944,00 (finanční Kč 26.740,00 a věcné Kč 34.204,00).  

 

 

 



K příjmům  

 

příjmy tvoří vstupné do hlavní budovy muzea  Kč    48.824,00 

vstupné do barokní lékárny  360.740,00 

vstupné do  ELA Chanovice  102.725,00 

drobné badatelské služby     215,00 

nájemné – přednáškový sál  38.404,00  

nájemné – VO ELA    13.500,00 

nájemné inspekční pokoj  13.917,00  

prodej publikací a propagačních materiálů v muzeu    9.655,00 

prodej publikací a propagačních materiálů v BL  57.217,00 

prodej publikací a propagačních materiálů VO ELA 9.185,00 

archeologické dozory a výzkumy  690.444,00 

ostatní    1.609.423,60 

úroky z běžných účtů    14,65 

 

     Příjmy z archeologických výzkumů a dozorů ve výši Kč 690.444,00 snižují náklady na 

jejich realizaci, a to ve výši Kč 840.728,96 (věcné náklady Kč 152.568,96 a mzda + SZP 

archeologa a brigádníků Kč 688.160,00).  

 

K ostatním výnosům  

     V této položce byly přeúčtovány náklady za zhotovení ručně paličkované krajky, figuríny 

„Polyxeny z Pernštejna“ pro Národní památkový ústav v Praze ve výši Kč 12.000,00; náklady 

za zpracování podkladů pro klatovský vycházkový okruh pro Město Klatovy ve výši Kč 

10.000,00; náklady za přípravu a tisk publikace „Nezdřev – Dějiny obce od pradávna                 

po dnešek“ ve výši Kč 113.036,00 dle Smlouvy o dílo č. 2/ 2012 pro Obec Nezdřev; náklady 

za přípravu a zpracování textu pro publikaci „Černice v proměnách času“ dle Smlouvy o dílo 

č. 1/ 2012 pro Obec Chanovice ve výši Kč 19.250,00; za zhotovení ročního kronikářského 

zápisu Města Klatov za rok 2011 ve výši Kč 22.830,00; za náklady spojené se sumarizací 

příspěvků, PC přepisem a jazykovými korekturami Sborníku „70 let heydrichiády“ pro Město 

Klatovy ve výši Kč 5.538,00; náklady za dodávku prací a služeb spojených s realizací 

projektu „Mapování objektů lidové architektury na území MAS Pošumaví – III. etapa“               

ve výši Kč 74.000,00 dle Smlouvy o dílo č. 3/ 2012. 

     Také jsou zde zahrnuty spotřebované dary a reklama ve výši Kč 74.039,00.  

     Čerpání fondů – z fondu reprodukce majetku se pořídil majetek ve výši Kč 173.787,00                     

a na údržbu majetku se použily prostředky ve výši Kč 274.570,00. 

     Na překlenutí finanční ztráty organizace zapojila rezervní fond ve výši Kč 795.399,60. 

 

 

K nákladům  
 

Spotřeba materiálu  

nákup knih do muzejní knihovny Kč  18.920,00 

nákup časopisů do muzejní knihovny   21.226,80 

nákup hygienických a úklidových prostředků   47.783,36 

nákup kancelářských potřeb   96.997,79  

nákup ostatního materiálu   91.162,00  

nafta a benzin do služebních automobilů   90.960,52  

 

     U časopisů se jedná převážně o celoroční předplatné na rok 2012. 



     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, sady 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 stavebního materiálu na údržbu nemovitostí v ELA 

Chanovice; materiál pro konzervátorskou dílnu; skla do výstavních vitrín; elektromateriálu  

do barokní lékárny; vápna na bílení; nákup kapalin do ostřikovačů služebních automobilů; 

materiál na instalaci výstav apod. 

