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Děkujeme všem, kteří v roce 2013 podpořili aktivity klatovského muzea jak finančně, tak i materiálně či 

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

 

 

     Rok 2013 nebyl pro naši organizaci vůbec jednoduchý, ale zároveň byl dobrý a dá se 

konstatovat, že i úspěšný. Muzeum si dokázalo nakonec poradit se sníženým příspěvkem                

a zároveň s velkými nároky na opravy a údržbu spravovaných objektů a svěřeného majetku.  

     Počátkem roku byly Plzeňskému kraji smluvně vráceny dva objekty: po více než padesáti 

letech užívání to byl objekt bývalého výstavního pavilonu a dále depozitární budova Klatovy 

čp. 29/ V.  Krajský úřad Plzeňského kraje následně tyto objekty převedl na Město Klatovy. 

Bývalý výstavní pavilon jsme museli vystěhovat do konce října 2013, u depozitáře Klatovy čp. 

29/ V. budeme muset uložený majetek vymístit do konce roku 2015.  

     V případě uvedeného výstavního pavilonu musel být vyřešen i problém zrušené dílny 

správce hlavní budovy muzea. Své nové prostory našla dílna v suterénu severního křídla hlavní 

budovy, odkud musel být nejdříve vystěhován depozitář kolekce hraček. Tyto sbírkové předměty 

spolu s podsbírkou výtvarného umění z výstavního pavilonu byly provizorně uloženy ve druhém 

nadzemním podlaží hlavní budovy, nábytek a další vybavení bylo dočasně umístěno do 

depozitární regálové haly. Nastěhování dílenského inventáře předcházela technická a stavební 

úprava nově přidělených prostorů: oprava elektroinstalace a úprava osvětlení, posílení 

vytápění o montáž akumulačních kamen, oprava omítek, vybílení, opravy dveřních vstupů.  

     Druhý depozitář Klatovy čp. 29/ V. můžeme na základě smlouvy o výpůjčce používat do 

konce roku 2015. V letošním roce musíme proto naplánovat a částečně realizovat některé 

stavební úpravy a depozitární vybavení u náhradního objektu Klatovy čp. 209/ II. v areálu 

klatovské nemocnice. Tuto údržbu musíme pak dokončit v první polovině následujícího roku          

a do jeho konce uvolnit prostory objektu čp. 29/ V. 

    Závěr topné sezóny 2012/ 2013 v hlavní budově muzea výrazně ovlivnil špatný technický stav 

kotlů, kdy jeden přestal zcela vytápět a druhý se dařilo udržet v provozu pouze nadměrným 

úsilím servisní firmy. V měsíci červenci 2013 padlo rozhodnutí o realizaci rekonstrukce a od 

samého počátku srpna byla připravována projektová dokumentace včetně zprávy o požární 

bezpečnosti, stavební řízení a výběrové řízení na dodavatele vytápěcí technologie. K vlastní 

rekonstrukci pak došlo v prosinci 2013 až lednu 2014. Celkové náklady ve výši 1.817.694,67 

Kč podpořil především zřizovatel muzea – Plzeňský kraj mimořádnou účelovou investiční 

dotací.  

     Nutno je potřeba se zmínit ještě o jedné milé události. V závěru roku 2013 obdrželo muzeum 

sdělení Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad                  

o podpoře projektu „Rekonstrukce venkovské usedlosti Lužany čp. 35“ v areálu Expozice 

lidové architektury v Chanovicích. Stavební rehabilitace roubené obytné chalupy a rámové 

stodoly by tak měla proběhnout v letech 2014–2015 a dotace z fondu Evropské unie by měla 

podpořit rozpočtové náklady ve výši 3,1 mil. korun.  

      

 

     V Klatovech dne 26. března 2014 

 

 

 

       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 2013, 6. červenci 2013, 6. říjnu 2013 a 6. lednu 2014. 

 

 

1. Akviziční činnost 

        

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů  

celkem k 31. prosinci 2013 139 222 

Celkový počet položek přírůstkových čísel (odhad) 500 000 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných v roce 2013          180 

Celkový počet položek přírůstkových čísel zapsaných v roce 2013      

z toho 12 archeologických nálezových souborů 643 

 

Přehled způsobu nabytí: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

 

Počet přírůstkových čísel:  
 

Počet položek a souborů: 
 

dar  

vlastní sběr 

starý sbírkový fond  

koupě 

převod 

 

131 

  12 

    6 

   31 

                       0 

 

   560 

     12 

                       12 

     59 

       0 
 

 

C E L K E M  
 

                   180 
 

  643 
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Počet vyřazených předmětů v roce 2013:   0 

Počet předmětů půjčených v roce 2013:   509  

Počet předmětů vypůjčených v roce 2013:   718 

 

Přehled přírůstků sbírkových předmětů získaných v roce 2013 –  viz příloha číslo 1 

 

           Fond videozáznamů 

           Počet přírůstkových čísel videokazet, CD, DVD k 31. prosinci 2013  277 

           Roční přírůstek   4 

 

           Fond negativů          

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond datových nosičů 

           Počet přírůstkových čísel datových nosičů k 31. prosinci 2013  6 

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond audio 

  Roční přírůstek   0 

 

           Fond diapozitivů 

  Roční přírůstek   7 

 

  Fond barokního lékárenství  

  Počet přírůstkových čísel barokního lékárenství k 31. prosinci 2013        412 

  Roční přírůstek            15 

 

           Knihovna 

           Počet knihovních jednotek k 31. prosinci 2013  71 000 

  Roční přírůstek v knihovních jednotkách  314 

 

   Přehled způsobu nabytí v knihovním fondu: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

Počet knihovních jednotek:  
 

dar 

vlastní sběr 

starý sbírkový fond 

koupě 

převod 

výměna 

  74 

    0 

157 

  64 

    0 

   19 

C E L K E M                            314 

 

 

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  0 

- etnografická 2 681 

- historická  340 

- numizmatická         0 

- militária        0 

- výtvarné umění      3 766 

- knihy                              0 

- písemnosti a tisky                    5 616 

- negativy a diapozitivy        0 

-  fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 

  obrazová nebo zvuková média 

1 521 

      

- přenesené historické stavby        0 

- věda, technika a průmyslová výroba      532 

- barokní lékárenství        0 

- Nositelé tradice ČR      61 

- přírodniny        11 

C E L K E M                     14 528 

  

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

 

 

Inventarizace knihovního fondu 

  

Knihovní kolekce Počet inventarizovaných knih 

kolekce PER/periodika    574 

kolekce D 3 903 

kolekce C 4 130 

kolekce D červené     998 

kolekce svaté obrázky     233 

JUD – judica       55 

studijní fond  5 153 

C E L K E M                          15 046 

 

 

3. Konzervace  

 

     Finanční situace nedovoluje po mnoho let zadávat sbírkové předměty ke konzervaci 

dodavatelským způsobem.  

     Ve druhém pololetí došlo na pracovišti konzervace ke změně konzervátora (p. Jitka 

Pluhařová odešla do důchodu, nahradila ji sl. Mgr. Karolina Vítovcová).  

     Ve sledovaném období byly svépomocí na pracovišti částečně zpracovány nálezy 

etnografického pracoviště (p. Libor Kodýdek) pocházející z Defurových Lažan (přírůst. 

číslo 94/ 2011). Tj. očištění, popsání, následné vyhledání spojů a slepení. Do této doby 

se podařilo vyhledat a slepit téměř kompletní pánev, další čtyři pánve jsou dohledány 

cca z jedné třetiny až jedné poloviny. Dále pak dvě velké zásobnice jsou vyhledány 

každá cca z jedné poloviny. Práce na tomto materiálu vyžaduje mnoho času a výsledky 
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jsou patrné až po delší době, proto je zpracovávání tohoto nálezu zařazeno do plánu 

práce pracoviště i na rok 2014. Pro etnografické pracoviště byla dále provedena 

konzervace bronzového předmětu z objektu Mirkovice čp. 1. Na bronzové přezce byl 

proveden laboratorní průzkum a základní očištění. (Na počátku roku 2014 byl předmět 

umístěn na výstavě „Mirkovice čp. 1. – chalupa, co pamatuje Žižku“ v hlavní budově 

muzea. Po ukončení výstavy bude konzervační zásah pokračovat.)   

     Dále probíhala konzervace sbírkových předmětů ze sbírek keramiky, porcelánu, 

skla, dřevěných plastik a obrazů. Zásah byl omezen vybavením laboratoře, jednalo se 

především o očistu, dokumentaci, případně o restaurování v podobě slepení rozpadlého 

předmětu.   

     Pro pracoviště historie a dějin umění (p. PhDr. Milada Čermáková) byla provedena 

očista a konzervace předmětů pro výstavu „600 let kolovečské keramiky“.  

     Konzervátorské pracoviště také spolupracovalo s tímto pracovištěm na přípravě 

sbírkových předmětů k zápůjčce do jiného muzea.  

     Pracoviště konzervace (Mgr. Karolina Vítovcová) se také spolupodílelo na stěhování 

depozitáře a mimořádné inventarizaci sbírky obrazů a grafik (p. PhDr. Milada 

Čermáková).  

Zpracovala: Mgr. Karolina Vítovcová, konzervátor muzea 

 

 

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.  

      Od jara roku 2013 bylo připravováno vystěhování objektu bývalého výstavního 

pavilonu v areálu hlavní budovy muzea. Tomuto počinu předcházelo vystěhování 

kolekce hraček (depo hlavní budova muzea – I. PP sever) a k provizornímu uložení 

sbírky do prostoru inspekčního pokoje. Tyto depozitární prostory byly následně 

upraveny pro nové dílenské prostory. Sbírka výtvarného umění byla z pavilonu 

provizorně vymístěna do bývalého služebního bytu ve II. nadzemním podlaží hlavní 

budovy. Nábytek a vybavení z bývalého výstavního pavilonu a I. podzemního podlaží 

hlavní budovy bylo převezeno a také provizorně uloženo do depozitáře regálová hala. 

Uvedené provizorní uložení sbírkového fondu a dalšího majetku organizace bude 

zrušeno při přestěhování sbírek, majetku a vybavení do nového plánovaného depozitáře 

v objektu bývalé interny v areálu klatovské nemocnice.  

     Počátkem měsíce listopadu 2013 byl objekt bývalého výstavního pavilonu předán 

organizaci Správa nemovitostí Města Klatovy, a tak po více než padesáti letech byl 

pavilon vyňat z užívání klatovského muzea.   
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     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. K nové aktualizaci tohoto stavu by mělo dojít ve 2. čtvrtletí roku 2014. 

 

 

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 Plzeňský krajem a Městem 

Klatovy se od počátku roku 2013 začal intenzivněji řešit osud depozitáře Klatovy čp. 

29/ V. Tento na základě nově uzavřené smlouvy o výpůjčce zůstane v užívání muzea do 

konce roku 2015. V době do tohoto termínu bude muset dojít k vystěhování objektu do 

již zmíněného objektu bývalého interního oddělení nemocnice (Klatovy čp. 209/ II.). 

V roce 2013 byla pro tento objekt zpracována projektová dokumentace elektronické 

zabezpečovací signalizace, rozpracovaný je průzkum možného statického zatížení 

objektu, řeší se problém současného nevhodného systému vytápění a do konce měsíce 

května 2014 bude potřeba zpracovat záměry stavebních a technických úprav, aby 

budova během roku 2015 mohla fungovat jako depozitář.  
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II.   VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, BADATELSKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Činnost odborných pracovišť muzea 

 

 Archeologické pracoviště 

     Záchranné archeologické výzkumy: 

- zaregistrováno a zapsáno celkem 303 akcí v různém stádiu realizace; 

- v terénu realizováno 93 investorských výzkumů/ dozorů, 57 výzkumů/ dozorů na 

náklady oprávněné organizace, 1 výzkum byl hrazený částečně z prostředků 

KOVPAN;  u všech akcí byly zpracovány nálezové zprávy/ hlášení a proveden zápis 

do internetové databáze archeologických akcí (dále IDAV) a předány podklady pro 

vystavení faktury ekonomickým pracovištěm muzea. 

     V roce 2013 proběhl povrchový průzkum lokalit s osídlením z období loveckého 

pravěku a revize mohylových pohřebišť. 

     V oblasti péče o sbírky byly k revizi a k překonzervování předány soubory 

kovových artefaktů z lokalit Chanovice – zámek a Sušice – kovářská dílna. Dále byly 

laboratorně zpracovány přírůstky (mytí, lepení, konzervace), včetně popisu a evidence, 

uložení, tisku a průběžnému vyvazování karet. Aktuální stav je 26 063 inventárních 

čísel. 

     Pracovníci archeologického pracoviště připravili a realizovali přednášky:  

- Mgr. Hana Přerostová – Klatovské městské opevnění (budova muzea); 

                                          Počátky archeologie na Klatovsku (Universita 3. věku); 

- Mgr. Jindra Hůrková   – Doba bronzová I, II (Universita 3. věku). 

     Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky Praha, 

byla zahájena revize archeologické databáze Čech.  

     Pro výstavu v píseckém muzeu byla realizována zápůjčka rozsáhlého souboru 

kachlů. 

     Pracovníci archeologického pracoviště se zúčastnili konferencí a seminářů: 

- Seminář muzejních archeologů, Hranice na Moravě – Hůrková, Přerostová; 

- Analýza terénu a modelace, hledání pravěkých sídlišť, Praha – Přerostová; 

- Jihočeská archeologická společnost, Strakonice – Hůrková, Přerostová. 

Zpracovala: Mgr. Jindra Hůrková, archeolog muzea 

 

 

Etnografické pracoviště 

     Ve sledovaném období pracovalo odborné etnografické pracoviště na akvizici                

a správě sbírkových předmětů (pracoviště získalo akviziční činností 205 sbírkových 

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

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

tři výstavy (Patchwork tradičně i netradičně, Klatovy našich prababiček a Den 

přeslavný jest k nám přišel…) v hlavní budově muzea a celou řadu kulturně-

výchovných akcí (viz přehled kulturně-výchovné činnosti), připravovalo podklady pro 

badatele (viz výčet) a zpracovalo podklady pro scénář pořadu České televize Folklorika 

o dřevěné hračce, pošumavském krajkářství a pernikářství v českých zemích.  

