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Děkujeme všem, kteří v roce 2014 podpořili aktivity klatovského muzea jak finančně, tak i materiálně či 

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

 

 

     Ohlédnu-li se zpět za uplynulým rokem 2014, převládají v mých vzpomínkách tři hlavní 

dojmy ve spojení s intenzivnější  činností našeho muzea.  

     Předně jsou to přípravné práce adaptace objektu Klatovy čp. 209/ II. pro depozitární účely; 

tento objekt byl počátkem roku 2014 převeden ze správy Klatovské nemocnice, a. s., na naši 

organizaci, závěrem června 2014 jsme pak budovu převzali fyzicky; v měsících květnu a červnu 

2014 byl pro Odbor investic a majetku KÚPK zpracován základní soupis a rozpočty nutných 

stavebních prací a úprav, aby objekt mohl sloužit jako depozitář. Během loňského roku byl 

dále zpracován statický posudek objektu, projektová dokumentace elektronické zabezpečovací 

signalizace a technická specifikace mříží pro I. PP a I. NP. Výrazným zkvalitněním objektu 

bylo přivedení plynové přípojky z parkoviště u staré brány areálu nemocnice, montáž                    

a zprovoznění plynové kotelny, která nahradila stávající vysoce ztrátové vytápění. K této 

stavební akci došlo v prosinci 2014 a lednu 2015.  

     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. Během prvního 

pololetí 2014 byla podepsána smlouva o podpoře projektu z evropských strukturálních fondů, 

bylo připraveno a zrealizováno výběrové řízení. Od června 2014 do února 2015 pak dodavatel 

stavebních prací provedl stavební rehabilitaci roubené obytné chalupy a rámové stodoly. 

V závěru března 2015 je toto dílo s rozpočtovými náklady ve výši 3,1 mil. korun již                          

i zkolaudováno a čeká nás vyhodnocení a vyúčtování projektu.  

     Třetím momentem naší práce byla vnitropodniková diskuze, jejímž cílem je zaktualizování  

současného stavu stálé expozice v hlavní budově muzea, která byla zpřístupněna již v únoru 

1996. Tato aktualizace by byla však jen přechodným provizorním řešením, neboť cílem 

odborných pracovníků muzea je připravit realizaci nové expozice a také hledat v tomto případě 

vhodné mimorozpočtové finanční zdroje na její přípravu a instalaci. Tuto diskuzi také doplňuje 

snaha o hledání atraktivnějších forem vlastní výstavní činnosti.  

     

 

     V Klatovech dne 30. března 2015 

 

 

 

       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 2014, 6. červenci 2014, 6. říjnu 2014 a 6. lednu 2015. 

 

 

1. Akviziční činnost 

        

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů  

celkem k 31. prosinci 2014 139 374 

Celkový počet položek přírůstkových čísel (odhad) 500 000 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných v roce 2014          152 

Celkový počet položek přírůstkových čísel zapsaných v roce 2014      

z toho 31 archeologických nálezových souborů 599 

 

Přehled způsobu nabytí: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

 

Počet přírůstkových čísel:  
 

Počet položek a souborů: 
 

dar  

vlastní sběr 

starý sbírkový fond  

koupě 

převod 

 

67 

  21 

    0 

   49 

                       15 

 

   444 

     21 

                       0 

     119 

       15 
 

 

C E L K E M  
 

                   152 
 

  599 
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Počet vyřazených předmětů v roce 2014:   0 

Počet předmětů půjčených v roce 2014:   494  

Počet předmětů vypůjčených v roce 2014:   2 511 

 

Přehled přírůstků sbírkových předmětů získaných v roce 2014 –  viz příloha číslo 1. 

 

           Fond videozáznamů 

           Počet přírůstkových čísel videokazet, CD, DVD k 31. prosinci 2014  278 

           Roční přírůstek   1 

 

           Fond negativů          

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond datových nosičů 

           Počet přírůstkových čísel datových nosičů k 31. prosinci 2014  6 

           Roční přírůstek   0 

 

           Fond audio 

  Roční přírůstek   0 

 

           Fond diapozitivů 

  Roční přírůstek   0 

 

  Fond barokního lékárenství  

  Počet přírůstkových čísel barokního lékárenství k 31. prosinci 2014        412 

  Roční přírůstek            0 

 

           Knihovna 

           Počet knihovních jednotek k 31. prosinci 2014  71 179 

  Roční přírůstek v knihovních jednotkách  179 

 

   Přehled způsobu nabytí v knihovním fondu: 
 

 

Způsob nabytí:  
 

         Počet knihovních jednotek:  
 

dar 

vlastní sběr 

starý sbírkový fond 

koupě 

převod 

výměna 

  35 

    0 

29 

  101 

    0 

   14 

 

C E L K E M                            179 

 

 

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

realizován v letech 2003–2017.  