 

Spotřeba energie  

za elektřinu bylo zaplaceno  Kč  306.345,00 

za plyn bylo zaplaceno  Kč  493.350,00 

 

Vodné, stočné, srážková voda  

náklady k 31. prosinci 2012 činily  Kč  62.558,00  

 

Prodané zboží 

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč 46.527,87 

 

Opravy a udržování – hmotný majetek  

náklady k 31. prosinci 2012 činily  Kč  191.032,75  

     Jedná se o opravy kopírovacích strojů, skeneru; opravy topení a kotle v hlavní budově; 

opravu klempířských prvků ve VO ELA Chanovice; opravu a výměnu starého bojleru za nový 

v hlavní budově muzea; opravu elektrického zařízení, opravu odcizených svodů, poškozených 

parapetů na hlavní budově; opravu odcizených svodů a žlabů na halovém depozitáři kasárna              

a opravu střešní krytiny na hlavní budově muzea. 

 

Cestovné 

náklady k 31. prosinci 2012 činily  Kč  179.618,00 

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

 

 

Služby nemateriální povahy  

poštovné  Kč  25.038,60 

telekomunikační poplatky  Kč  72.756,07 

polygrafie Kč 129.618,00 

nákup sbírek Kč  36.300,00   

ostatní služby  Kč  757.793,20 

přepravné  Kč 53.668,00 

bankovní poplatky Kč 13.477,00 

     U polygrafie se jedná o tisk Nabídkového katalogu vzdělávacích a kulturních akcí muzea            

na rok 2012; o tisk pozvánek a plakátů na vánoční výstavu „Jak jsi krásné neviňátko“; o tisk 

publikace „Nezdřev“ hrazeno z prostředků OÚ Nezdřev; o tisk propagační tiskoviny 

„Skládačka ELA Chanovice“, hrazena z projektu ROP JZ: ELA Chanovice – Transfer                   

a rekonstrukce obytné chalupy Těšetiny čp. 12 a o tisk skládačky Galerie NT ČR – propagace 

expozice hrazeno z prostředků MK ČR. 

     U nákupu sbírek se jedná o sbírkové předměty do podsbírky Nositelé tradice ČR 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 archeobotanickou analýzu vzorků z lokality 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  5.058.862,00  

ostatní osobní náklady  Kč  1.132.601,00 

zdravotní pojištění  Kč  459.799,00 

sociální pojištění Kč 1.278.432,00  

jiné sociální pojištění Kč  21.765,00  

FKSP  Kč  50.588,00  

jiné sociální náklady  - sociální dávky Kč  16.022,00 

 - stravenky gastroturky Kč 85.972,40 

 - OOPP zaměstnanců Kč     33.632,18  

 

Silniční daň  

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč  8.008,00  

 

Jiné daně a poplatky 

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč 3.820,00 

 

Jiné pokuty a penále 

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč 26.311,00 

 

Manka a škody 

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč 9.858,00 

 

Ostatní náklady z činnosti  

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč 42.385,00 

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

za odvoz odpadků, za členský příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti. 

 

Odpisy dlouhodobého majetku 

K 31. prosinci 2012 byly odpisy hmotného investičního majetku Kč 1.278.212,32. 

 

Náklady z odepsaných pohledávek 

náklady k 31. prosinci 2012 činily Kč  8.460,00 

 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku          Kč    210.281,00 

     U drobného dlouhodobého majetku se jedná o nákup policových regálů pro archeologické 

oddělení, knihovnickoinformační oddělení a pro národopisný depozitář, PC sestavy                 

pro ekonoma organizace a PC sestavy pro regionální odborné pracoviště (hrazen z prostředků 

MK ČR). Dále se zakoupil průtokový ohřívač, mobilní telefon, GPS pro potřeby archeologa.  

Do objektu Těšetiny čp. 12 v ELA Chanovice se zakoupily dva nové hasicí přístroje, dále          

pro potřeby tohoto pracoviště vrtačka, stolní kotoučová pila a párty stan na kulturní akce 

pořádané v tomto objektu. 



 

Hmotný investiční majetek (dotace z KÚPK) 

Malý traktor, valník a čelní nakladač  Kč 797.376,00 

(Kč 750.000,00 investiční dotace KÚPK, Kč 47.376,00 vlastní prostředky) 

 

     Z fondu reprodukce se použily vlastní prostředky ve výši Kč 173.787,00 na nákup regálů 

Super pro národopisný depozitář ve výši Kč 57.326,00 a prostředky na vyzdění kamenného 

soklu stodoly Příkosice ve VO ELA Chanovice ve výši Kč 69.085,00 a doplňky 

k malému traktoru ve výši Kč 47.376,00. 