     Probíhala aktivní spolupráce s Krajkářským klubem Klatovy i Betlemáři Plzeňska. 

Mediální propagace muzea a jeho činnosti proběhla především v souvislosti 

s výstavami, jejich doprovodnými akcemi a cyklem pracovních seminářů.  

     Pracoviště národopisu v roce 2013 přestěhovalo sbírku hraček do náhradních prostor 

a v souvislosti s tím proběhla inventarizace této části sbírkového fondu. Jako 
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každoročně také proběhla reinstalace Galerie Nositelů tradice v Chanovicích                      

a samozřejmou je již účast na jednání Etnografické komise Asociace muzeí a galerií 

České republiky.  

     V uvedeném období neproběhla (ačkoli u všech předmětů by byla vhodná                    

a u některých přímo potřebná) konzervace či restaurování sbírkových předmětů 

svěřených souborů sbírkových předmětů. 

     V průběhu uvedeného období probíhala v depozitářích průběžná kontrola stavu 

depozitáře i v něm uložených sbírkových předmětů, dále výběr sbírkových předmětů 

pro badatele, pro výstavy vlastní i pro zápůjčky jiným subjektům a jejich zpětné 

zařazení, zařazování nových přírůstků do sbírkových kolekcí. U regionálního pracoviště 

pro tradiční lidovou kulturu došlo k vyklizení archivu a k jeho poskytnutí jako 

náhradního prostoru pro uložení sbírky obrazů a grafických listů. 

Zpracovala: Mgr. Ivana Sieberová, etnograf muzea 

 

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích 

     V rámci sbírkotvorné činnosti bylo získáno darem i vlastním sběrem přes 10 

sbírkových souborů (z Újezdu u Chanovic, Bezděkovce, Líní, Mařatic, Milínova, Dolní 

Lhoty, Defurových Lažan, Kokořova, Dehtína, Jína, Chanovic, Mirkovic, atd.)                     

i jednotlivých předmětů převážně zemědělského a řemeslnického charakteru, a také 

roubená hmota nejstarší české dochované vesnické chalupy z roku 1422 (Mirkovice        

čp. 1 u Českého Krumlova). Základní konzervací prošla z časových důvodů jen část 

předmětů. Několik rozsáhlejších souborů jsme do konce roku 2013 nestačili zpracovat, 

bude nutné kriticky zhodnotit fyzický stav těchto darů a následně je roztřídit do 

podsbírek, zkonzervovat a uložit. Vzhledem k neustálým problémům s nedostatkem 

prostoru v depozitáři v Chanovicích bylo nutné některé etnografické přírůstky zatím 

provizorně umístit do depozitářů v Klatovech.  

     V depozitářích v Klatovech (garážová a regálová hala) proběhl za pomoci 

služebního traktoru transport architektonických článků i ostatních těžkých                        

a velkoformátových předmětů do regálové haly. Přeskládáním předmětů a palet do 

regálů byl uvolněn prostor pro přístup těžké techniky a do uvolněného prostoru byly 

umístěny nové přírůstky včetně konstrukcí z Mirkovic čp. 1. Byly roztříděny kamenné 

prvky v areálu barokní sýpky a uloženy na palety. Část byla převezena do lapidária 

v Klatovech, zbytek bude převezen v roce 2014. 

     Byl zajištěn sezónní i mimosezónní (na objednávku) návštěvnický provoz včetně 

prodeje suvenýrů – viz návštěvnost. Na údržbě a výstavbě se podíleli studenti jednak 

při odborných praxích (6 turnusů) a také při pravidelných pracovně-naučných pobytech. 

Mimo tyto termíny se též několik studentů podílelo na záchraně a dokumentaci 

středověké usedlosti Mirkovice čp. 1 (3 turnusy).  

     Byly organizovány čtyři truhlářské kurzy zaměřené na tradiční ruční truhlářské 

techniky za pomoci pouze ručního neelektrického nářadí. Některé výrobky z těchto 

kurzů (např. svlakové dveře) budou použity ve stavbách přímo v Expozici lidové 

architektury v Chanovicích. 

     Celoročně byly udržovány travnaté plochy v celém areálu Expozice lidové 

architektury i v areálu depozitáře čp. 116 včetně úklidu listí. Byly prováděny 

nejdůležitější údržbové práce v celém areálu i na samotných objektech v Expozici 

lidové architektury v Chanovicích (konzervace střešních plášťů, výměna poškozených 

šindelů) a ve vstupním objektu Expozice lidové architektury (opravy oplocení, branky, 

komunikace, kanalizace, čištění okapů a svodů, údržba zeleně – keřů a stromů proti 

okusu, apod.). Ve stodole vstupní usedlosti byla předělána elektroinstalace, aby nebyla 
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stodola závislá na vstupním objektu a nedocházelo tak k přetížení jednotlivých 

elektrických okruhů a bylo též doplněno nedostatečné osvětlení jednotlivých 

pracovních prostorů. Stejně tak byly doplněny zářivky do všech pater depozitáře 

v Chanovicích. 

     Byla navržena studie novostavby částečně otevřeného depozitáře pro větší stroje 

místo současného nevyhovujícího a staticky narušeného přístřešku u barokní sýpky         

a také studie kůlny, která doplní těšetinskou usedlost. To vše s návrhem rozmístění 

staveb v rámci usedlosti z Lužan bylo předáno k posouzení projektantovi požární 

bezpečnosti.  

     Byly navrženy, vyrobeny a osazeny nové informační tabule u vstupu do Expozice 

lidové architektury v Chanovicích. 

     Pokračovaly i terénní úpravy severní části areálu Expozice lidové architektury pro 

další budoucí výstavbu již rozebrané usedlosti čp. 35 z Lužan. S tím bylo spojeno              

i dotřídění desítek tun získaného stavebního materiálu z demolic – skládající se 

převážně z kamene, cihel a hlíny.  

     V areálu Expozice lidové architektury byla v roce 2013 zahájena rehabilitace 

roubené stodoly z Příkosic. Do konce roku byla stavba postavena a v roce 2014 budou 

probíhat dokončovací práce spojené s osazením nových prvků, které již ve stodole při 

transferu chyběly, nebo jde o konstrukce recentní a nevhodné (netradiční a formátově 

nepřijatelná vrata, doplnění chybějících částí stropů, zvýšení úrovně a dorovnání 

podlah, dokončení terasy před stodolou a s tím související úpravy terénu, atd.).  

     Byla natěžena, vytahána a dopravena (za pomoci služebního traktoru) kulatina pro 

rekonstrukci stodoly a něco málo palivového dřeva.  

     Kromě detailní kresebné a fotografické dokumentace mirkovického středověkého 

domu (hloubkový stavebně historický průzkum, zaměření stavby, fotogrammetrie, 

odebrání vzorků, dokumentace nálezů atd.)  byly dokumentovány i další objekty 

lidového stavitelství, většinou z důvodu jejich zániku, jako např. Chanovice čp. 26, 

Dražovice  čp. 86, Bezděkovec čp. 36, Měčín čp. 14, Jíno čp. 19 aj. 

     Zorganizován byl další Den řemesel, podzimní Den vajec a opětovně byl představen 

Chanovický betlém. 

     Na služebním automobilu, přívěsu a traktoru byly prováděny běžné svépomocné 

opravy a údržby – výměny pneumatik, žárovek, mazání čepů pohyblivých částí atd. Pro 

traktor byl vyroben nosník pro zadní závaží, které je nutné pro stabilitu stroje při 

zvedání těžkých a nevyvážených břemen.  

     Ve vstupním objektu Expozice lidové architektury byla prováděna základní údržba 

zařízení – údržba kotle (oprava tepelného čidla, periodické čištění topeniště, popelníku, 

výměníku a kouřovodů kotle, výměna keramického popelníku pod tryskou, dopouštění 

vody, tlaku v expanzní nádobě, odvzdušňování topení atd.), čištění sítek vodovodního 

systému, čištění sifonů apod.  

     Také byla prováděna údržba strojů a motorového nářadí: pil, křovinořezů, sekačky, 

okružní pily a opravy ručního nářadí (za pomoci správce hlavní budovy muzea), 

broušení řetězů, atd. 

     Každoročně proběhly revize elektroinstalace, elektrického nářadí a zařízení, hasicích 

přístrojů, EZS, bleskosvodů a komínů. Dále proběhla inventarizace hmotného majetku. 

Zpracoval: Libor Kodýdek, správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích  

 

 

 Knihovnickoinformační oddělení 

     Knihovnickoinformační oddělení sestává ze dvou úseků –  muzejní knihovny 

(Jindřich Hůrka, vedoucí oddělení; Renata Chroustová a Ing. Lenka Chlumová, toho 
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času na mateřské dovolené) a muzejního archivu (Jan Jirák a Dagmar Marešová; 

k posílení úseku byla přijata na dohodu o provedení práce 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 kladen na regionální literaturu) a zpracování archivních dokumentů 

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

nemůžeme opominout 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. stupeň, tj. zápis 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 návaznosti na akviziční činnost a zpracování nesmíme zapomenout na:  

ad 1/  uložení 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 2013 byly 

provedeny knihařské práce (nová vazba, převazba) v objemu 10.000,- Kč.; 

s uložením fondu je spojen i úklid prachu na policích a očista vazeb studijního 

fondu (Chroustová);       

ad 2/  revizi knihovního fondu a inventarizaci archivu. 

     Vlastní činnost vedle obecně praktikujících náležitostí: 

-  vytváření a doplňování databáze REOS a faktografických údajů, k těmto se 

v poslední době jako doplněk využitelnosti připojuje i postupné skenování (Hůrka, 

Chroustová, Jirák); 

-  ke katalogizaci drobných tisků (svaté obrázky  a písně) byla dokončena obrazová 

databáze;  

-  knihovna příležitostně participuje na „Dodatcích Knihopisu českých a slovenských 

tisků do roku 1800“ přeposíláním záznamů do Klementina (Hůrka) (dlouhodobý 

projekt Národní knihovny v Praze); 

-  retrospektivní bibliografie „Klatovsko 1946–1949“ (výstřižky článků a statí z novin 

naznačeného období se systematicky zpracovávají, skenují s vytvářením pomocné 

paginace k jejich relevantní využitelnosti (Hůrka); 

-  databáze regionální literatury (konfrontace knihovních jednotek s přírůstkovými 

knihami, vytvoření adekvátního záznamu včetně osignování a uložení (Chroustová);  

-  vytváření inventářů, případné jejich doplňování (Ševčovič, Vančura, Hostaš, 

Plánička a Vaněk – Váňová; Ševčovič – Jirák); 

-  sběr podkladů a kronikářský roční zápis „Kronika 2012“ (Marešová, Soupírová); 

-  průběžná aktualizace soupisů stavebně historických průzkumů a restaurátorských 

zpráv (Hůrka, Chroustová).   

 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 České republice na léta 2011–2015). V tomto novém období je opět 

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



 15 

regionální úrovni jednotlivých krajů, v případě Plzeňského kraje jde právě                            

o Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkovou organizaci. 

     V roce 2013 se aktivity tohoto pracoviště soustředily především na tyto činnosti: 

- informační a metodická funkce (informace, poradenství); 

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

kultury a školství (nejvýznamnější spolupráce završena vydáním publikace                   

o historii Dobrotic); 

- databáze subjektů zabývajících se tradiční lidovou kulturou (k 31. prosinci 2013 – 

196 subjektů); 

- databáze periodických akcí tradiční lidové kultury (k 31. prosinci 2013 – 560 akcí); 

- databáze lidových uměleckých a uměleckých řemeslníků (k 31. prosinci 2013 – 267 

řemeslníků); 

- databáze betlémářů (k 31. prosinci 2013 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 2001, 2011–2013 a zařazení do sbírky 

muzea; 

- aktualizace expozice Galerie Nositelů tradice o vzorky výroby nových Nositelů 

tradice či nové výrobky stávajících Nositelů tradice; 

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

- dokumentace objektů lidové architektury, převod dat dokumentace do databázové 

aplikace www.mistnidedictviposumavi.cz (IV. část, zdokumentováno 28 objektů, 

celkem zdokumentováno 183 objektů); 

- pokračování pasportizace objektů kaplí na území města Klatovy a příprava vydání 

publikace Kaple a kapličky na území města Klatovy;  

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

Nositelů tradice z celé České republiky; 

- příprava, organizace a realizace akce ke specializované potravinářské činnosti – 

Den vajec; 

- aktivace činnosti komise Rady Plzeňského kraje pro krajský seznam nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury (zpracování nominačních návrhů pro rok 2013: 

Loutkové divadlo na Plzeňsku, Ochotnické divadlo v západních Čechách, Dudácká 

tradice na Chodsku); 

- realizace projektu Made in Cham/made in Klatovy (2013–2015) v Programu 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 (projekt je 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). 

Zpracovali: Václava Soupírová, Mgr. Luboš Smolík, Pověřené odborné regionální 

pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj  

 

 

Pracoviště historie a dějin umění 

     Pracoviště historie a dějin umění se v roce 2013 zaměřilo na výstavní činnost.          

Byly připraveny a vyinstalovány výstavy: „Nápojové sklo ze sbírek muzea“              

(12.6.–8.12. 2013) a „Pozvánka na odpolední čaj“ (12.1.–31.5. 2013). Zároveň byla 

poskytnuta pomoc při přípravě výstavy „Klatovy našich prababiček“ (12.6.–16.9. 2013) 

vyhledáním vhodných artefaktů ze sbírek muzea a také při instalaci. 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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     Stěžejním úkolem roku 2013 bylo přestěhování sbírky obrazů, kreseb a grafiky 

z pavilonu u muzea do hlavní budovy muzea z důvodu uvolnění objektu pro stálou 

výstavu skla Lötz. Jednalo se o 3 766 sbírkových předmětů. Při stěhování byla zároveň 

provedena inventarizace a základní očista předmětů. Do této práce byla plně zapojena 

nová konzervátorka muzea.  

     Pokračovalo se v inventarizaci porcelánu a keramiky (P 978–1108), uspořádána byla 

kolekce kolovečské keramiky (očištěna a připravena na výstavu na počátku roku 2014 

pod názvem „600 let historie keramiky v Kolovči“) a po skončení bude zapůjčena do 

muzea ve Kdyni. 