Přehled inventarizovaných fondů  

 

Oborová označení sbírky  Počet inventarizovaných položek  

- archeologická  61 937 

- etnografická 570 

- historická  2 369 

- numizmatická  0        

- militária 0        

- výtvarné umění 134     

- písemnosti a tisky 3 800                  

- negativy a diapozitivy 0       

-  fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 

  obrazová nebo zvuková média 

39 

      

- přenesené historické stavby 0       

- věda, technika a průmyslová výroba 13     

- barokní lékárenství   0      

- Nositelé tradice ČR 1 603     

- přírodniny   0      

C E L K E M  70 465                

  

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

 

 

Inventarizace knihovního fondu 

  

Knihovní kolekce Počet inventarizovaných knih 

- regionální literatura 1 266 

C E L K E M  1 266 

 

 

3. Konzervace  

 

     Finanční situace nedovoluje po mnoho let zadávat sbírkové předměty ke konzervaci 

dodavatelským způsobem.  

     V roce 2014 byla konzervátorským pracovištěm zpracována další velká část 

etnografické kolekce (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 dvě velké zásobnice, dalších deset zásobnic je vyhledáno cca z 1/2. 

Dále se podařilo vyhledat a částečně slepit pět mís se zdobenou vnitřní částí, vyhledány 

jsou cca z 1/2. Nově se do laboratoře z tohoto rozsáhlého nálezu dostaly i předměty 

glazované – střepový materiál z kachlů, pánví „trojnožek“ a talířů. U nich se podařilo 

dohledat a slepit pět glazovaných zdobených kachlů (z každého kachle byla nalezena 

cca 1/3 až 1/2), dále šest talířů zdobených malbou (dochována je cca 1/2 střepového 

materiálu). Práce na střepovém neglazovaném materiálu byla již ukončena a střepy byly 

zabaleny a postupně odvezeny do depozitáře v Chanovicích. Práce na střepovém 

materiálu glazovaném však i nadále pokračuje, proto je zpracování tohoto nálezu 

zařazeno do plánu práce konzervátorského pracoviště i na rok 2015.  
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     Také probíhala konzervace sbírkových předmětů ze sbírek keramiky, porcelánu, 

skla, militarií, hraček, dřevěných plastik a obrazů. Zásah byl omezen vybavením 

laboratoře, jednalo se především o očistu, dokumentaci, případně o restaurování                 

v podobě slepení rozpadlého předmětu nebo doplnění zlacení na rámu obrazu. Celkem 

bylo takto během roku zpracováno cca 300 předmětů.   

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

očista a konzervace předmětů pro výstavu „600 let kolovečské keramiky“, „V páru se 

to lépe táhne“, „Keramika známá i neznámá“, „Výtvarníci s láskou ke Klatovům                   

a Klatovsku“ a „Biblické rozjímání“. Pro etnografické pracoviště (p. Mgr. Ivana 

Sieberová) byla provedena očista a konzervace předmětů pro výstavy „Nesem líto 

zelený...“ a „Kdo si hraje, nezlobí“. Pro oddělení archivu (p. Jan Jirák) byla provedena 

očista a konzervace předmětů pro výstavy „Zabili nám Ferdinanda“ a „U Huberta“.  

     Konzervátorské pracoviště také spolupracovalo s pracovištěm historie a dějin umění 

na přípravě sbírkových předmětů k zápůjčce do jiného muzea (muzeum Všeruby, Dům 

dějin Holýšovska) a při přípravě sbírkových předmětů spolu s doprovodem při zápůjčce 

na jeden den pro p. PhDr. Lněničkovou (PASK Klatovy). 