 

Pohledávky  

     U odběratelů za neuhrazené faktury splatné počátkem ledna 2013 ve výši Kč 238.765,40,            

za poskytnuté provozní náklady splatné během roku 2013 Kč 337.780,00, náklady příštích 

období činí Kč 13.302,00, které budou proúčtovány do nákladů 2013 během 1. čtvrtletí tohoto 

roku a výdaje příštích období činí Kč 5.301,60. 

 

Stav fondů k 31. prosinci 2012 
 

fond odměn  Kč  10.246,04 

fond kulturních a sociálních potřeb  Kč  21.840,60 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného  Kč  473.829,26 

hospodářského výsledku 

fond rezervní z ostatních titulů Kč 369.171,97 

fond reprodukce majetku  Kč  1.546.324,22  

ostatní finanční fondy – veřejné sbírky  Kč  0,00 

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

K 31. prosinci 2012 bylo uzavřeno: 

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

a na úklid expozice barokní lékárny. 

260 dohod o provedení práce, a to: 64 na archeologické záchranné výzkumy, 

 28 na lektorskou a průvodcovskou činnost v hlavní                  

                                                         budově a ELA,  

 15 na řešení projektu dokumentace lidové architektury na 

  území MAS Pošumaví, 

 4 na překlady textů OÚ Chanovice, OÚ Nezdřev, 

13 na přípravu a realizaci vánoční výstavy                               

a doprovodných programů  „Jak jsi krásné neviňátko“, 

3 na přípravu a realizaci Dne medu, 

 16 na praxi studentů SPŠS v ELA Chanovice, 

 5 na administrativní práce, 

 2 na projekt „Made in Cham/made in Klatovy“  

 –  excerpce literatury, 

 4 na přípravu a realizaci paličkované krajky, 

 3 na uspořádání knihovního a archivního fondu, 

 78 na přípravu a realizaci Dne řemesel 2012, 

 1 na třídění dokumentace, 

 5 na řešení grantových projektů Ministerstva kultury ČR, 

 5 na přípravu a realizaci přednášek pořádaných v muzeu, 

 14 na údržbu v ELA Chanovice. 



 

Ujeté km a spotřeba benzinu a nafty  

     Na Š 136 2P7 9140 bylo najeto celkem 10 023 km při spotřebě 667,78 l benzinu,  

na Š Roomster 4P9 2296 bylo najeto celkem 18 507 km při spotřebě 1 064,02 l nafty,  

na Ford Transit 3P7 8132 bylo najeto celkem 5 537 km při spotřebě 496,02 l nafty. 

     U malého traktoru bylo najeto 62,2 Mh (4 Mh při nákupu) a bylo spotřebováno 152,00 l 

nafty. 

 

 

V Klatovech dne 14. března 2013     

Zpracovala: Hana Michalová     

        

 

 

 



Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) 
za rok 2012 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2012. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna 

poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. 
 

Název zpravodajské 
jednotky  
(přesný název muzea, 
galerie) 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v 
Klatovech, příspěvková organizace 

IČO 75078 

Adresa Hostašova 1 

Klatovy 

339 01 

Telefon 
376 326 362 

E - mail 
muzeum.klatovy@tiscali.cz 

Kraj 
Plzeňský kraj, Klatovy 

Vlastní www stránky Ano 

www stránky jednotky www.muzeum.klatovynet.cz  

A. KLASIFIKACE MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ podle převládajícího předmětu sbírek a výstav (vhodné zaškrtněte) 

a Kód 

Výtvarné umění 01 

Umělecké obory ostatní 02 

Archeologie a historie (03) 

Historie přírody a přírodovědné obory 04 

Věda a technika 05 

Etnografie (etnologie) a antropologie 06 

Všeobecné, kombinované (vlastivědné) 07 

Skanzeny 08 

Ostatní 09 

B. SEZNAM A KLASIFIKACE POBOČEK MUZEÍ A GALERIÍ (podle převládajícího předmětu sbírek a výstav) V případě více poboček uveďte zbylé v příloze. 