     Nezanedbatelné byly služby badatelům, odborné poradenství, které v řadě případů 

vyústilo k darování vytypovaných předmětů muzeu. 

Zpracovala: PhDr. Milada Čermáková, historik 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. 

      V roce 2013 se konal již 11. ročník Dne řemesel. Přehlídky v zámeckém areálu               

a areálu Expozice lidové architektury se zúčastnilo 62 řemeslnických dílen, z toho 14 

Nositelů tradice lidových řemesel (kolem 125 fyzických řemeslníků, rodinných 

příslušníků a přátel); tuto výrobu doplnilo 21 stánků trhovců s výrobky z oblastí 

tradiční lidové kultury. Vytištěno bylo 4 000 ks vstupenek za úplatu a 1 000 ks volných 

vstupenek, vstupenek za úplatu bylo prodáno 3 128 ks, možnosti volného vstupu 

využilo 581 zájemců; vstup zdarma byl dále umožněn 738 dětem do fyzické výšky 130 

cm. Celková návštěvnost v roce 2013 byla 4 537 zájemců, což je celkově o 1 032 více 

než v roce 2012 a nejvíce ze všech 11 ročníků.  

Doba realizace: 2003–2013  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

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

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. V době udržitelnosti jde 

také o aktualizaci a doplňování informací německo-českých webových stránek. 
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 Doba udržitelnosti projektu: 07/ 2011–06/ 2016  

 Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitelé: Petra  Kodýdková,  Mgr. Ludmila  Krausová,  Václava  Soupírová,               

Mgr. Ivana Sieberová 

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

 

 

 Druhá světová válka na Klatovsku 

     V roce 2013 bylo dokončeno shromažďování materiálů k dosud nepříliš 

zdokumentovaným událostem v regionu v roce 1942. Jednalo se v prvé řadě o dopady 

atentátu na obyvatelstvo a činnost Oberlandrátu Klatovy. V tomto směru se 

nashromáždilo více informací o úloze bezpečnostní služby SD, která byla dosud 

většinou opomíjena. Dále pak postavení protektorátního četnictva v té době se 

zmapováním osudů několika četníků, kteří zasáhli výrazněji do dění (ať již jako 

kolaboranti nebo jako odbojáři). Tyto plus další informace získané k událostem na 

Klatovsku v roce 1942 byly zveřejněny v příspěvku ve Sborníku Historické společnosti. 

Další budou zveřejněny ve výstavě plánované na jaro 2015 v souvislosti se 70. výročím 

konce druhé světové války.  

     Souběžně s výstavou by měla být vydána publikace mapující období let 1935–1945 

v regionu, kde by se měly objevit všechny dosud vybádané materiály ohledně dění jak 

v Československu, tak následně v Protektorátu Čechy a Morava, resp. Oberlandrátu 

Klatovy v tomto období. 

 Doba realizace projektu: 1995–2005   

 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 plánováno 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. 

     V roce 2013 v rámci údržby došlo v objektu obytné roubené chalupy čp. 12 

původem z Těšetin k doplnění záklopů proti vletu ptáků mezi krokvemi krovu, podbití 

spodní plochy střechy, výrobě a montáži řezaného okřídlí. Údržbou prošla také 

povrchová kanalizace objektu.  

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 plánováno období 

udržitelnosti projektu. 

     Cílem projektu byla realizace zpevnění hlavní obslužní komunikace ve skanzenu; 

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. 

     V roce 2013 proběhla údržba povrchové kanalizace v areálu skanzenu. Dále povrch 

prostoru proti vstupu do provozní budovy skanzenu byl zajištěn posypem z drobného 

štěrkového kamene. V této části byly nově osazeny lavičky a stojany pro kola.  

Doba udržitelnosti projektu: 07/ 2010–06/ 2015  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

Spoluřešitel: Libor Kodýdek 

Projektový program: ROP NUTZS 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 2013 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 pomoc, vedení kroniky Krajkářského klubu Klatovy a realizace retrospektivních 

výstav prací členek Krajkářského klubu Klatovy pod názvem Čtvero ročních dob 

v krajce v knihovně v Nýrsku a v době pouti ve Strážově na Šumavě.  

Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

 

Knihopis českých a slovenských tisků do roku 1800 
     Projekt spuštěn 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 1 800, což je základním cílem představit kulturní 

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

století; aktivity v roce 2013 – 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 
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 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 dvojjazyčná publikace, výstava 

v Neukirchenu a Klatovech, tisková konference a seminář k výsledkům projektu 

(Klatovy).  

     Během roku 2013 byl sestaven časový plán úkolů projektu, byl proveden výběr 

výrobních lokalit na základě excerpce z regionální literatury. Řešitelé připravili návrh 

karty databáze výrobních lokalit a strukturu pro vyplňování této karty. Databáze byla 

připravena v počítačovém programu Excel. Mgr. Sieberová připravila text pro českou 

část katalogu k výstavě, která bude v roce 2014 instalována v Neukirchenu a v roce 

2015 v Klatovech. Dále byla realizována fotodokumentace výrobků a také pořízení 

pozitivů z historických fotografií. 

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 

     Databáze představuje biografické a bibliografické údaje o osobnostech, které se 

v regionu narodily nebo zde po delší dobu působily; v roce 2013 se údaje doplňovaly 

průběžně u cca pěti osobností; celkově databáze čítá zhruba 1 200 záznamů, takže                    

o nějakém masivním doplňování již nemůže být řeč; nicméně i zpětně dochází 

k doplňování základních záznamů o nové informace a především, jako doplněk,               

i o fotografickou digitalizaci osobností (v roce 2013 cca 50); v projektu se i nadále bude 

systematicky pokračovat v naznačených intencích doplňování.  

 Řešitelé: Jindřich Hůrka, Renata Chroustová, Jan Jirák 

 

 

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

dochovaných výstřižků statí a 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 – rok 1949, který v současné době čítá 724 výstřižků 

nakopírovaných stran (průběžně probíhá i jejich archivace v digitální podobě  

/vyvázáno – 5 sv. /600 s./; celkově naskenováno cca 750); 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 toto území) a tematickou oblast (logické navázání na 

předchozí retrospektivní bibliografie vytvořené v muzejní knihovně);  příležitostně 

zahájeny činnosti i k roku 1948 – zatím přepsáno cca 250 stran; 1947 (průběžně probíhá 
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i jejich archivace v digitální podobě  /vyvázáno – 2 sv./ 200 s.); celkově naskenováno 

cca 300; u roku 1946 záznamy roztříděny a připraveny pro přepis; předpoklady 

ukončení projektu – včetně výstupu: 1949 konec roku 2014; 1948 konec roku 2016; 

1946–1947 konec roku 2017. 

Řešitelé: Jinřich Hůrka, Alena Polívková 

 

 

Současná betlemářská výroba v jihozápadních Čechách 

     V souvislosti  s přípravou  vánočních výstav došlo ke kontaktování dalších výrobců 

betlémů v regionu. V průběhu roku 2013 se nepodařilo bohužel získat od nich vyplněný 

dotazník k jejich betlemářské činnosti pro zařazení do databáze betlemářů Plzeňského 

kraje, průběžně probíhala spolupráce s Betlemáři Plzeňska účastí na jejich jednáních                        

a poskytnutí informačního servisu v případě jejich zájmu. 

Řešitel: Mgr. Ivana Sieberová 

 

 

 Venkovské panské sídlo ve středověku a raném novověku – archeologický výzkum 

zámku v Chanovicích  

      Dlouholetý záměr přípravy a vydání odborné publikace na základě několika 

realizovaných archeologických výzkumů v areálu chanovického zámku. V současné 

době dokončena kapitola Přírodní prostředí a strava; Kovové předměty; Sklo – 

obrazové přílohy; Kachle; Předměty z organických materiálů a Výroba z kamene. 

 Řešitel: Mgr. Jindra Hůrková  

 

 

 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 

 

 

 Výběrová bibliografie časopisu Šumavan 

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

zachycujících články, statě a 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 kulturu; 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 (systematický, 

personální a autorský a rejstřík institucí a korporací); v roce 2013 došlo jen k dílčím 
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pracím na projektu cca v rozsahu 30 hodin; 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 

     Probíhá dlouhodobý výzkum výroby hraček v regionu včetně pokusů o akviziční 

činnost v této oblasti. Projekt se v roce 2013 dále aktivizoval získáváním kontaktů  na 

další výrobce, uživatele a sběratele hraček. Zároveň jsou vytipováni noví účastníci pro 

semináře hračkářů v klatovském muzeu. S vedením muzea dohodnut termín pro 

seminář v únoru roku 2015. 

     V souvislosti s realizací již dříve popsaného projektu Made in Cham/made in 

Klatovy dojde k rozšíření informací o výrobě hraček na území okresu Klatovy. 

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

 

 

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 období let 2010–2013 bylo podrobně zdokumentováno 183 objektů (z toho 28 

objektů v roce 2013) lidové architektury na území Místní akční skupiny Pošumaví 

(okres Klatovy, část okresu Domažlice a Plzeň-jih). Výsledky tohoto projektu „Místní 

dědictví – bohatství, na které zapomínáme“ jsou od roku 2011 prezentovány včetně foto 

dokumentace na webových stránkách www.mistnidedictviposumavi.cz. V loňském roce 

probíhaly částečně dokumentační práce na kaplích 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 

 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 v České republice 

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

 Spolupráce: Mgr. Luboš Smolík 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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 Dodatky Knihopisu českých a slovenských tisků 

 Řešitel: Národní knihovna v Praze 

 Spolupráce: Jindřich Hůrka 

 

 

 Dendrochronologické datování objektů lidové architektury 

 Řešitel: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Plzni 

 Spolupráce: Libor Kodýdek 
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III.  KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

 

1.  Expozice 

 
Název expozice Doba zpřístupnění   Celé   Poloviční     Volné       Návštěvníci 

                                                                                                 vstupné   vstupné        vstupné    celkem 

 

Historie Klatovska celoročně    428         873   516       1 817 

/hlavní budova muzea/ 

Barokní lékárna 04–10/2013                 5 631     5 041 3 560 14 232 

/Klatovy čp. 149/ I./  

Expozice lidové architektury 06–10/2013       8 064          454         3 288         11 806 

/skanzen Chanovice/ 

Lidová řemesla Pošumaví 04–09/2013                        0                0      15 458        15 458 

/zámek Chanovice/ 

Galerie Nositelů tradice 04–09/2013        0                0       15 658        15 658 

/zámek Chanovice/ 

Historická místnost zámku 04–09/2013  0              0        15 658 15 658 

/zámek Chanovice/ 

C E L K E M                                                                       14 123         6 368        54 138       74 629 

 

 

2.  Výstavy 
 

Typ výstavy, místo konání Počet                              Celé   Poloviční         Volné   Návštěvníci 

           výstav                          vstupné       vstupné    vstupné    celkem 

 

Klatovy – hlavní budova muzea     17            896 2 721 9 380  12 997 

Chanovice – vstupní usedlost ELA    2 382 62 185 629 

Putovní výstavy (okres Klatovy)       1 0 0  1 210 1 210 

C E L K E M      20  1 278 2 783 10 775 14 836 

 

Podrobný přehled návštěvnosti expozic a výstav v roce 2013 – viz příloha č. 3.  
 

 

3. Další kulturně-výchovné akce 

 
Druh akce  Počet akcí      Dospělí  Děti a mládež      Celkem  
 

Přednáška 32 560 180 740 

Pracovněnaučný pobyt 38 140 199 339 

Rekreačněnaučný pobyt  0 0 0 0 

Videopořad 0 0 0 0 

Seminář 63 723 129 852 

Beseda 0 0 0 0 

Kulturní program   23 6 071 1 250 7 321 

Trh 0 0 0 0 

Tisková konference 0 0 0 0 

Brigáda, dobrovolnická činnost 0 0 0 0 

C E L K E M 156 7 494 1 758 9 252 

 

Podrobný přehled návštěvnosti kulturně-výchovných akcí v roce 2013 – 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 14 123           6 368 54 138    74 629 

 výstavy  20    1 278   2 783 10 775 14 836 

kulturně-výchovné akce  156 7 494 1 758 -    9 252 

C E L K E M  - 22 895 10 909 64 913 98 717 

 
  

5. Služby badatelům 

       

            Počet registrovaných uživatelů knihovny  136 

            Počet výpůjček v knihovně  1 608  

            Počet badatelských návštěv  640 

 z toho  - knihovna  385 

             - archiv  127           

  - spisovna  5          

  - kronikáři  7             

  - péče o tradiční lidovou kulturu  22          

  - archeologický archiv   10 

  - etnografické pracoviště   1 

  - pracoviště historie a dějin umění  20 

  - korespondenčně                                                 63 
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IV. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

1.  Vlastní vydavatelská činnost 

Z finančních důvodů bohužel muzeum nic samostatně v roce 2013 nevydalo. 

 

 

2.  Publikační činnost ve spolupráci 

 

ČERMÁKOVÁ, Milada. Klatovy oslaví 200 let pěstování karafiátů. In: Vítaný host: 

čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, 2013, č. 2, s. 15. ISSN 1801–6561.  

 

HŮRKA, Jindřich – HŮRKOVÁ, Veronika. Mediální fenomén: Obrázky z automatů. 

In: Pošumaví: informační bulletin Šumavy a Českého lesa, 2013, č. 1, s. 13: barevné 

obr.  

 

HŮRKA, Jindřich. Příspěvek k novým obchodním podobám mediální prezentace zboží 

konce 19. a první poloviny 20. století – Bibliografie a prameny. In: Sborník prací 

z historie a dějin umění – Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2013 – Sv. 7 (2013), 

s. 123–127; obr. příl.  

 

CHROUSTOVÁ, Renata. Bibliografie regionální produkce za roky 2011–2012. In: 

Sborník prací z historie a dějin umění – Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2013 – 

Sv. 7 (2013), s. 360–390. 

 

JIRÁK, Jan. Každodennost druhého období okupace Klatov – Heydrichiáda. In: 

Sborník prací z historie a dějin umění – Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2013 – 

Sv. 7 (2013), s. 165–237; obr. příl.  

 

KODÝDEK, Libor. Stopy nejstaršího osídlení na katastru obce Dobrotice. In: 

Dobrotice v proměnách času, 2013 – Sv. 13, s. 15–16.  