     Konzervátorské pracoviště dále provedlo fotodokumentaci sbírek pro Vizualizaci 

CES MK ČR (sbírka historická, numizmatická, militaria, výtvarné umění, barokní 

lékárenství). Dále se konzervátorské pracoviště podílelo na inventarizaci a pořídilo 

fotodokumentaci předmětů zapůjčených na zámku v Chudenicích. Pořídilo fotografie 

barokní lékárny za účelem výroby nových pohlednic. Konzervátorské pracoviště bylo 

také součástí inventarizační komise (Mgr. Karolina Vítovcová byla jmenována 

předsedou komise) pro Inventarizaci majetku organizace. V uplynulém roce byla nově 

zřízena komise pro výstavní činnost muzea. Konzervátorské pracoviště (Mgr. Karolina 

Vítovcová) převzalo od provozního oddělení (p. Mgr. Ludmila Krausová) zpracování a 

aktualizaci výstavního plánu. Spolu s tím je spojeno i pravidelné konání schůzek 

komise pro výstavní činnost muzea. 

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.  

     Pro zřizovatelský odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje byl v měsíci červnu 2014 

zpracován základní dokument stavebních úprav nového  depozitárního objektu Klatovy 

čp. 209/ II., rozpočtově byl upraven na základě sběru dat investičních nákladů na rok 
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2015 Odborem investic a majetku KÚPK. V současné době se tento dokument dále 

zpřesňuje a doplňuje. 

 

 

6. Ochrana sbírek 

 

      Zatím především pouze plánem zůstává další zkvalitňování, rozšiřování                             

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

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

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

podmínek pro konzervování  a restaurování. 

      V souvislosti se směnou nemovitého majetku mezi Plzeňským krajem a Městem 

Klatovy se 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. 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 a rozpracován průzkum možného statického zatížení objektu. 

V prosinci 2014 a na počátku ledna 2015 byl stávající nevhodný otopný systém 

nahrazen temperováním za použití moderního plynového kotle, ke kterému byla 

zrealizována nová plynová přípojka z místa mimo areál Klatovské nemocnice, a. s. Do 

konce měsíce května 2014 byl zpracován záměr 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 

     Archeologické pracoviště v roce 2014 dokončilo revizi dat Archeologické databáze 

Čech. 

     Provádělo archeologické výzkumy a dozory dle ohlášených staveb; bylo zapsáno 

309 akcí, provedeno celkem 74 dozorů a výzkumů na náklady investora a 84 dozorů           

a výzkumů na náklady Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Byl 

zpracován soubor štípané industrie z lokality Kal u Klatov – příprava k publikování            

a byly zpracovány soubory nálezů z výzkumu jiných oprávněných organizací 

prováděných na území bývalého okresu Klatovy (ZIP o. p. s., Archaia jih o. p. s., 

katedra archeologie ZČU Plzeň, bývalá Expozitura ARÚ Plzeň). Také provedlo revizi 

souboru Dolany (nálezy ze 30. let minulého století) – příprava k publikování. 

     Archeologické pracoviště v roce 2014 pokračovalo v cyklu přednášek „Regionální 

historie“ pro Universitu 3. věku včetně exkurzí a dokončilo monografii Archeologický 

výzkum panského sídla v Chanovicích (redakce, korektury, spolupráce při grafické 

úpravě).  

     V roce 2014 archeologické pracoviště poskytlo 62 badatelských služeb.      

Zpracovala: Mgr. Jindra Hůrková, archeolog muzea 

 

 

Etnografické pracoviště 

     V roce 2014 etnografické pracoviště provádělo průběžnou kontrolu stavu depozitáře 

a v něm uložených sbírkových předmětů, dále výběr sbírkových předmětů pro badatele, 

pro výstavy vlastní i pro zápůjčky jiným subjektům a jejich zpětné zařazení                          

i zařazování nových přírůstků do sbírkových kolekcí. Akviziční činností získalo toto 

pracoviště 22 sbírkových předmětů na základě dvou darovacích smluv.  

     Zároveň pracoviště připravilo pět výstav („Made in Cham/Made in Klatovy“ 

v Neukirchenu (SRN), „Nesem líto zelený...“, „Kdo si hraje, nezlobí“, „Teddy“                  

a „Kolébka dětské radosti“ v hlavní budově muzea), 31 pracovních seminářů a dále 

organizačně zajistilo sedm pracovních seminářů na téma patchwork. V rámci výstav, 

které etnografické pracoviště připravilo, proběhlo pět komentovaných prohlídek                 

a k vánoční tématice jedna přednáška. Dále toto pracoviště vyřídilo čtyři badatelské 

dotazy a v měsíci dubnu se zúčastnilo Etnografické komise v Hlinsku. 