Název a místo pobočky 1) 
Kód 

klasifikace  
Název a místo pobočky 1) 

Kód 

klasifikace  

Barokní lékárna U Bílého jednorožce (Klatovy 149/I.) 09 Expozice lidové architektury v Chanovicích (Chanovice 133) 06 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

1) Vyplní se jmenovitě všechny pobočky muzeí a galerií (počet poboček odpovídá ř. 0103). 
 

Kód klasifikace pobočky se označí podle předcházející tabulky. 

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE K 31. 12. SLEDOVANÉHO ROKU 

 Č. ř. Celkem z toho mimo provoz 
a 1 2 3 

Muzea, památníky 0101 1 0 

Galerie (muzea výtvarných umění) 0102 0 0 

Pobočky muzeí a galerií 0103 2 0 

Počet m2 celkové výstavní plochy 0104 13 640 0 

z 
to

h
o
 počet m2 pro stálé expozice 0105 13 470 0 

počet m2 pro bezbariérový přístup 0106 800 0 

 

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE - DOKONČENÍ 

 Č. ř. Celkem 
z toho mimo 

provoz 
a 1 2 3 

Počet expozic muzeí a galerií 0107 6 x 

v 
to

m
 

výtvarné umění 0108 0 x 

umělecké obory ostatní 0109 0 x 

archeologie a historie 0110 3 x 

historie přírody a přírodovědné 

obory 
0111 0 x 

věda a technika 0112 0 x 

etnografie (etnologie) 

a antropologie 
0113 3 x 

všeobecné, kombinované 

(vlastivědné) 
0114 0 x 

ostatní 0115 0 x 

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0115) 0159 27 925 0 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 1. 4. 2013 Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 114/12 ze dne 17. 10. 2011 

Kult (MK) 14-01 
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Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. * 11 

Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 12 

Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 13 

Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. * 21 

Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * (22) 

Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 23 

Státní podnik dle zák. č. 111/1990 Sb. * 30 

Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. * 32 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, odbory, klub aj.) dle zák. 83/1990 * 40 

Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 

Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 

Církevní organizace dle zák. č. 3/2002 Sb. * 62 

Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. * 64 

Veřejná obchodní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 71 

Komanditní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 72 

Společnost s r. o. dle zák. č. 513/1991 Sb. * 73 

Akciová společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 74 

Družstvo dle zák. č. 513/1991 Sb. * 75 

Živnostenské oprávnění – fyzická osoba dle zák. č. 455/1991 Sb.; 513/1991  Sb. * 80 

Jiná: 90 

* ve znění pozdějších předpisů 



II. VÝKONY MUZEA, GALERIE 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet uspořádaných výstav celkem 

(součet ř. 0210 až 0217) 
0201 24 

v ř. 0201 vlastních (základních) 0202 23 

z 
to

ho
 putovních 0203 4 

počet instalací putovních výstav 0204 4 

počet zapůjčených výstav do zahraničí 0205 0 

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených) 0206 1 

v 
to

m
 od jiných muzeí v ČR 0207 0 

ze zahraničí 0208 0 

jiných (ze soukromých sbírek atd.) 0209 1 

v 
ř.

 0
20

1
 

výtvarné umění 0210 5 

umělecké obory ostatní 0211 3 

archeologie a historie 0212 4 

historie přírody a přírodovědné obory 0213 0 

věda a technika 0214 0 

etnografie (etnologie) a antropologie 0215 10 

všeobecné, kombinované 0216 1 

ostatní 0217 1 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií 

(součet ř. 0219 + ř. 0220 + ř. 0221 + ř. 0223 + ř. 0224) 
0218 64 655 

v 
to

m
 

za vstupné celé 0219 10 868 

za vstupné snížené 0220 8 626 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0221 0 

z toho za služby cizincům 0222 0 

za rodinné vstupné 0223 0 

neplatících 0224 45 161 

Počet účastníků speciálních doprovodných programů 

k výstavám a expozicím (z ř. 0218) 
0225 8 028 

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy  

(z ř. 0225) 
0226 400 

z 
to

ho
 

pro děti a mládež 0227 200 

pro etnické menšiny 0228 0 

pro seniory 0229 120 

pro zdravotně handicapované 0230 5 

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je 

muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu 

ve výstavních prostorách) 

0231 127 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231) 0232 4 467 

P
oč

et
 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0231) 

samostatná scénická 

vystoupení  
0233 0 

přednášky 0234 36 

ostatní 0235 91 

návštěvníků 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0232) 

samostatných scénických 

vystoupení 
0236 0 

přednášek 0237 2 253 

ostatních 0238 2 214 

Počet počítačů ve výstavních prostorách muzea (galerie) 

připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku 
0239 0 

Počet sympozií, konferencí a seminářů  

(pořádaných muzeem, galerií) 
0240 65 

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 0241 888 

Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. 