 

PŘEROSTOVÁ, Hana. Příspěvek k poznání městského opevnění v Klatovech. In: 

Sborník prací z historie a dějin umění – Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2013 – 

Sv. 7 (2013), s. 13–57.  

 

SIEBEROVÁ, Ivana. Tam, kde zní klapot paliček. Strojopis – námět pro pořad ČT 

Folklorika, 2013, 7 s.  

 

SIEBEROVÁ, Ivana. Perník není jen z Pardubic. Strojopis – námět pro pořad ČT 

Folklorika, 2013, 9 s.  

 

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra. Dějiny jednotlivých domů a jejich majitelů. In: 

Dobrotice v proměnách času, 2013 – Sv. 13, s. 26–68.  

 

SMOLÍK, Luboš. Vznik obecního zřízení a administrativní vývoj Dobrotic. In: 

Dobrotice v proměnách času, 2013 – Sv. 13, s. 100–113.  

 

SMOLÍK, Luboš. Česká dřevěná hračka. Strojopis – námět pro pořad ČT Folklorika, 

2013, 7 s. 
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SOUMAROVÁ, Hana. Pláničkovy dopisy Jindřichu Vančurovi, z let 1925–1926. In: 

Sborník prací z historie a dějin umění – Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2013 – 

Sv. 7 (2013), s. 95–111. 
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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 

 - údržba akumulátorů k nouzovému osvětlení 

 - opravy  nářadí  pro  archeologické  pracoviště  a  Expozici  lidové  architektury  

        v Chanovicích 

- údržba objektů a objektových zařízení (dodavatelská): 

 -  údržba a opravy elektroinstalace 

 -  údržba a opravy elektronické zabezpečovací a požární signalizace 

 -  opravy depozitárních skříní, doplňování polic 

 -  demontáž akumulačních kamen v dílenských prostorech 

-  opravy čerpadel, expanzomatů, regulačního systému a kotlů ústředního 

vytápění;  

    v  závěru  roku  2013 a  počátkem  roku  2014  rekonstrukce kotelny 

 -  opravy hasicích přístrojů 

 -  údržba a opravy kopírovacího stroje 

 -  údržba a opravy PC sítě a internetu 

 -  údržba a opravy telekomunikačního systému 

- průběžný úklid prostorů a venkovních komunikací hlavní budovy 

- údržba rostlin ve veřejně přístupných prostorech 

 

 

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

 

- průběžný úklid prostorů 

- aktuální instalace výkladce 

- údržba a opravy objektových zařízení (svépomocná)  

- generální úklid na sezónu 2013 

- údržba a opravy pohyblivé vchodové mříže, příprava podkladu pro restaurování 

mříže  

-   provoz systému elektronické zabezpečovací signalizace s přenosem dat na operační  

      pult Policie ČR včetně údržby 
 

 

3. Klatovy čp. 29/ V. – depozitář 

 

-    běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná) 

-    opravy oken, montáž regálů 

-    údržba venkovní dešťové kanalizace a přilehlého pozemku 

 

 

4. Klatovy – depozitární garážová hala 

 

-    běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 
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- vyřezávání náletových křovin, sekání a likvidace travního porostu v okolí objektu 

- běžný úklid prostorů 

 

 

5.  Klatovy – depozitární regálová hala  

 

-   běžná údržba objektu a pozemku (svépomocná): 

- vyřezávání náletových křovin, sekání a likvidace travního porostu v okolí objektu 

- běžný úklid prostorů 

 

 

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 hasících přístrojů  

- oprava a údržba elektroinstalace 
 

 

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). Nyní probíhá období udržitelnosti projektů. 

Ve prospěch realizace výstavby a údržby skanzenu organizace pracovněnaučných 

pobytů a praxí středních škol. Hlavní aktivity: 

-    údržba  přístupové  a  obslužné  komunikace  po  obvodu  pozemku  včetně  údržby  

 kanalizace 

            -    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; v roce 2013 větší oprava a rozšíření stávající 

elektroinstalace; 

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

 - vysekávání travního porostu včetně likvidace 

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

 - úklid sněhu z komunikací a z prostoru dvora 

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

 - oprava vrat dvorního vjezdu do usedlosti 

 - konzervační nátěr oplocení 
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Roubený špýchar – Petrovice čp. 6 

- konzervační nástřik obvodového roubení (Bochemit) 

 

Roubená kolna se stodůlkou – Měčín čp. 9 

- konzervační nástřik obvodového roubení a bednění stěn (Bochemit) 

 

 Roubená stodola – Nezdice mlýn 

- oprava střešního pláště včetně konzervačního nástřiku (Karbolineum) 

- konzervační nástřik obvodových stěn  (Bochemit) 

 

 Roubený chlívek – Kokšín čp. 6 

- konzervační nástřik obvodových stěn (Bochemit) 

 

 Roubený obytný dům – Čachrov čp. 39 

- oprava oplocení včetně konzervačního nátěru (Luxol) 

 

Roubený špýchar – Přetín čp. 34 

- konzervační nátěr střechy, štítů a bednění stěn (Karbolineum) 

- konzervační nástřik obvodových roubených stěn (Bochemit) 

 

Smírčí kříž 

 

Bezdýmná sušárna na ovoce – Měčín čp. 151 

 

Roubený špýchar – Svrčovec čp. 17 

- konzervační nátěr střechy (Karbolineum) a konzervační nástřik roubení 

obvodových stěn (Bochemit) 

 

Roubená stodola – Příkosice čp. 29 

- montáž roubených stěn 

- montáž stropů  

- dozdění kamenného soklu  

- terénní vyrovnání podlahy v objektu  

- montáž krovu  

- montáž šindelového střešního pláště  

- konzervační nástřiky roubení (Bochemit) a střechy (Karbolineum) 

 

Roubená obytná chalupa – Těšetiny čp. 12 

- zhotovení výplní prostorů mezi krokvemi pro zamezení vletu ptáků 

- podbití střešního pláště vystupující střechy mimo krov  

- zhotovení a osazení vyřezávaného okřídlí 

- konzervační nátěr střechy (Karbolineum) 

- údržba povrchového svedení vody do kanalizace 

 

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

a roubeným špýcharem Malinec čp. 10 

- zpracování projektové žádosti o finanční podporu z Programu regionálního 

operačního programu Strukturálních fondů EU 

- terénní úpravy plochy pro budoucí realizaci usedlosti 

- sběr a roztřídění kamene a zeminy z demolicí 
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Roubený čeledník – Otěšice čp. 2 

- konzervační nátěr střechy a štítů (Karbolineum) 

- konzervační nástřik roubení obvodových stěn (Bochemit) 

 

Kopie dřevorubeckého sezónního srubu 

 

Kaple sv. Josefa 

 

Kovaný křížek na kamenném podstavci (1848) 

- konzervace kovové části křížku  

 

Litinový křížek na kamenném podstavci (1863) 

- konzervace kovové části křížku  

 

Předzahrádka usedlosti středního sedláka 

- údržba léčivých bylin 

 

 

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 včetně přívěsu 

- malý traktor BRANSON včetně přívěsu 

- sekačky na trávu 

-    motorové pily 

            -    křovinořezy 

            -    průmyslové vysavače 

            -    spádová míchačka 

 

 

10. Revize budov a zařízení 

 

-    ve všech svěřených a nájemní smlouvou, či smlouvou o výpůjčce ošetřených 

budovách provádí organizace ve stanovených termínech pravidelné revize, v roce 

2013 realizovány: 

9.1. 2013  - kontrola hasicích přístrojů v hlavní budově muzea, v Barokní lékárně 

U Bílého jednorožce v Klatovech a v Expozici lidové architektury 

v Chanovicích 

10.1. 2013  -  kontrola a kalibrace zařízení pro detekci hořlavých plynů v kotelně 

hlavní budovy muzea 

30.1. 2013 - kontrola spalinových cest ve vstupním objektu Expozice lidové 

architektury v Chanovicích 
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20.2. 2013  - revize elektronické požární signalizace a elektronické zabezpečovací 

signalizace v hlavní budově muzea 

22.2. 2013 - kontrola spalinových cest v hlavní budově muzea 

04/ 2013 - revize elektrických spotřebičů v hlavní budově muzea, v Expozici 

lidové architektury v Chanovicích a v barokní lékárně U Bílého 

jednorožce v Klatovech 

16.4. 2013 - odborná prohlídka nízkotlaké kotelny a provozní revize expanzní 

nádoby v kotelně hlavní budovy muzea 

17.4. 2013 - kontrola plynových zařízení a školení obsluhy expanzní nádoby 

v kotelně hlavní budovy muzea  

29.4. 2013  - provozní kontrola požárního vodovodu (revize hydrantů) v hlavní 

budově muzea  

05/ 2013 - revize hromosvodů v hlavní budově muzea, garážové hale, regálové 

hale a špýcharu v Chanovicích 

30.9. 2013 - revize elektronické zabezpečovací signalizace ve vstupním objektu 

Expozice lidové architektury a špýcharu v Chanovicích 

24.10. 2013 - údržba regulační stanice (opravy regulační řady plynu) v hlavní 

budově muzea 

10/ 2013 - servis kotlů v kotelně hlavní budovy muzea  

13.12. 2013 - kontrola provozuschopnosti požárních klapek v hlavní budově 

muzea 

 

 

 11. Požární ochrana a bezpečnost práce 

 

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

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

- školení BOZP a PO brigádníků a studentů na praxi (průběžně) 
 

 

 12. Činnost provozního oddělení muzea 

 

     Rok 2013 byl pro provozní oddělení, ale vůbec pro celé muzeum, nesmírně hektický               

a náročný, a to zejména jeho druhá polovina. Nastalo již delší dobu avizované 

stěhování bývalého výstavního pavilonu a posléze jeho oficiální předání Městu 

Klatovy. 

     Zaměstnanci provozního oddělení se významnou měrou podíleli na přestěhování 

obrazů z depozitáře do hlavní budovy muzea, dále pak bylo nutno přemístit veškeré 

vybavení dílny do sklepních prostor hlavní budovy. Ty byly  předem rovněž vyklizeny 

a pro účely dílny specializovanými firmami upraveny a dovybaveny. O úklid všech 

těchto prostor se postarali někteří naši pracovníci. V těchto náročných chvílích se jasně 

potvrdilo, jak je důležitá vzájemná pomoc a spolupráce všech zaměstnanců muzea (bez 

ohledu na jejich pracovní zařazení). 

     V podzimním období bylo zapotřebí provést důkladnou očistu oken a rámů v části 

stálé expozice pro účely polepení skleněných ploch ochrannou fólií. Vše se zdárně 

realizovalo díky pochopení a ochotě našich uklízeček a pana správce, kteří se ovšem 

starají o úklid muzea i během celého roku. I díky nim je možno s čistým svědomím 

konstatovat, že v říjnu loňského roku proběhlo důstojné připomenutí 20. výročí tragické 

autonehody bývalých muzejních zaměstnanců (výzdoba pamětní desky v budově muzea 

a pomníčku na místě nehody, připomínka v tisku). 
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     O dušičkovou a vánoční výzdobu jak v budově, tak na klatovském hřbitově (hrob 

generála Ševčoviče) se opět postaraly pracovnice provozního oddělení. 

     Přípravy a deinstalace výstav se nikdy neobejdou bez výrazné pomoci jak mužských 

členů oddělení, tak našich pracovnic. Co se týká výstav samotných, nejvýznamnější           

a vůbec nejnavštěvovanější akcí roku 2013 byla výstava s názvem „Klatovy našich 

prababiček“. Měla  opravdu velký úspěch u veřejnosti a v jejím průběhu se uskutečnilo 

i několik komentovaných prohlídek samotnou kurátorkou výstavy, což v našem muzeu 

nebylo dříve příliš rozšířené. 

     V roce 2013 mohla veřejnost navštěvovat výstavy a stálou expozici od ledna do 

května, dále v říjnu a listopadu vždy od úterý do pátku a v sezóně od června do září od 

úterý do neděle, tradičně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

     Provoz barokní lékárny byl zajištěn oficiálně tentokrát od dubna do října od úterý do 

neděle v obvyklém časovém úseku od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Když 

je to ovšem v možnostech průvodců, vychází vstříc objednaným skupinám                          

a jednotlivcům i mimo uvedenou otevírací dobu.  

     Kromě lektorské činnosti se zapojují naši průvodci, ale i zbývající členové 

provozního oddělení, po celý rok do provádění inventarizací, oprav a údržby nářadí            

a nástrojů, nábytku, zajišťování nákupu zboží pro provoz muzea, do vyhledávání údajů 

a informací návštěvníkům, ekonomickému úseku pomáhají při zakládání dokladů, 

poskytování podkladů pro jeho další činnost a zcela jednoznačně převládá provádění 

korektur při přípravě publikací i dalších tiskovin. 

     V samotném závěru roku se po velkých peripetiích dostalo na dávno potřebnou 

rekonstrukci kotelny. Přineslo to ovšem řadu komplikací, které se dotkly i provozu 

muzea. Zejména musely být zrušeny některé akce plánované na období, kdy se 

nemohlo v budově topit (vánoční trh, otevřené víkendy, pracovní semináře atd.). 

Provoz muzea byl nakonec ukončen 20. prosince 2013 a zahájen až 6. ledna 2014. 

Kvůli těmto omezením jsme v prosinci zpřístupnili výstavní prostory veřejnosti alespoň 

od pondělí do pátku. 

     Veškeré potíže, které loňský rok přinesl, se podařilo překonat, proto všem, kteří se 

podíleli na jejich řešení, patří dík. 