     Probíhala aktivní spolupráce s Krajkářským klubem Klatovy i Betlémáři Plzeňska. 

Mediální propagace muzea a jeho činnosti proběhla především v souvislosti 

s výstavami, jejich doprovodnými akcemi a cyklem pracovních seminářů. Nedílnou 

součástí práce etnografického pracoviště byl též výběr sbírkových předmětů pro 

zápůjčky jiným subjektům (Zpč. muzeum v Plzni, IC Kdyně a Městská knihovna 

Mimoň) a jejich zařazení zpět do sbírkových kolekcí, výpůjčky předmětů pro vánoční 

výstavy a reinstalace Galerie Nositelů tradice v Chanovicích. Dále pokračoval projekt 

Současná betlémářská výroba v jihozápadních Čechách.  

     Pracovníci etnografického pracoviště v roce 2014 provedli celkovou inventarizaci 

sbírek Galerie Nositelů tradice v Chanovicích. 

     Dále toto pracoviště spolupracovalo na projektu Dne luštěnin přípravou tradičních 

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

a u některých přímo potřebná) konzervace či restaurování svěřených souborů 

sbírkových předmětů. 

Zpracovala: Mgr. Ivana Sieberová, etnograf muzea 

 

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích 

     V rámci sbírkotvorné činnosti bylo získáno darem několik souborů i jednotlivých 

předmětů převážně zemědělského (největším byl soubor ze Dnešic čp. 19)                           

a řemeslnického charakteru (nejrozsáhlejším souborem je betonářská dílna z Běšin)              

a jeden mohutný historický krov. Základní konzervací prošla z časových důvodů jen 

část předmětů. Lokality, odkud byly převezeny největší soubory darů: Dnešice čp. 19, 

Lnářský Málkov, Horažďovice Třebomyslická ul., Petrovičky čp. 2, Těšetiny čp. 9, 

Liteňský mlýn, Nezdřev čp. 15, Běšiny, Třebomyslice čp. 13, Bezděkov – vila, Klatovy 

– pekárna, Nemilkov kovárna, Plzeň Dvořákova čp. 29. 

     V depozitářích v Klatovech (garáže a regálová hala) pokračovalo třídění lapidária          

i ostatních předmětů sbírkové i nesbírkové povahy. Z Chanovic byla převezena další 

část lapidária a též krytiny z historických staveb i další materiál stavební povahy. Tento 

materiál byl naskládán na ocelové a dřevěné palety a za pomoci vysokozdvižného 

vozíku umístěn do prostoru regálové haly. Za pomoci brigádníků byla v pravé polovině 

garáží roztříděna dlažba, stavební prvky a přeskládány jednotlivé stavby a tím byl 

vytvořen prostor pro uložení krovu ze Dnešic. Po převezení lužanské usedlosti do 

Chanovic byla vyklizena i pravá kóje garážové haly, kde budou muset proběhnout 

zásadní stavební úpravy, aby tato část depozitáře mohla být opět využívána.  

     V depozitáři vodárna došlo k vytřídění předmětů, nábytku a materiálu sbírkové                        

i nesbírkové povahy, úklid a likvidace nepoužitelného materiálu. 

     V depozitáři špýchar probíhalo průběžné třídění fondu především kvůli nedostatku 

prostoru a uložení nových přírůstků. 

     Dále probíhaly úpravy (snížení) terénu před budovou sýpky, s tím související 

přeložení dešťové kanalizace a elektrického a telefonního kabelu. Byla vybourána 

rozpadající se rampa, která nemohla být díky své výšce pro účely organizace 

využívána. S těmito úpravami musely být přeloženy sloupky oplocení dle nového 

geometrického plánu a byla opravena tato část zcela dožilého oplocení.  

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

prodeje suvenýrů  a doplnění průvodcovského textu.     

     Na údržbě a výstavbě se podíleli studenti jednak při odborných praxích a také při 

pravidelných pracovněnaučných pobytech. Mimo tyto termíny se též několik studentů 

podílelo na záchraně historického krovu stodoly ve Dnešicích. Byly pořádány opět čtyři 

truhlářské kurzy, zaměřené na tradiční ruční truhlářské techniky za pomoci pouze 

ručního neelektrického nářadí. Některé výrobky z těchto kurzů byly vyráběny přímo 

pro konkrétní stavby v Expozici lidové architektury v Chanovicích. 