č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0242 4 

z ř. 0242 náklad (počet výtisků v ks) 0243 1 551 

Počet titulů vydávaného periodického tisku  

dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0244 0 

z ř. 0244 náklad (počet výtisků v ks) 0245 0 

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl  

dle zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0246 0 

z ř. 0246 náklad (počet v ks) 0247 0 

Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných 

nosičích  
0248 0 

z ř. 0248 náklad (počet v ks) 0249 0 

Počet titulů elektronických dokumentů na internetu  0250 0 

Počet titulů z ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250, 

které jsou autorskými díly zaměstnanců muzea 
0251 4 

Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 0252 327 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252) 0259 150 171 

III. ZAMĚSTNANCI 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Celkový počet pracujících (fyzických) osob 2)  0301 523 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 0302 23,0 

z toho odborných pracovníků (přepočtený stav) 0303 14,0 

Počet dobrovolných (fyzických) pracovníků z ř. 0301 0304 500 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0305 10 000 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0305) 0359 11 060,0 

IV. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0401 1 344,6 

z 
to

h
o
 

vybrané vstupné  0402 512,3 

tržby z prodeje upomínkových předmětů, 

propagačních materiálů, programů apod. 
0403 76,1 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu 0404 0,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0405 9 503,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0406 0,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů 0407 0,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0408 0,0 

z toho z fondů EU 0409 0,0 

Dary a sponzorské příspěvky 0410 74,0 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0411 1 538,5 

Příjmy (výnosy) celkem  

(ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411) 
0412 12 460,1 

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0413 0,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0414 750,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0415 0,0 

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0416 0,0 

Dotace a granty na investice ze zahraničí 0417 0,0 

z toho z fondů EU 0418 0,0 

Dotace a granty na investice celkem 

(součet ř. 0413 až 0417) 
0419 750,0 

Vlastní vklady 3) 0420 0,0 

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420) 0459 27 008,6 

V. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0501 2 735,1 

z toho nájmy 0502 22,0 

Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507) 0503 8 099,0 

v 
to

m
 

mzdy 0504 5 058,9 

ostatní osobní náklady 0505 1 132,6 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0506 1 738,2 

ostatní sociální náklady 0507 169,3 

Náklady na nákup sbírkových předmětů  0508 36,3 

Náklady na restaurování, konzervování a preparování 

(dodavatelsky) 
0509 0,0 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0510 21,7 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0511 0,0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0512 1 278,2 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0513 289,9 

Výdaje (náklady) celkem  

(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513) 
0514 12 460,2 

Nezbytné základní provozní výdaje (z ř. 0514) 0515 11 189,0 

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0516 849,0 

v 
to

m
 hmotný majetek 4) 0517 849,0 

nehmotný majetek 5) 0518 0,0 

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518) 0559 45 928,4 

  

                                                                                              

2) Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod. 
3) Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.). 
4) Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP). 
5) Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP). 



 

VI. KNIHOVNY MUZEÍ A GALERIÍ 

Evidenční číslo knihovny evidované dle knihovního 

zákona č. 257/2001 Sb. 
 

 

 Č. ř.  Celkem 
a 1 2 

Počet knihoven 0601 1 

z toho přístupných veřejnosti 6) 0602 1 

Počet knihovních jednotek 0603 70 685 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 0604 315 

Počet registrovaných uživatelů 0605 137 

v 
to

m
 zaměstnanci muzea a galerie 0606 11 

ostatní veřejnost 0607 126 

Počet výpůjček celkem 0608 1 374 

z toho absenčních výpůjček 0609 113 

Výdaje na knižní fond v tis. Kč 0610 40,0 

Počet zaměstnanců knihovny (přepočtený stav) 0611 3,0 

z toho odborných knihovníků 0612 3,0 

Počet dobrovolných pracovníků 0613 1 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0614 1 000 

Počet počítačů v muzejní studovně nebo knihovně 

připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku 
0615 4 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0615) 0659 73 814,0 
 

                                                                                              

6) Pro poskytování knihovnických služeb. 