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 KPO) 

 

2. Pracovní schůze zaměstnanců organizace (2x ročně) 

 

3. Porady pracovníků jednotlivých oddělení (dle vedoucích oddělení) 

 

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

 

5. Účetnictví a ekonomická agenda: 

- příjem, kontrola a proplacení účetních případů (měsíčně) 

- zúčtování účetních případů (měsíčně) 

- kontrola hospodaření organizace (měsíčně) 

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

a stav čerpání těchto prostředků (měsíčně) 

- sledování pravidelných plateb a jejich převodů (měsíčně) 

- inventarizace cenin (leden) 

- 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 2012 (únor–březen) 

- sestavení plánu čerpání mzdových prostředků na rok 2013 (leden) 

- finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem (únor) 

- prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (leden) 

- vypořádání FKSP za rok 2012 (leden) 

- roční zúčtování daňových záloh za rok 2012 (únor) 

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

- statistické výkazy:  

 - Roční výkaz zisku a ztráty (leden) 

 - Roční výkaz finanční rozvahy (leden) 

 - Roční příloha organizačních složek státu (leden)  

 - Roční výkaz o spotřebě paliv a energie (únor) 

 - Roční výkaz o úplných nákladech práce (únor) 

 - Roční výkaz o investicích (únor) 

 - Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí (duben) 

 - Rozvaha organizačních složek státu (čtvrtletně) 

- Výkaz o investicích (čtvrtletně) 

- Výkaz o práci (čtvrtletně) 

- Výkaz zisku a ztráty (čtvrtletně) 

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

- založení účetních dokladů za rok 2012 do vlastního archivu (březen–červen) 

- příprava vnitropodnikové směrnice FKSP na rok 2013 (leden–únor) 

- zapsání inventarizace za rok 2012 do majetkových karet (únor–březen) 

- Roční rozbor hospodaření (únor) 
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- přepočet průměrné mzdy a dávky nemocenského pojištění (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 (březen) 

- Výkaz o projektech výzkumu a vývoje (březen) 

 

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: 

3/ 2011  - příloha č. 5 k vnitropodnikové směrnici pro poskytnutí a 

účtování cestovních náhrad  

1/ 2013–28.1. 2013 - k používání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2013 

 

9.   Vnitropodniková kontrola 

1/ 2013–18.1. 2013  - vyhodnocení průměrné spotřeby pohonných hmot                       

u služebních vozidel v roce 2012 

2/ 2013–11.4. 2013 - hlavní příjmová a výdajová pokladna č. 1 a pokladna cenin  

3/ 2013–11.4. 2013  - pokladna č. 4 v hlavní budově muzea  

4/ 2013–11.4. 2013 - pokladna č. 2 v Expozici lidové architektury v Chanovicích 

5/ 2013–11.4. 2013  - pokladna pro distribuci stravenek pro zaměstnance muzea  

6/ 2013–12.4. 2013  - pokladna č. 3 v Barokní lékárně U Bílého jednorožce               

v Klatovech 

7/ 2013–19.,  -  platnost lékařských prohlídek zaměstnanců muzea 

22.–23.4. 2013  

8/ 2013–30.6. 2013  - přehled spotřeby elektrické energie dle jednotlivých 

elektroměrů v roce 2012  

9/ 2013–7.7. 2013 - vyúčtování vstupného na Den řemesel 2013 dne 6.7. 2013  

10/ 2013–7.10. 2013  - vyúčtování vstupného na Den vajec 2013 dne 5.10. 2013  

11/ 2013–12.11. 2013  - hlavní příjmová a výdajová pokladna č. 1 a pokladna cenin  

12/ 2013–12.11. 2013  - pokladna pro distribuci stravenek pro zaměstnance 

-    namátkové kontroly dodržování a využívání pracovní doby 

-    vyhodnocování zkušeností s návštěvníky 

-    požární kontroly pracovišť a objektů (měsíčně) 

-    namátkové kontroly kvality úklidu 

-    namátkové kontroly BOZP 

-    inventarizace majetku se stavem k 31.12. 2013 

 

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

prostředků  (listopad 2013–únor 2014) 
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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 a smluv (průběžně) 

 

15.   Agenda vlastních objednávek a smluv o dílo (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 2012 (březen 2013) 
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VII.     EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2013 

 

 
1. Příjmy celkem 12.555.132,21 Kč 

 

    - z toho: - účelové dotace z rozpočtu PK  250.000,00 Kč 

 - příspěvek zřizovatele na činnost 8.494.000,00 Kč 

 - vlastní příjmy                        1.013.991,96 Kč 

 - účelové neinvestiční dotace MK ČR 493.000,00 Kč 

 - úroky                                                                         2,41 Kč 

 - sponzorské dary 42.814,00 Kč 

 - smlouvy o reklamě 5.000,00 Kč 

 - ostatní výnosy 140.301,28 Kč 

 - zúčtování fondů 1.551.022,56 Kč 

 - dotace program Cíl 3 500.000,00 Kč 

 - příspěvek ÚP  65.000,00 Kč  

 

 

2. Výdaje celkem 12.225.741,72 Kč 

 

     - z toho: - mzdové náklady celkem 7.359.104,00 Kč 

 - mzdy 5.049.655,00 Kč 

 - sociální pojištění 1.273.299,00 Kč 

 - zdravotní pojištění 458.144,00 Kč 

 - ostatní náklady (OON) 578.006,00 Kč 

 

 - provozní náklady celkem  4.866.637,72 Kč 

 - odpisy majetku  1.278.212,32 Kč 

 - nákup plynu 441.165,03 Kč 

 - nákup elektrické energie 256.303,33 Kč 

 - vodné, stočné, srážková voda 81.215,53 Kč 

 - cestovné 65.001,00 Kč 

 - nákup materiálu 

 - knihy 19.384,00 Kč 

 - časopisy 21.134,00 Kč 

 - hygienické a úklidové prostředky 28.234,00 Kč 

 - drobný hmotný majetek 94.847,32 Kč 

 - kancelářské potřeby 84.868,00 Kč 

 - benzin a nafta pro služební automobily 100.260,25 Kč 

 - ostatní drobný materiál 19.333,00 Kč 

 - sbírkové předměty 55.660,00 Kč 

 - prodané zboží 37.080,87 Kč 

 - restaurování                                                0,00 Kč 

 - konzervování                                           0,00 Kč 

 - údržba knihovního fondu                       10.000,00 Kč 

 - opravy a údržba majetku 749.922,03 Kč 

 - povinné revize 43.553,00 Kč 

 - poštovné 17.516,35 Kč 

 - telekomunikační poplatky 61.113,51 Kč 

 - polygrafické práce 25.083,90 Kč 
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 - stravování zaměstnanců 91.180,00 Kč 

 - přepravné 25.533,00 Kč 

 - pojištění 32.947,00 Kč 

 - poplatky bance 10.859,00 Kč 

 - ostatní služby nemateriální povahy 1.192.856,14 Kč 

 - příděl do FKSP 50.517,00 Kč 

 - nájemné v barokní lékárně 35.591,00 Kč 

 - ostatní poplatky 4.231,00 Kč 

 - náklady na reprezentaci 0,00 Kč 

 - manka a škody 0,00 Kč 

 - silniční daň  4.500,00 Kč 

 - náklady z odepsaných pohledávek  0,00 Kč 

 - ostatní sociální pojištění  21.440,00 Kč 

 - jiné sociální náklady  3.635,00 Kč 

    (náklady za nemoc) 

 - jiné sociální náklady 0,00 Kč 

    (nákup OOPP) 

 - jiné pokuty a penále 10.200,00 Kč 

 - ostatní náklady z činnosti 48.511,62 Kč 

 - jiné daně a poplatky  436.327,00 Kč 

 
Rekapitulace příjmy celkem 12.555.132,21 Kč 

 výdaje celkem 12.225.741,72 Kč 

 hospodářský výsledek 329.390,49 Kč 

 

 
Ekonomické pracoviště 

 

Majetek 

     Evidence majetku se i nadále prováděla v programu Fenix. Dle metodických pokynů 

zřizovatele byl dvakrát ročně všechen nový majetek zařazen do aplikace KEVIS. Došlo 

k vrácení budovy výstavního pavilonu a depozitáře v bývalých kasárnách čp. 29 Plzeňskému 

kraji, následně Plzeňský kraj převedl tyto objekty Městu Klatovy. 

 

Pokladny 

     Pokladny pokračují v nastavení z roku 2012. Jejich vedení bylo i v roce 2013 bezchybné. 

Finanční kontrola z KÚPK nezjistila žádný nedostatek. 

 

Faktury odběratelské 

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

archeologické výzkumy, badatelské služby. Všechny ceny jsou s DPH. Jsme čtvrtletními plátci 

DPH. 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 DPH (pro archeologii, pro přednáškový sál, badatele). 

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

případě je organizace povinna uhradit DPH na finančním úřadu. To se týká hlavně stavebních 

činností a některých oprav. 

     I tyto faktury jsou doplněny o schvalovací doložku. 
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Účetnictví 

     V roce 2013 proběhla v naší organizaci kompletní kontrola účetnictví za roky 2009–2012. 

Kontrolu provedl finanční odbor KÚ PK. Kontrola byla s prací ekonomického oddělení 

spokojena, našla jen minimální nesrovnalosti, které byly do konce roku 2013 odstraněny. 

     Díky změnám v účetnictví, které připravuje Ministerstvo financí ČR je nutné neustále něco 

měnit a z toho důvodu je i potřeba se účastnit několika školení za rok.  

 

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

vždy vysvětleny na školeních, ať už pořádaných KÚ nebo jinými agenturami.  

 

Vnitropodnikové směrnice  

     V roce 2013 byly aktualizovány směrnice: 

K používání a tvorbě FKSP 

K fondovému hospodaření 

Aktuální účetní rozvrh 

Účtový rozvrh 

 

Zpracovaly:  Hana Michalová, ekonom 

Eva Uldrychová, finanční referent 
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VIII. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MUZEA 

 (stav k 31. prosinci 2013) 

 
 

Útvar ředitele 
 

 Mgr. Luboš Smolík  - ředitel organizace 

 Hana Michalová  - ekonom 

 Eva Uldrychová  - finanční referent – pokladník  

 Milena Brejchová  - administrativa, centrální evidence sbírek  

  (návrat z mateřské dovolené 29. října 2013) 

Libor Kodýdek  - správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích 

 Václava Soupírová  - dokumentátor projevů tradiční lidové kultury  

 Petra Kodýdková   - dokumentátor projektu Made in Cham/made in Klatovy 

        v Programu Cíl 3 (od 2. prosince 2013) 

 

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  

   (do 31. srpna 2013) 

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. mateřská dovolená)  

Renata Chroustová  - knihovník (zpracování knižního fondu)  

 Jan Jirák   - archivář 

Dagmar Marešová  - dokumentátor archiváře, kronika Města Klatov   

    (návrat z mateřské dovolené 26. února 2013) 

 Mgr. Ladislava Váňová - dokumentátor archiváře, kronika Města Klatov  

  (do 1. března 2013) 

 

Oddělení historických věd 
 

 Mgr. Jindra Hůrková  - archeolog 

 Mgr. Hana Přerostová  - archeolog  

PhDr. Milada Čermáková - historik 

 Mgr. Ivana Sieberová  - etnograf 

Jitka Pluhařová  - konzervátor (do 30. června 2013) 

Mgr. Karolina Vítovcová - konzervátor (od 1. srpna 2013) 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.,  za rok 2013 

Příloha č. 1: sumarizace získaných sbírkových předmětů      

     

 
Přírůstkové Počet  Předmět:  Způsob 

číslo: položek:  nabytí: ____ 

1/ 2013 4 quilingový papírový betlém  dar  

2/ 2013 1 džbán, lubská keramika  dar  

3/ 2013 4 talíře, černá chodská keramika  dar  

4/ 2013 2 nádobky na vodu závěsné, modranská keramika  dar  

5/ 2013 10 sokolská uniforma dar  

6/ 2013 28 vánoční a novoroční přání 2009 dar  

7/ 2013 25 vánoční a novoroční přání 2010 dar  

8/ 2013 17 vánoční a novoroční přání 2011 dar  

9/ 2013 14 vánoční a novoroční přání 2012 dar 

10/ 2013 17 vánoční a novoroční přání 2013 dar 

11/ 2013 3 pohlednice k 65. výročí osvobození jihozápadních Čech  dar  

12/ 2013 15 pohlednice Chanovic  dar  

13/ 2013 17 plakáty a pozvánky Stálé divadelní scény v Klatovech dar  

14/ 2013 25 skládačky a pozvánky Galerie Klatovy/Klenová  dar  

15/ 2013 6 pozvánky Městského kulturního střediska v Klatovech  dar  

16/ 2013 10 pozvánky Města Klatovy z roku 2012 dar  

17/ 2013 2 parte  dar  

18/ 2013 48 pozvánky, plakáty a propagační materiál  dar  

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

19/ 2013 6 turistické mapy a průvodce Plzeňským krajem  dar  

20/ 2013 5 propagační materiál Rallye Klatovy 2009 dar  

21/ 2013 5 propagační materiál Rallye Klatovy 2010 dar  

22/ 2013 6 propagační materiál Rallye Klatovy 2011 dar  

23/ 2013 6 pozvánky České křesťanské akademie v Klatovech  dar  

24/ 2013 10 kalendáře  dar  

25/ 2013 16 propagační letáky a volební lístky – volby 2012 dar 

26/ 2013 2 propagační materiál Oblastní charity v Klatovech  dar  

27/ 2013 13 pozvánky na kulturní akce v Klatovech v roce 2012 a 2013 dar  

28/ 2013 6 propagační materiál Klatovské katakomby  dar  

29/ 2013 5 pozvánky Městské knihovny v Klatovech  dar   

30/ 2013 9 propagační materiál Obce Chanovice  dar  

31/ 2013 9 propagační materiál klatovských podniků a firem  dar  

32/ 2013 2 přehledy společenských, kulturních a sportovních akcí  dar  

  v Klatovech  

33/ 2013 1 Pamětní list při příležitosti 25. výročí založení Klubu numismatiků  dar  