     Celoročně byly udržovány travnaté plochy v celém areálu ELA 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 VO ELA (opravy 

oplocení, branky, komunikace, kanalizace, čištění okapů a svodů, údržba zeleně – keřů 

a stromů proti okusu zvěří, apod.).  

     Došlo ke kompletnímu geodetickému zaměření hranic areálu Expozice lidové 

architektury v Chanovicích včetně zaměření všech stojících objektů.. Vyhotoven byl             

i vrstevnicový plán.   
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     Byla dokončena stodola z Příkosic (restaurování a osazení vrat, vydláždění levé 

perny pro instalaci Chanovického betlému atd.) včetně položení elektropřípojky pro 

expoziční účely (betlém). 

     Pokračovaly i terénní úpravy severní části areálu ELA a v květnu 2014 zde byla 

zahájena rekonstrukce přenesené usedlosti čp. 35 z Lužan. S tím bylo spojeno i 

dotřídění desítek tun získaného stavebního materiálu z bouraček, skládající se převážně 

z kamene, cihel a hlíny.  

     Za pomoci služebního traktoru a dodávkového vozu byl navezen stavební lomový 

kámen pro výstavbu oplocení a brány Těšetinské usedlosti včetně žulových desek, ze 

kterých budou vyrobeny krycí desky na pilíře a sloupky oplocení.   

     Byla provedena fotodokumentace a základní kresebná dokumentace několika 

objektů lidové architektury s důrazem na roubený dům v Dolní Lukavici čp. 77 

datovaný do roku 1687 (popis, zhodnocení, rozpočet pro transfer). 

     V roce 2015 proběhl další ročník Dne řemesel, podzimní Den luštěnin a opětovné 

představení Chanovického betlému. 

     V roubené obytné chalupě Těšetiny čp. 12 byla vytrhána podlaha napadená 

dřevokaznou houbou, provedena sanace prostorů, vykopány zásypy podlah                          

a zlikvidováno napadené dřevo. 

     V rámci rekonstrukce venkovské usedlosti Lužany čp. 35 proběhla příprava                    

a realizace výběrového řízení, úpravy rozpočtů, technická zpráva, příprava a úpravy 

kresebné dokumentace pro rekonstrukci, číslování prvků do detailních výkresů, výběry 

fotografií pro výběrové řízení a samotnou realizaci stavby, fotodokumentace průběhu 

stavby, rozkreslení konstrukčních detailů, nivelace podezdívek a sklepa, rozvodů 

elektroinstalace, zemní práce, nepřetržitý autorský dozor apod. 

     Dále proběhla výměna šindelové krytiny na chalupě z Čachrova. 

     U stodoly z Nezdic došlo k detailnímu vyhodnocení rozsahu poškozených 

konstrukcí, jejich zakreslení do kresebné dokumentace, k fotodokumentaci 

poškozených a chybějících konstrukcí s komentářem, vyhotovení podrobné technické 

zprávy rekonstrukce, vytvoření rozpočtu pro rozpočtáře, přípravě poptávkového řízení. 

     Na služebním automobilu, přívěsu a traktoru byly prováděny běžné svépomocné 

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

     Ve VO ELA byla prováděna základní údržba zařízení – údržba kotle (periodické 

čištění topeniště, popelníku, výměníku a kouřovodů kotle, dopouštění vody, kontrola 

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

systému, čištění sifonů, apod.  

     Průběžně byla prováděna údržba strojů a motorového nářadí: pila, křovinořez, 

sekačka, okružní pila a opravy nářadí, broušení řetězů atd. 

     Jako každoročně proběhly revize elektroinstalace, elektrického nářadí a zařízení, 

hasicích přístrojů, EZS a komínů. A také proběhla inventarizace hmotného majetku. 

     Byly připraveny podklady pro  žádost na Plzeňský kraj o uvolnění finančních 

prostředků na nákup pozemků pro možný další rozvoj Expozice lidové architektury             

a žádost o personální posílení pracoviště Expozice lidové architektury v Chanovicích. 

     L. Kodýdek se podílel rovněž na přípravě a realizaci výstavy „Chalupa, co pamatuje 

Žižku – Mirkovice čp. 1“ včetně několika přednášek. Výsledky hloubkového SHP             

a transferu stavby byly publikovány v Průzkumech památek 2014/ II. 

     Proběhlo převzetí další části souboru lidové keramiky od kolegyně p. PhDr. 