 

 

VII. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU 

 Č. ř. Celkem 

a 1 2 

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku, 

s nimiž vykazující organizace hospodaří  

k 31. 12. sledovaného roku 

0701 0 

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku, 

které vykazující organizace užívá na základě nájemní  

smlouvy k 31. 12. sledovaného roku 

0702 0 

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní 

památku, s nimiž vykazující organizace hospodaří  

k 31. 12. sledovaného roku 

0703 10 

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní 

památku, které vykazující organizace užívá na základě 

nájemní smlouvy k 31. 12. sledovaného roku 

0704 1 

Počet m2 plochy přístupné veřejnosti 0705 12 740 

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0705) 0759 12 751 

VIII. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MUZEA (GALERIE) 

 

IX. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 

 Č. ř.  Celkem 
a 1 2 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. sledovaného roku 0901 139 042 

z toho digitalizovaných 0902 0 

 z toho počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou on-line katalogu na internetové stránce muzea (z ř. 0902) 0903 0 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok 0904 196 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za sledovaný rok 0905 0 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení 0906 3 297 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení 0907 1 059 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok 0908 46 752 

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0909 327 

z toho vlastní kapacitou 0910 327 

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0911 0 

z toho vlastní kapacitou 0912 0 

Počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0913 0 

z toho vlastní kapacitou 0914 0 

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok 0915 0 

Počet zaměstnanců muzea podílejících se na plnění vědeckovýzkumných úkolů (z ř. 0915) za sledovaný rok (přepočtený stav) 0916 0,0 

Počet výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje 0917 0 

Počet badatelských úkonů za sledovaný rok (návštěvy, dotazy, konzultace, žádosti o rešerše atd.) 0918 669 

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0918) 0959 191 669,0 

 

Případný komentář: 

 Č. ř. Celkem 

a 1 

2 

Ano 

Odhad 

takto 

rezervova

ných 

vstupenek  

v % 

(Podíl 

rezervací  

z ř. 0218) 

Ne 

Možnost 

elektronické 

rezervace 

vstupenek 

prostřednictvím on-line formulářů 0801   × 

prostřednictvím elektronické pošty 0802 × 1,0  

Počet návštěv webových stránek muzea za sledovaný 

rok 
0803 5 000 

 Sbírka muzea (galerie) je zapsána v CES: Ano 

Odesláno dne: 

28.3.2013 09:39:43 

Razítko: 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková 
organizace 

Výkaz vyplnil – jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 

Mgr. Luboš Smolík 

Telefon: 376326362 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: 

e – mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz 



Metodické vysvětlivky k výkazu 

ODDÍL I. 
Řádek 0101 a 0102: uvádějí se samostatná muzea, památníky, galerie, nikoliv detašovaná pracoviště. 
Řádek 0103: za pobočku se považují ty detašované části muzea, galerie, které jsou mimo sídlo muzea, galerie a tvoří s vykazujícím muzeem, galerií organizační 

jednotku. 
Řádek 0107: za expozici se pokládá dlouhodobá, tj. více než dvouletá instalace sbírkových předmětů muzea nebo galerie umístěná v jednom objektu, přístupná 

veřejnosti, nebo část takové instalace tématicky jednoznačně pro návštěvníky odlišená od jiných částí (např. názvem, samostatným katalogem, informací 
v průvodci apod.). 