   při MěKS v Klatovech  

34/ 2013 1 brožura Šumava, Český les a bavorské příhraničí  dar  

35/ 2013 1 brožura Chodsko dar  

36/ 2013 1 roubená hmota původně středověkého obytného domu  dar  

   Mirkovice čp. 1 

37/ 2013 7 talíře keramické  st. sb. fond  

38/ 2013 1 torzo džbánku  st. sb. fond  

39/ 2013 1 kruhová forma na drobné vánoční pečivo  st. sb. fond  

40/ 2013 1 hrnek dvouuchý – sádlák  st. sb. fond  

41/ 2013 1 třecí miska na šňupací tabák  st. sb. fond  

42/ 2013 1 poklička plochá  st. sb. fond  

43/ 2013 2 pamětní list, Silvestr Krnka – slavnostní odhalení pamětní desky dar  

44/ 2013 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

45/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr 



46/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

47/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

48/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

49/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

50/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

51/ 2013 1 dámská noční košile  dar  

52/ 2013 1 dámská noční košile  dar  

53/ 2013 1 potah na polštář  dar  

54/ 2013 1 potah na polštář  dar  

55/ 2013 1 potah na polštář  dar  

56/ 2013 1 vyšívaná plátěná kuchařka na zeď  dar  

57/ 2013 1 potah na polštářek dar  

58/ 2013 1 potah na polštářek dar  

59/ 2013 1 potah na polštářek  dar  

60/ 2013 5 dívčí stylizovaný kroj  dar  

61/ 2013 1 dámská podprsenka dar  

62/ 2013 2 pár dámských letních rukaviček  dar  

63/ 2013 3 dámské klobouky  dar  

64/ 2013 1 keramické přenosné přímotopné těleso  dar  

65/ 2013 1 mosazný zvon na praní prádla  dar  

66/ 2013 1 tkaná pokrývka na zeď  dar  

67/ 2013 1 dámský kabát dar  

68/ 2013 1 koberec běhoun  dar  

69/ 2013 1 kuchyňská váha páková  dar  

70/ 2013 1 chemlonový kobereček  dar  

71/ 2013 1 elektrická remoska ETA  dar  

72/ 2013 1 bílá pánská košile  dar  

73/ 2013 2 pár semišových dámských lodiček  dar  

74/ 2013 1 stojánek na svíčku na vánoční stromeček  dar  

75/ 2013 1 vlněné kalhoty chlapecké  dar  

76/ 2013 2 dívčí šatečky dvouřadé dar  

77/ 2013 1 dívčí šatečky manšestrové dar  

78/ 2013 1 šlapací stroj zn. Royal  dar  

79/ 2013 1 paličkovaný motiv Jabloň v prostorovém rámu dar  

80/ 2013 5 vzorník strojově paličkovaných krajek a ručních prací  dar  

81/ 2013 1 betlém vyšitý rybí šupinou  dar  

82/ 2013 1 cukřenka stříbřitá  dar  

83/ 2013 1 soustruh dar  

84/ 2013 9 souprava na kávu a čaj dar  

85/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

86/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

87/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu vl. sběr  

88/ 2013 1 nůše koupě 

89/ 2013 2 koše na dřevo  koupě 

90/ 2013 2 koše přidávací  koupě  

91/ 2013 1 krmítko pro ptáky  koupě  

92/ 2013 1 koš sadbový  koupě  

93/ 2013 1 ošatka baňatá  koupě  

94/ 2013 2 koše na prádlo  koupě  

95/ 2013 1 zinkové necky na praní  dar 

96/ 2013 1 plyšový medvěd  dar  

97/ 2013 4 pokrývky háčkované  dar  

98/ 2013 1 pokrývka háčkovaná oválná   dar  

99/ 2013 3 sada pokrývek háčkovaných oválných  dar 

100/ 2013 1 látací hříbek s prosvětlením  dar  



101/ 2013 1 polštář s barevným potiskem  dar  

102/ 2013 2 chlapecké cvičební trenýrky  dar  

103/ 2013 1 chlapecká vestička ke kroji  dar  

104/ 2013 2 chodské kraslice  dar 

105/ 2013 2 vajíčko odrátované a vajíčko děrované  dar  

106/ 2013 1 kraslice batikovaná  dar 

107/ 2013 1 vajíčko zdobené plasticky  dar  

108/ 2013 5 bílé plátěné pokrývky černě vyšité s motivem Holanďanky  dar 

109/ 2013 3 pokrývky bílé plátěné s černobílou výšivkou  dar  

110/ 2013 1 lněný ručník bílý  dar  

111/ 2013 4 dva páry pánských bot  dar 

112/ 2013 2 pár dámských bot  dar  

113/ 2013 2 zavinovačky bílé plátěné  dar  

114/ 2013 3 zavinovačky bílé plátěné  dar  

115/ 2013 3 výplně do zavinovačky  dar  

116/ 2013 11 vánoční ozdoby papírové ve tvaru domečku dar  

117/ 2013 13 vánoční ozdoby papírové ve tvaru hvězdy dar  

118/ 2013 2 vánoční ozdoby papírové ve tvaru věnečku  dar  

119/ 2013 4 vánoční ozdoby papírové ve tvaru hvězdy  dar  

120/ 2013 1 vánoční ozdoba papírová ve tvaru motýla  dar  

121/ 2013 5 vánoční ozdoby papírové ve tvaru oválku  dar  

122/ 2013 1 vánoční ozdoba papírová ve tvaru hvězdice s andělíčkem  dar  

123/ 2013 1 vánoční ozdoba skleněná ve tvaru koule  dar  

124/ 2013 5 vánoční ozdoby skleněné ve tvaru koule  dar  

125/ 2013 1 vánoční ozdoba skleněná ve tvaru rampouchu  dar  

126/ 2013 2 vánoční ozdoby skleněné ve tvaru šišky dar  

127/ 2013 1 vánoční ozdoba skleněná ve tvaru zvonku  dar  

128/ 2013 3 vánoční ozdoby z vatoviny  dar  

129/ 2013 1 vánoční ozdoba skleněná ve tvaru muchomůrky  dar  

130/ 2013 2 vánoční ozdoby z kartonu  dar  

131/ 2013 6 zástěrky dar  

132/ 2013 1 hedvábný šál  dar 

133/ 2013 4 spodničky dámské  dar 

134/ 2013 1 dudy koupě 

135/ 2013 2 fanfrnochy dar 

136/ 2013 3 dřevěné hračky – pasáček s ovečkou, ovečka a beránek  koupě  

137/ 2013 1 dřevěná hračka – panenka s nůší  koupě   

138/ 2013 1 dřevěná hračka – čert s nůší  koupě  

139/ 2013 1 dřevěná hračka – ponocný koupě  

140/ 2013 1 dřevěná hračka – anděl  koupě  

141/ 2013 1 dřevěná hračka – koník klapací  koupě  

142/ 2013 1 dřevěná hračka – koník pískací  koupě  

143/ 2013 1 váza – lidová fajáns tupeského typu koupě  

144/ 2013 5 džbánky – lidová fajáns tupeského typu koupě  

145/ 2013 5 talíře – lidová fajáns tupeského typu koupě  

146/ 2013 2 mísy – lidová fajáns tupeského typu koupě 

147/ 2013 1 kubaňka – lidová fajáns tupeského typu koupě  

148/ 2013 1 panenka v kroji s porcelánovou hlavou  koupě  

149/ 2013 3 soustružené dózy s víčkem   koupě  

150/ 2013 3 soustružené dózy s víčkem  koupě  

151/ 2013 2 soustružené dózy se skleněným víčkem  koupě  

152/ 2013 2 soustružené držáky na brýle ve tvaru nosu  koupě  

153/ 2013 1 soustružená číše  koupě  

154/ 2013 2 soustružené svícny  koupě  

155/ 2013 1 soustružený svícen koupě  



156/ 2013 3 soustružená souprava misky, svícnu a číše  koupě  

157/ 2013 3 soustružené misky  koupě  

158/ 2013 4 soustružené misky koupě 

159/ 2013 6 dívčí kroj dar 

160/ 2013 3 spodničky dar 

161/ 2013 2 dívčí sukýnky  dar 

162/ 2013 1 dívčí zástěrka dar  

163/ 2013 1 dámské spodní kalhoty  dar  

164/ 2013 2 majolikové baňaté nádoby s uchem  dar  

165/ 2013 2 petrolejové lampy dar  

166/ 2013 1 šestiboký džbán s uchem  dar  

167/ 2013 1 cestovní pouzdro na ukládání límců a manžet  dar  

168/ 2013 2 skleničky z červeného skla  dar  

169/ 2013 1 miska porcelánová  dar  

170/ 2013 1 nástroje ze dřeva ve skleněné lahvi  dar  

171/ 2013 1 jehelníček s porcelánovou panenkou  dar  

172/ 2013 1 skleněná dóza s kovovým víčkem  dar  

173/ 2013 1 kovová slánka ve tvaru lahve šampaňského  dar  

174/ 2013 1 látací strojek  dar  

175/ 2013 11 dětský nábyteček pro panenky  dar 

176/ 2013 1 kuchyňská chňapka  dar 

177/ 2013 1 porcelánový košíček dar 

178/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

179/ 2013 soubor  soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

180/ 2013 1 porcelánová valcha bílá  dar   

   

   

 

 

V Klatovech dne 3. března 2014 

Zpracovala: Milena Brejchová      

    

      

    

 

  



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2013 

Příloha č. 2: inventarizace sbírkových předmětů      _______ 

 

 

Oborové 

označení 

sbírky  

Inventarizovaná 

kolekce  

Inventarizační komise  Termín Počet 

zinventarizovaných 

sbírkových předmětů 
etnografická hračky 

 

 

 

přírůstky  

depo Chanovice 

2012 a 2013  

Dagmar Marešová 

Mgr. Ivana Sieberová  

Václava Soupírová 

 

Libor Kodýdek 

Petra Kodýdková 

Mgr. Luboš Smolík  

  09–12/ 2013 

 

 

 

   30.12. 2013 

2 651 

 

 

 

30 

historická  kolekce plastik  

a reliéfů 

 

 

kolekce rámů  

a rámečků  

 

 

kolekce zámků 

 

 

 

nádobí, nádoby 

 

 

 

kolekce dřevěných 

skříněk, krabiček 

 

 

kolekce hudebních 

nástrojů 

 

 

rozmanitosti, varia  

 

 

 

osvětlení – lustry, 

lampy  

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová 

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

 

 

9.–16.9. 2013 

 

48 

 

 

 

10 

 

 

 

29 

 

 

 

28 

 

 

 

16 

 

 

 

24 

 

 

 

89 

 

 

 

96 

výtvarné umění  obrazy, grafika, 

střelecké terče 

PhDr. Milada Čermáková 

Monika Mikešová 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Karolina Vítovcová 

  19.9.–31.10.  

  2013 

3 766 

písemnosti  

a tisky 

vánoční přání, PF, 

pozvánky, 

plakáty, mapy, 

propagační 

tiskoviny, 

Dagmar Marešová  

Renata Chroustová 

Jan Jirák 

 

 

       09/ 2013 

 

 

 

 

292 

 

 

 

 



pohlednice, 

kalendáře 

 

písemná 

pozůstalost fond 

Ševčovič 

 

 

 

Jindřich Hůrka 

Jan Jirák 

Mgr. Ladislava Váňová 

 

 

 

  01–12/ 2013 

 

 

 

5 324 

fotografie, 

filmy, 

videozáznamy  

a jiná obrazová 

nebo zvuková 

média 

fotografie různé 

nalezené při 

stěhování fondu 

výtvarného umění 

 

fotografie různé 

PhDr. Milada Čermáková 

Monika Mikešová 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Karolina Vítovcová 

 

Jindřich Hůrka 

Renata Chroustová 

Jan Jirák 

  19.9.–31.10.     

  2013 

 

 

 

   31.12. 2013 

21 

 

 

 

 

1500 

věda, technika  

a průmyslová 

výroba  

různé přístroje Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

9.–16.9. 2013 

 

532 

Nositelé tradice přírůstky 2013 Mgr. Ivana Sieberová 

Mgr. Luboš Smolík 

Václava Soupírová  

   20.12. 2013 61 

přírodniny různé přírodniny Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Hana Soumarová 

Mgr. Ivana Sieberová  

9.–16.9. 2013 

 

11 

 

 

 

CELKEM  

 

14 528 

 

 

V Klatovech dne 26. března 2014  

Zpracoval: Mgr. Luboš Smolík 



 

Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2013 

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  

428 

 

873 

 

516 

 

1 817 

2. Barokní lékárna 

/Klatovy čp. 149/ I./ 

       04–10/ 2013  

5 631 

 

5 041 

 

3 560 

 

14 232 

3. Expozice lidové architektury 

/skanzen Chanovice/ 

       06–09/ 2013  

8 064 

 

454 

 

3 288 

 

11 806 

4. Tradiční řemesla Pošumaví 

/zámek Chanovice/ 

       04–09/ 2013  

0 

 

0 

 

15 458 

 

15 458 

5. Galerie Nositelů tradice 

/zámek Chanovice/ 

       04–09/ 2013  

0 

 

0 

 

15 658 

 

15 658 

6. Historická místnost zámku 

/zámek Chanovice/ 

       04–09/ 2013  

0 

 

0 

 

15 658 

 

15 658 

 CELKEM  14 123 6 368 54 138 74 629 

  

 

 

 

2. Výstavy  

            
Poř. 