ODDÍL II. 
Řádek 0201: zahrnují se všechny výstavy, které muzeum nebo galerie uspořádaly, tzn. základní, vlastní putovní a dále výstavy převzaté od jiných organizací, tj. výstavy 

jinou organizací instalované a ve vykazujícím muzeu nebo galerii přechodně vystavené. Podrobnější členění se uvede v ř. 0202 – 0217. 
Řádek 0202: vlastní (základní) výstava – jedná se o výstavu autorsky připravenou vykazujícím muzeem a obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50%). 
Řádek 0203: putovní výstavou se rozumí výstava pořádaná muzeem, památníkem nebo galerií mimo vlastní výstavní prostory (ve školách, obcích, kulturních klubových 

zařízeních apod.). 
Řádek 0206: převzatá (zapůjčená) výstava – jedná se o výstavu, kterou si vykazující muzeum vypůjčilo jako celek od jiné instituce, případně si vypůjčilo podstatnou část 

takové výstavy, a vykazující muzeum není jejím hlavním tvůrcem. 
Řádek 0218: vykazuje se počet návštěvníků expozic a výstav podle počtu prodaných vstupenek, případně podle záznamu v knize návštěv. Je-li vstup volný, je třeba 

zajistit evidenci jiným způsobem, eventuálně je možno použít spolehlivého odhadu. U putovních výstav uvádí návštěvníky to zařízení, které je právě 
vystavuje. Návštěvníci se vykazují ve fyzických osobách za sledované období, nikoliv teprve po skončení výstavy. 

Řádek 0231: mezi kulturně výchovné akce lze zařadit také vernisáž výstavy (expozice), jestliže bylo její součástí kulturní vystoupení většího rozsahu. Počet návštěvníků 
vernisáže se vykáže v ř. 0232, ale již se nezapočítává do návštěvníků expozic a výstav v ř. 0218. 

Řádek 0233: uvedou se např. koncerty, literárně dramatická vystoupení, folklorní apod. 
Řádek 0235: v ostatních kulturně výchovných akcích se uvedou např. soutěže, přehlídky, poznávací výlety, Muzejní noc atd. 
Řádek 0251: z celkového počtu vydaných titulů (ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250) se uvede počet titulů, které jsou autorským dílem zaměstnanců muzea, nebo 

na jejichž obsahu se zaměstnanci muzea autorsky podíleli, případně počet titulů, které prezentují činnost muzea. Za takové tituly se (bez ohledu na autorský 
podíl zaměstnanců muzea) považují např. katalogy nebo průvodce expozic, výstav a sbírek muzea, sborníky z konferencí, jichž bylo muzeum pořadatelem 
apod. 

Řádek 0252: uvede se počet dnů v roce, po které muzeum zpřístupnilo výstavní prostory veřejnosti. Pokud muzeum provozuje několik samostatných objektů, uvede se 
nejdelší časový interval, kdy bylo muzeum v těchto objektech otevřeno. 

ODDÍL III. 
Řádek 0302: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený stav). Metodicky odpovídá ukazateli uvedenému na příslušném čtvrtletním výkazu o práci. 
Řádek 0303: jako odborní pracovníci se vykazují vědečtí pracovníci, kurátoři sbírek, kvalifikovaní konzervátoři, restaurátoři, lektoři a pracovníci manažmentu, přičemž 

jejich vzdělání není pro výkaz rozhodující. 
Řádek 0304: dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či 

společnosti. 

ODDÍL V. 
Řádek 0515: do výpočtu nezbytných základních provozních výdajů se zahrnou: údaje z ř. 0502 + 0503 + 0510 + 0512 a dále eventuelní výdaje v tis. Kč na povinné revize 

a servis přístrojů a zařízení (např. EZS, EPS, RHP atd.), náklady na energie a komunální poplatky (tj. např. elektrická energie, plyn, dálkové vytápění, vodné 
a stočné, likvidace komunálního a nebezpečného odpadu), pojistné na majetek a osoby, bankovní služby, odvod do FKSP, případně povinné náklady na 
preventivní zdravotní péči nebo na povinné školení zaměstnanců, povinné náklady na vedení elektronické pošty a s tím spojenou správu softwaru. 

ODDÍL VI. 
Za knihovnu se pro účely tohoto statistického výkazu považuje ta součást muzea, jejímž hlavním cílem je udržování uspořádané sbírky knih, časopisů a jiných 
dokumentů, které jsou řádně evidovány na základě platných právních předpisů v přírůstkovém seznamu, spravovány pověřeným pracovníkem a umožňují prostřednictvím 
knihovnických služeb využívání této sbírky. 

Řádek 0601:  uvede se počet výše definovaných organizačních útvarů muzea k 31. 12. sledovaného roku. 
Řádek 0602:  uvedou se ty knihovny, které kromě pracovníků muzea slouží i dalším zájemcům ze strany veřejnosti. 

Řádek 0603:  uvede se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. sledovaného roku v přírůstkových seznamech, zmenšený o počet 
knihovních jednotek zapsaných v seznamech úbytků. Za knihovní jednotku se považuje každý samostatný svazek knihy, vázaný nebo v deskách uložený 
komplet celého ročníku nebo alespoň několika čísel periodika, každý separát článku, ucelený soubor přímo čitelných kopií nebo mikrokopií ekvivalentní 
jednotce originálu tiskoviny, ucelený soubor fotokopií (obrazových informací) nebo jiných netištěných dokumentů (ucelených souborů obrazových 
a zvukových informací na filmech, diapozitivech, videokazetách, gramofonových deskách, magnetofonových páscích či kazetách a discích). Za samostatnou 
knihovní jednotku se nepovažuje jednotlivé číslo časopisu nebo novin. 

Řádek 0604: uvede se počet všech knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období evidovány v přírůstkovém seznamu. 
Řádek 0605:  uvede se počet uživatelů, kteří si ve vykazovaném roce na evidovanou výpůjčku vypůjčili alespoň jednu knihovní jednotku. Pokud knihovna není přístupna 

veřejnosti, uvede se počet zaměstnanců muzea. Za registrovaného uživatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná v knihovně, 
která je oprávněna půjčovat si dokumenty z jejích fondů a která během vykazovaného období byla nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena. 

Řádek 0608:  uvede se součet všech zaregistrovaných výpůjček knihovních jednotek fyzickým i právnickým osobám, prezenčně či absenčně, všech vyžádaných 
a zaregistrovaných prodloužení výpůjční lhůty a všech kladně vyřízených požadavků na meziknihovní (i mezinárodní) výpůjční službu jiným knihovnám i od 
jiných knihoven. 

Řádek 0609: absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka mimo budovu knihovny. 
Řádek 0610: uvede se úhrn veškerých výdajů za všechny dokumenty zakoupené knihovnou během vykazovaného období pro její knihovní fond. 
Řádek 0611:  uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců knihovny přepočtený na plně zaměstnané za sledovaný rok s přesností na jedno desetinné místo, jedná 

se o počet zaměstnanců knihovny z celkového počtu zaměstnanců muzea (tj. z ř. 0301).  
Řádek 0612:  uvede se součet všech pracovních úvazků zaměstnanců knihovny s kvalifikací v knihovnictví nebo informačních vědách počínaje úrovní ukončeného 

středoškolského studia. 

ODDÍL VII. 
Řádek 0705: uvede se počet m2 plochy přístupné veřejnosti včetně depozitářů sbírek, knihovny a archivu; tj. např. expoziční a výstavní sály, koncertní a přednáškové sály 

a salonky, badatelny a zmíněné depozitáře, knihovny a archivy muzeí a galerií. 

ODDÍL IX. 
Řádek 0901: vykazují se ty sbírkové předměty, které byly v předchozích letech evidovány v 1. stupni evidence a předměty evidované ve 2. stupni evidence, pokud nejsou 

zahrnuty v evidenci 1. stupně. 
Řádek 0902: převedení dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení 

takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu a jejich archivace. 
Řádek 0904: vykazuje se počet přírůstkových čísel získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0905: vykazuje se počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0908: vykazuje se počet sbírkových předmětů, které byly od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku revidovány (porovnání evidence se skutečným stavem 

sbírek). 
Řádek 0909: počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0911: počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0913: počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0917: za výstupy plnění úkolů výzkumu a vývoje se považují monografie (jejich kapitoly) s přiděleným ISBN, články s poznámkovým aparátem ve sbornících 

a časopisech, ohlášené referáty na konferencích, učebnice (jejich kapitoly), katalogy sbírek, výstav nebo expozic, případně edice dokumentů, které mají 
kritický aparát, libreto nebo scénář autorské výstavy nebo expozice, rukopisy výzkumných a restaurátorských zpráv mající povahu autorského díla, přijaté 
projekty nebo návrhy na nové technologie. 