číslo 

Název výstavy Doba zpřístupnění     Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

celkem 

 

1. „Jak jsi krásné neviňátko“, 

výstavní sál 

 

    2.1.–4.1. 2013 

 

61 

 

128 

 

25 

 

214 

2. „Jak jsi krásné neviňátko“, 

přednáškový sál 

 

    2.1.–4.1. 2013 

 

0 

 

0 

 

174 

 

174 

3. „Vánoční nám nastal čas“,  

vitríny ve vstupní hale 

 

    2.1.–4.1. 2013 

 

0 

 

0 

 

175 

 

175 

4. „Patchwork tradičně  

i netradičně“, 

výstavní sál 

 

12.1.–29.3. 2013 

 

95 

 

501 

 

95 

 

691 

5. „Spokojení…“, 

přednáškový sál 

12.1.–15.2. 2013 0 0 174 174 

6. „Pozvánka na odpolední čaj“, 

vitríny ve vstupní hale 

 

12.1.–31.5. 2013 

 

0 

 

0 

 

615 

 

615 

7. „Dva světy a přece jeden“, 

přednáškový sál 

 

27.2.–29.3. 2013 

 

0 

 

0 

 

194 

 

194 

8. „NEFOSIN“, 

přednáškový sál 

  5.4.–31.5. 2013 0 0 176 176 

9. „Pavel Hubený 2013“, 

výstavní sál 

10.4.–31.5. 2013 39 326 116 481 

10. „Klatovy našich prababiček“, 

výstavní sál 

 

12.6.–15.9. 2013 

 

616 

 

861 

 

543 

 

2 020 

11. „Kavaleho Šumava“,  

přednáškový sál 

 

14.6.–15.9. 2013 

 

0 

 

0 

 

2 038 

 

2 038 

12. „Nápojové sklo“,  

vitríny ve vstupní hale 

 

12.6.–8.11. 2013 

 

0 

 

0 

 

2 409 

 

2 409 

13. „Bedřich Barták – obrazy“, 

přednáškový sál 

 

21.9.–8.11. 2013 

 

0 

 

0 

 

418 

 

418 

14. „Šumava, Pošumaví a Bavorský      



les“,  

výstavní sál 

    25.9.–8.11. 2013 50 316 183 549 

15. „Česká vejce“,  

skanzen Chanovice 

              5.10. 2013 328 0 99 427 

16. „Anděl, čert a Mikuláš, vánoční 

zas nastal čas“,  

výstavní sál 

 

22.11.–20.12. 2013 

 

 

35 

 

 

589 

 

 

248 

 

 

         872 

17. „Den přeslavný jest k nám přišel 

aneb České Vánoce“, 

 přednáškový sál 

 

22.11.–20.12. 2013 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

892 

 

 

         892 

18. „Den přeslavný jest k nám přišel 

aneb České Vánoce“,  

vitríny ve vstupní hale 

 

22.11.–20.12. 2013 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

905 

 

 

          905 

19. „Chanovický betlém“,  

skanzen Chanovice 

   25. a 26.12 2013,  

   1.1. 2014 

 

54 

 

62 

 

86 

 

202 

 PUTOVNÍ VÝSTAVY      

20. „Perly minulosti I.“,  

ZŠ Šafránkova Nalžovské Hory 

 

   11.9.–30.9. 2013 

 

0 

 

0 

 

1 210 

 

1 210 

 CELKEM  1 278 2 783 10 775 14 836 

 

 

 

 

 

3. Expozice a výstavy celkem 

 

 
Počet expozic : Počet výstav : Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

   celkem 

 

6    14 123  6 368 54 138 74 629 

  20     1 278  2 783 10 775    14 836 

CELKEM   15 401  9 151 64 913    89 465 

  

 

 

 

 

 

 

V Klatovech dne 11. března 2014 

Zpracovala: Václava Soupírová       

                                                                                                       

 



 
 

Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2013 

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

 
 

Expozice a výstavy VMH 

v Klatovech 

Mezinárodní den muzeí 

    18. 5. 2013   * 

Dny evropského kulturního 

dědictví 

  7. 9. 2013  ** 

Noc vědců 

    27. 9. 2013  ***  

Den krajů 

   28. 10. 2013  * 

 dospělí děti, 

studenti, 

důchodci 

 celkem   dospělí děti, 

studenti, 

důchodci 

celkem dospělí děti, 

studenti, 

důchodci 

celkem  dospělí děti, 

studenti, 

důchodci 

  celkem 

Hlavní budova muzea:  

stálá expozice 

 

 0 

 

 0 
 

0 

 

15 

 

    13 
 

   28 

 

0 

 

0 
 

0 

 

113 

 

55 
 

168 

Hlavní budova muzea:  

výstavy 

 

 0 

 

 0 
 

0 

 

 122 

 

  116 
 

 238 

 

0 

 

0 
 

0 

 

351 

 

   156 
 

 507 

Barokní lékárna U Bílého 

jednorožce v Klatovech 

 

   85 

 

    35 
 

120 

 

 0 

 

0 
 

0 

 

16+3 

 

    11 
 

   30 

 

183 

 

78 
 

261 

Expozice lidové architektury  

v Chanovicích 

 

   30 

 

 3 
 

  33 

 

 0 

 

0 
 

0 

 

0 

 

0 
 

  0 

 

  58 

 

25 
 

  83 

C E L K E M  115 38 153 137 129  266 19 11 30    705    314   1 019 

 

   

Expozice a výstavy VMH 

v Klatovech 

Celkem: 

 1 468 osob 

 dospělí děti, 

studenti, 

důchodci 

  celkem 

Hlavní budova muzea:  

stálá expozice 

 

128 

 

  68 
 

196 

Hlavní budova muzea:  

výstavy 

 

473 

 

272 
 

745 

Barokní lékárna U Bílého 

jednorožce v Klatovech 

 

287 

 

124 
 

411 

Expozice lidové architektury  

v Chanovicích 

 

 88 

 

  28 
 

116 

C E L K E M 976 492    1 468 

 
Poznámka:    *     poskytnuto vstupné zdarma  

                     **    poskytnuto snížené vstupné 

                     ***  poskytnuto vstupné snížené i zdarma 

         V Klatovech dne 10. 3. 2014 

         Zpracovala: Mgr. Ludmila Krausová  

 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2013 

Příloha č. 5: přehled programů kulturně-výchovné činnosti  
 

 

 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

1.  2.1. Kurz paličkování S 11 0 Krausová 

2.  12.1. Patchwork tradičně i netradičně – vernisáž  

(výstavní sál) 

KP 68 8 Sieberová 

3.  12.1. Spokojení… − vernisáž (přednáškový sál) KP 68 8 Krausová 

4.  12.1. Pozvánka na odpolední čaj – vernisáž  

(vstupní hala) 

KP 68 8 Krausová 

5.  16.1. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

6.  16.1. Quiling S 8 0 Sieberová 

7.  18.1. Klub krajkářek S 10 0 Sieberová 

8.  22.1. České národní obrození a lidová hudba – 

p. J. Hostýnek 

P 12 0 Krausová 

9.  26.1. Šperky s gympou S 20 0 Sieberová 

10.  27.1. Šperky s gympou S 20 0 Sieberová 

11.  30.1. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

12.  13.2. Nitěné knoflíky S 11 0 Sieberová 

13.  13.2. Kurz paličkování S 11  0 Prokopová 

14.  16.2. Patchwork (základ. kurz) S 18 0 Sieberová 

15.  27.2. Dva světy a přece jeden – vernisáž KP 39 0 Krausová 

16.  27.2. Kurz paličkování S 11 0 Vondráček 

17.  5.3. Kraslice (SŠZP) S 1 11 Sieberová 

18.  7.3. Historie Klatov (Diakonie Klatovy) P 10 0 Jirák 

19.  8.3. Historie pivovarů na Klatovsku  

(Domov mládeže SŠZP) 

P 2 18 Jirák 

20.  11.3. Kraslice (SŠZP) S 1 15 Sieberová 

21.  13.3. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

22.  13.3. Šitá grafika S 14 0 Sieberová 

23.  20.3. Protektorát Čechy a Morava (MěÚ Švihov) P 30 3 Jirák 

24.  20.3. Jarní aranžování s Hanou Kindelmannovou 

Šebestovou 

S 85 1 Vondráček 

25.  22.3. Krajkářský klub S 13 0 Vondráček 

26.  27.3. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

27.  5.4. NEFOSIN – vernisáž  KP 28 0 Vondráček 

28.  5.–7.4. Expozice lidové architektury – údržba PNP 5 0 Smolík, Kodýdek 

29.  10.4. Povídání o archeologii (Gymnázium Klatovy) P 2 28 Přerostová 

30.  10.4. Povídání o archeologii (Gymnázium Klatovy) P 2 27 Přerostová 

31.  10.4. Pavel Hubený 2013 – vernisáž  KP 95 1 Krausová 

32.  10.4. Kurz paličkování S 11 0 Krausová 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

33.  13.4. Patchwork S 10 0 Sieberová 

34.  15.–26.4. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň, 2. B) PNP 2 8 Kodýdek, Smolík 

35.  15.4. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 8 Kodýdek 

36.  17.4. Vějíře S 10 0 Sieberová 

37.  20.4. Patchwork S 10 0 Sieberová 

38.  24.4. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

39.  25.4. Brány památek dokořán KP 4 0 Soumarová 

40.  25.4. Stromečky štěstí (ZŠ Chanovice) S 2 23 Sieberová 

41.  25.4. Stromečky štěstí (OS Panoráma) S 18 0 Sieberová 

42.  26.4. Albrecht Chanovský – Mgr. Petříček P 44 2 Smolík 

43.  29.4. Čokoládové dorty S 24 0 Sieberová 

44.  2.5. Někomu život, někomu smrt (MěÚ Klatovy) P 36 0 Jirák 

45.  3.–5.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 0 Smolík, Kodýdek 

46.  7.5. Klatovy za Protektorátu Čechy a Morava 

(historici z Rakouska) 

P 12 0 Jirák 

47.  11.5. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(učitelé SPŠE Plzeň) 

P 43 2 Smolík 

48.  11.5. Patchwork S 10 0 Sieberová 

49.  15.5. Šperky z hedvábí S 14 0 Sieberová 

50.  17.–19.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 0 Smolík, Kodýdek 

51.  18.5. Mezinárodní den muzeí (barokní lékárna) KP 85 35 Salvová 

52.  18.5. Mezinárodní den muzeí (ELA Chanovice) KP 30 3 Kodýdek, Smolík 

53.  20.–30.5. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň, 2. B) PNP 2 3 Kodýdek, Smolík 

54.  22.5. Kurz paličkování S 11 0 Prokopová 

55.  24.5. Krajkářský klub S 12 0 Sieberová 

56.  1.–10.6. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň, 2.B + 2.E) PNP 2 5 Kodýdek, Smolík 

57.  5.6. Kurz paličkování S 11 0 Sieberová 

58.  7.–9.6. Výjezdní pobyt, Brontosaurus Gymnázium  

Klatovy 

PNP 3 5 Smolík 

59.  7.–9.6. Expozice lidové architektury – údržba PNP 8 6 Smolík, Kodýdek 

60.  12.6. Klatovy našich prababiček – vernisáž KP 99 2 Prokopová,  

Krausová 

61.  12.6. Zahradní slavnost – odhalení pamětní desky  

klatovských karafiátů 

KP 203 34 Krausová 

62.  14.6. Kavaleho Šumava – vernisáž KP 122 5 Krausová, 

Prokopová 

63.  19.6. Heydrichiáda (Luby – Spálený les) P 43 0 Jirák 

64.  28.6.–12.7. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 8 12 Kodýdek, Smolík 

65.  28.6.–12.7. Konzervace šindelových střech PNP 2 2 Kodýdek, Smolík 

66.  28.6.–12.7. Konzervace roubení objektů skanzenu PNP 2 2 Kodýdek, Smolík 

67.  28.6.–12.7. Příprava staveniště pro rekonstrukci venkovské PNP 4 10 Kodýdek, Smolík 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

usedlosti Lužany čp. 35 

68.  28.6.–12.7. Konzervace oplocení usedlostí PNP 2 4 Kodýdek, Smolík 

69.  28.6.–12.7. Oprava a čistění kanalizace ELA PNP 2 4 Kodýdek, Smolík 

70.  1.7. Monotyp na textilu (Chanovický tvořivý týden) S 12 0 Sieberová 

71.  1.7. Podmalby na skle (Chanovický tvořivý týden) S 12 0 Sieberová 

72.  2.7. Peroutky či svazky bylin (Chanovický tvořivý  

týden) 

S 12 0 Sieberová 

73.  2.7. Trapunto (Chanovický tvořivý týden) S 12 0 Sieberová 

74.  3.7. Indiánské popruhy seše (Chanovický tvořivý  

týden) 

S 10 0 Sieberová 

75.  3.7. Šperky ze sutašek (Chanovický tvořivý týden) S 10 0 Sieberová 

76.  4.7. Japonské balení dárků Furosaki (Chanovický  

tvořivý týden) 

S 10 2 Sieberová 

77.  4.7. Scrapebookové drobnosti (Chanovický tvořivý  

týden) 

S 10 2 Sieberová 

78.  5.7. Nádoby z pruhů papíru (Chanovický tvořivý  

týden) 

S 11 0 Sieberová 

79.  5.7. Candy kabelky (Chanovický tvořivý týden) S 11 0 Sieberová 

80.  6.7. Den řemesel 2013 KP 3 799 581 Smolík, Kodýdek 

81.  13.7. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 11 18 Prokopová 

82.  13.7. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 12 7 Prokopová 

83.  22.–26.7. Zaměření, dokumentace, SHP a archeologický 

výzkum objektu Mirkovice čp. 1 

PNP 1 4 Kodýdek 

84.  24.7. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 4 2 Sieberová 

85.  31.7. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 16 2 Sieberová 

86.  7.8. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 5 1 Krausová 

87.  14.8. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 16 0 Krausová 

88.  18.–30.8. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 8 12 Kodýdek, Smolík 

89.  18.–30.8. Konzervace šindelových střech PNP 2 2 Kodýdek, Smolík 

90.  18.–30.8. Konzervace roubení objektů skanzenu PNP 2 2 Kodýdek, Smolík 

91.  18.–30.8. Příprava staveniště pro rekonstrukci venkovské 

usedlosti Lužany čp. 35 

PNP 6 8 Kodýdek, Smolík 

92.  18.–30.8. Konzervace oplocení usedlostí PNP 2 4 Kodýdek, Smolík 

93.  20.8. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 17 4 Soumarová 

94.  21.8. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 16 3 Sieberová 

95.  28.8. Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich 

prababiček – PhDr. J. Skarlantová 

P 12 2 Sieberová 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

96.  7.9. Dny evropského kulturního dědictví (expozice) KP 15 13 Mikešová 

97.  7.9. Dny evropského kulturního dědictví (výstavy) KP 122 116 Mikešová 

98.  7.9. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(Svaz turistů v Horažďovicích) 

P 18 12 Smolík 

99.  13.–15.9. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 6 Kodýdek, Smolík 

100.  13.–15.9. Konzervace oplocení usedlostí PNP 2 4 Kodýdek, Smolík 

101.  15.–20.9. Zaměření, dokumentace, SHP a archeologický 

výzkum objektu Mirkovice čp. 1 

PNP 1 5 Kodýdek 

102.  17.9. Historie Klatov (ZŠ Švihov) P 2 17 Jirák 

103.  17.9. Indiánské popruhy – seše  S 7 0 Sieberová 

104.  18.9. Ak. mal. J. Průchová – Harmonie uměleckého  

díla a síla v nás 

P 5 0 Soumarová 

105.  19.9. Dobrovolnická pomoc skautů v hlavní budově PNP 6 9 Krausová 

106.  19.9. Dobrovolnická pomoc skautů ve skanzenu PNP 1 6 Smolík 

107.  20.9. Domácí odboj na Klatovsku a Švihovsku  

za druhé světové války (MěÚ Švihov) 

P 42 1 Jirák 

108.  20.9. Krajkářský klub S 12 0 Vondráček 

109.  21.9. Bedřich Barták – obrazy (vernisáž) KP 23 2 Krausová 

110.  27.9. Noc vědců (barokní lékárna) KP 19 11 Salvová 

111.  28.9. Babiččina kouzelná zahrádka a japonský  

překládaný patchwork (kurz patchworku) 

S 5 0 Sieberová 

112.  3.10. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

113.  4.–6.10. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 8 Kodýdek, Smolík 

114.  5.10. Den vajec KP 378 59 Kodýdek 

115.  12.10. Bargello a flik-flak (kurz patchworku) S 7 0 Sieberová, 

Krausová 

116.  16.10. Hrad Roupov…ve filmu… P 30 0 Prokopová 

117.  17.10. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

118.  19.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(Svaz turistů v Nepomuku) 

P 42 3 Smolík 

119.  21.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 6 Kodýdek 

120.  21.–30.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 6 Kodýdek, Smolík 

121.  25.–30.10. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 10 Kodýdek, Smolík 

122.  25.–30.10. Příprava staveniště pro rekonstrukci venkovské 

usedlosti Lužany čp. 35 

PNP 6 8 Kodýdek, Smolík 

123.  28.10.  Den krajů (expozice) KP 113 55 Soumarová 

124.  28.10. Den krajů (výstavy) KP 351 156 Soumarová 

125.  28.10. Den krajů (barokní lékárna) KP 183 78 Salvová 

126.  28.10. Den krajů (ELA Chanovice) KP 58 25 Kodýdek 

127.  29.10.  Enkaustika S 5 0 Sieberová 

128.  31.10. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

129.  2.–3.11. Zaměření, dokumentace, SHP a archeologický PNP 1 5 Kodýdek 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

výzkum objektu Mirkovice čp. 1 

130.  7.11. Vánoční stromeček 100x jinak (ZŠ a MŠ  

Chanovice) 

S 2 27 Sieberová 

131.  7.11. Vánoční stromeček 100x jinak (Obec 

Chanovice, OS Panorama) 

S 20 6 Sieberová 

132.  9.11. Magické dlaždice (kurz patchworku) S 6 0 Vondráček 

133.  9.11. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(Svaz turistů v Příbrami) 

P 45 0 Smolík 

134.  11.11. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 6 Kodýdek 

135.  11.–22.11. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 6 Kodýdek, Smolík 

136.  13.11. Městské opevnění P 27 0 Soumarová 

137.  14.11. Kurz paličkování S 11 0 Vondráček 

138.  15.–17.11. Péče o stromy, keře, trávníky (Gymnázium  

Klatovy) 

PNP 2 6 Smolík 

139.  15.–17.11. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 6 Kodýdek, Smolík 

140.  18.11. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 8 Kodýdek 

141.  18.–19.11. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 2 8 Kodýdek, Smolík 

142.  19.11. Candy kabelky S 5 0 Sieberová 

143.  20.11. Quilingový anděl (ZŠ Čapkova) S 1 18 Sieberová 

144.  21.11. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

145.  22.–24.11. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 4 Kodýdek, Smolík 

146.  22.11. Anděl, čert a Mikuláš, vánoční zas nastal čas –  

vernisáž 

KP 101 50 Krausová 

147.  22.11. Krajkářský klub S 12 0 Sieberová 

148.  23.11. Vánoce s patchworkem (kurz patchworku) S 8 0 Sieberová 

149.  27.11. Papírové ozdoby (ZŠ Čapkova) S 1 23 Sieberová 

150.  28.11. Andělé z quilingu (ZŠ Čapkova)         S 13 1 Sieberová 

151.  28.11. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

152.  29.11.–1.12. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 4 4 Kodýdek, Smolík 

153.  5.12. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

154.  6.–8.12. Základy kovářské práce PNP 13 0 Kodýdek 

155.  6.–8.12. Rekonstrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29 PNP 3 5 Kodýdek, Smolík 

156.  7.12. Aplikované panenky Sunbonnet Sue a farmář 

Bill (kurz patchworku) 

S 6 0 Sieberová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C E L K E M   

     

    
 

Druh akce:  
 

 

Počet akcí: 
Návštěvnost: 

Dospělí: Děti a mládež: Celkem: 

Přednášky P  32 560 180 740 

Pracovně-naučný pobyt PNP 38 140 199 339 

Rekreačně-naučný 

pobyt 

RNP  

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Videopořad VP 0 0 0 0 

Seminář S 63 723 129 852 

Beseda B 0 0 0 0 

Kulturní program KP 23 6 071 1 250 7 321 

Trh T 0 0 0 0 

Tisková konference TK 0 0 0 0 

Brigáda BR 0 0 0 0 

 

CELKEM 

 

 
 

156 

 

7 494 

 

1 758 

 

9 252 

 

 

V Klatovech dne 11. března 2014  

 

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová  

 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2013; 

Příloha č. 6: přehled poskytnuté metodické pomoci 

 

Rok: Měsíc, 

datum: 

Muzejní expozice, organizace; popř. jiný 

subjekt: 

Specifikace metodické pomoci: Realizace: 

2013 01–12  Andrea Kohoutová, katedra Archeologie 

FF ZčU v Plzni 

- bakalářská práce „Inventář mohyl na Husíně“ Hůá 

2013 03 Eva Sedláčková, SŠZP Klatovy - moučníky z regionálních potravin Sie 

2013 03–04  Obec Chanovice - aktualizace a reinstalace Galerie Nositelů tradice Sie, Sm, Soup 

2013 04 Jindřiška Tischerová, Klatovy - určení lidového kroje Sie 

2013 04 Dům historie Přešticka - sbírkotvorná komise muzea Sm 

2013 04 Tereza Kalincová, VŠ Báňská, obor 

Ekonomika cestovního ruchu 

- bakalářská práce „Skanzeny a jejich význam 

v cestovním ruchu“ 

Sm, Soup 

2013 05–07  Obec Chanovice - příprava a vydání publikace Dobrotice Mik, Prok, Sm, Soum, 

Soup 

2013 05, 11 Město Plánice - správa a evidence sbírkového fondu Sm 

2013 07 Anna Behenská, kronikářka Obce Pačejov - způsoby vedení obecní kroniky a příloh kroniky Sm 

2013 07 Milena Nová, MKS Planá - kontakty na řemeslníky a prodejce  Soup 

2013 07 Ingrid Havránková,  

Dominik Centrum, s.r.o. 

- kontakty na řemeslníky Soup 

2013 09 Obec Žihobce - výběr kandidáta na pozici vedoucího IC a muzea Kod, Sm 

2013 09 ZŠ Nalžovské Hory - příprava, přeprava a instalace putovní výstavy „Perly 

minulosti I.“ 

Von 

2013 10 Pavla Rubášová, SŠZP Klatovy - regionální studená kuchyně Sie 

2013 11 Městské muzeum Horažďovice - sbírkotvorná komise muzea Sm 

2013 11–12  Muzeum příhraničí Kdyně - příprava výstavy porcelánových kalamářů ve Kdyni Čer 

2013 11–12  Obec Chanovice - příprava a tisk průvodců expozicí Galerie NT 2014 Sm, Soup 

 



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

Čer Čermáková Milada, PhDr. 

Hůá Hůrková Jindra, Mgr. 

Kod  Kodýdek Libor 

Mik Mikešová Monika 

Prok Prokopová Věra 

Sie Sieberová Ivana, Mgr. 

Sm Smolík Luboš, Mgr. 

Soum Soumarová Hana, Mgr. 

Soup Soupírová Václava 

Von Vondráček Karel Václav 

 

V Klatovech dne 24. března 2014  

Zpracovali:   PhDr. Čermáková Milada, Mgr. Hůrková Jindra, Mgr. Sieberová Ivana, Mgr. Smolík Luboš, Soupírová Václava 
 

 



Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) 
za rok 2013 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. 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, p. o. 

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) 
Počet 

návštěvníků 

Kód 

klasifikace  
Název a místo pobočky 1) 

Počet 

návštěvníků 

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 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 1. 4. 2014 Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 109/13 ze dne 16. 10. 2012 

Kult (MK) 14-01 

P
rá
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í 
fo

rm
a
 z

p
ra

v
o
d

a
js

k
é 

je
d

n
o
tk

y
  

(z
a
k

ro
u

žk
u
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a
jí

cí
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v
n

í 
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rm
a
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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 



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



II. VÝKONY MUZEA, GALERIE 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet uspořádaných výstav celkem 

(součet ř. 0210 až 0217) 
0201 20 

v ř. 0201 vlastních (základních) 0202 11 

z 
to

ho
 putovních 0203 1 

počet instalací putovních výstav 0204 1 

počet zapůjčených výstav do zahraničí 0205 0 

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených) 0206 9 

v 
to

m
 od jiných muzeí v ČR 0207 0 

ze zahraničí 0208 0 

jiných (ze soukromých sbírek atd.) 0209 9 

v 
ř.

 0
20

1
 

výtvarné umění 0210 8 

umělecké obory ostatní 0211 3 

archeologie a historie 0212 1 

historie přírody a přírodovědné obory 0213 0 

věda a technika 0214 0 

etnografie (etnologie) a antropologie 0215 8 

všeobecné, kombinované 0216 0 

ostatní 0217 0 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií 

(součet ř. 0219 až ř. 0223) 
0218 89 465 

v 
to

m
 

za vstupné celé 0219 15 401 

za vstupné snížené 0220 9 151 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0221 0 

za rodinné vstupné 0222 0 

neplatících 0223 64 913 

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků (z ř. 0218) 0224 20 000 

Počet účastníků speciálních doprovodných programů 

k výstavám a expozicím (z ř. 0218) 
0225 10 200 

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy  

(z ř. 0225) 
0226 511 

z 
to

ho
 

pro děti a mládež 0227 372 

pro etnické menšiny 0228 0 

pro seniory 0229 135 

pro zdravotně handicapované 0230 4 

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je 

muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu 

ve výstavních prostorách) 

0231 156 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231) 0232 9 250 

P
oč

et
 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0231) 

samostatná scénická 

vystoupení  
0233 23 

přednášky 0234 32 

ostatní 0235 101 

návštěvníků 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0232) 

samostatných scénických 

vystoupení 
0236 7 321 

přednášek 0237 740 

ostatních 0238 1 189 

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 63 

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 0241 850 

Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. 

č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0242 0 

z ř. 0242 náklad (počet výtisků v ks) 0243 0 

Počet titulů vydávaného periodického tisku  

dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
0244 1 

z ř. 0244 náklad (počet výtisků v ks) 0245 200 

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 1 

Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 0252 328 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252) 0259 230 478 

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 954,0 

z 
to

h
o
 

vybrané vstupné  0402 543,0 

tržby z prodeje upomínkových předmětů, 

propagačních materiálů, programů apod. 
0403 59,0 

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

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0405 9 802,0 

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

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

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0408 0 

z toho z fondů EU 0409 0 

Dary a sponzorské příspěvky 0410 0 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0411 1 799,0 

Příjmy (výnosy) celkem  

(ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411) 
0412 12 555,0 

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0413 0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0414 1 586,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0415 0 

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0416 27,0 

Dotace a granty na investice ze zahraničí 0417 0 

z toho z fondů EU 0418 0 

Dotace a granty na investice celkem 

(součet ř. 0413 až 0417) 
0419 1 613,0 

Vlastní vklady 3) 0420 0 

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420) 0459 28 938,0 

V. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0501 3 326,0 

z toho nájmy 0502 0 

Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507) 0503 7 526,0 

v 
to

m
 

mzdy 0504 5 050,0 

ostatní osobní náklady 0505 578,0 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0506 1 731,0 

ostatní sociální náklady 0507 167,0 

Náklady na nákup sbírkových předmětů  0508 56,0 

Náklady na restaurování, konzervování a preparování 

(dodavatelsky) 
0509 0 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0510 445,0 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0511 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0512 687,0 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0513 186,0 

Výdaje (náklady) celkem  

(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513) 
0514 12 226,0 

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

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0516 186,0 

v 
to

m
 hmotný majetek 4) 0517 186,0 

nehmotný majetek 5) 0518 0 

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518) 0559 32 350,0 

                                                                                              

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 71 000 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 0604 314 

Počet registrovaných uživatelů 0605 136 

v 
to

m
 zaměstnanci muzea a galerie 0606 13 

ostatní veřejnost 0607 123 

Počet výpůjček celkem 0608 1 608 

z toho absenčních výpůjček 0609 0 

Výdaje na knižní fond v tis. Kč 0610 19,0 

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 120 

Počet počítačů v muzejní studovně nebo knihovně 

připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku 
0615 5 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0615) 0659 73 347,0 
 

                                                                                              

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 13 640 

z toho počet m2 výstavní plochy 0706 13 640 

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0706) 0759 27 291 

 

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 139 222 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12. 0902 0 

z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu 0903 0 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou on-line katalogu na internetové stránce muzea 0904 0 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok 0905 180 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za sledovaný rok 0906 0 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení 0907 509 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení 0908 718 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok 0909 13 028 

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0910 115 

z toho vlastní kapacitou 0911 115 

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0912 0 

z toho vlastní kapacitou 0913 0 

Počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0914 0 

z toho vlastní kapacitou 0915 0 

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok 0916 0 

Počet výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje 0917 0 

Počet zaměstnanců muzea podílejících se na plnění vědeckovýzkumných úkolů (z ř. 0916) za sledovaný rok (přepočtený stav) 0918 0,0 

Počet badatelských úkonů za sledovaný rok (návštěvy, dotazy, konzultace, žádosti o rešerše atd.) 0919 640 

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0919) 0959 154 527,0 

 

Případný komentář: 

 Č. ř. Celkem 

a 1 
2 

Ano Ne 

Možnost 

elektronické 

rezervace 

vstupenek 

prostřednictvím on-line formulářů 0801 Ne 

prostřednictvím elektronické pošty 0802 Ano 

Počet návštěv webových stránek muzea za sledovaný rok 0803 5 000 

Sbírka muzea (galerie) je zapsána v CES: Ano 

Odesláno dne: 

28.3.2014 10:35:07 

Razítko: 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. 

Výkaz vyplnil – jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 

Mgr. Luboš Smolík 

Telefon: 376 326 362 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: 

e – mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz 



  