Čermákové. Tento soubor byl dále zpracováván, byla dohledána původní přírůstková 

čísla a soubor zinventarizován. 

     Výběry předmětů pro výstavy:  

–  Kolovečská keramika pro výstavu p. PhDr. Čermákové; 
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–  Made in Cham/Made in Klatovy – výběr předmětů pro výstavu včetně 

fotodokumentace a zpracování seznamu; 

–  pomoc při realizaci výstavy k řeznictví a kupectví – OÚ Velký Bor – výběr, 

zapůjčení a popis předmětů. 

     Výběr a nafocení předmětů a depozitářů pro vizualizaci CES. 

Zpracoval: Libor Kodýdek, správce nemovitých kulturních památek v Chanovicích  

 

 

 Knihovnickoinformační oddělení 

     Knihovnickoinformační oddělení je tvořeno dvěma úseky – muzejní knihovny 

(Jindřich Hůrka, vedoucí oddělení; Ing. Lenka Chlumová (návrat po MD 08/2014), 

Renata Chroustová (od 04/2014 na MD) 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 zejména        

s akcentem 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. 

     Probíhá 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 manipulaci s nimi 

k degradaci; případné vytypování dokumentů na převazbu; v květnu 2014 byly 

zpracovány podklady na vybavení nového depozitáře – nemocnice (regálové 

vybavení, včetně případných bouracích aktivit); v roce 2014 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            

(R. Chroustová, Ing. L. Chlumová);       

ad 2/  revizi knihovního fondu a inventarizaci archivu: 

 byla vyčleněna kolekce starého, nezpracovaného sbírkového fondu – kalendáře 

v rozsahu cca 350 knihovních jednotek a rozčleněna dle typu, respektive názvu, 

případně vydavatele do skupin k postupnému zpracování; 

 proběhl převoz školních obrazů ze stávajícího depozitáře (kasárna) do hlavní 

budovy – zde provedena základní očista, revize a kompletace spojená 

s přípravou pro přepravu do budoucího depozitáře (nemocnice) v roce 2015. 

     Vedle přírůstků do knihovního fondu byly zapsány také 4 darovací smlouvy na 

archivní materiál s celkovým počtem 357 položek. 

     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                 

(J. Hůrka, R. Chroustová, J. Jirák); 

-  ke katalogizaci drobných tisků byla zahájena tvorba obrazová databáze (modlitby);  
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-  knihovna příležitostně participuje na „Dodatcích Knihopisu českých a slovenských 

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

projekt Národní knihovny v Praze; 

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

naznačeného období se systematicky zpracovávají (anotace), skenují s vytvářením 

pomocné paginace k jejich relevantní využitelnosti (J. Hůrka); 

-  databáze regionální literatury (konfrontace knihovních jednotek s přírůstkovými 

knihami, vytvoření adekvátního záznamu včetně osignování a uložení                         

(R. Chroustová));  

-  vytváření inventářů, případné jejich doplňování (PP Vančura, Hostaš, Plánička, 

Vaněk, Ševčovič a Vitáček (KN 6) – Mgr. L. Váňová; Ševčovič (KN 9) – J. Jirák; 

-  sběr podkladů a kronikářský roční zápis „Kronika 2013“; 254 stran (D. Marešová); 

-  průběžná aktualizace soupisů stavebně historických průzkumů a restaurátorských 

zpráv (J. Hůrka). 

     Výše naznačené kroky jsou pak při zpracování logicky završeny využitelností fondů 

knihovny a archivu, jak ze strany zaměstnanců, tak veřejnosti.  

     Mezi další činnost knihovnickoinformačního oddělení patří služby badatelům, 

osobní návštěvy badatelů – metodická pomoc je součástí badatelských návštěv 

(navigace na vhodnost pramenů a literatury včetně odkazů na dostupnost v sesterských 

institucích), badatelské dotazy telefonického a mailového rázu;  oponentura                       

(sl. Cibulková - bak. práce; sl. Šimonová - bak. práce; p. Kopecký - doktorandská 

práce; sl. Šperecová - bak. práce; p. Koudelka - rigorózní práce; p. Trnka - bak. práce; 

p. Rubáš - vlastivědné publikace); nutno připomenout i výjimečně (dle předchozí 

domluvy) poskytování badatelských služeb mimo stanovené studijní dny. 

     Knihovnickoinformační oddělení se v roce 2014 věnovalo výstavní,                      

přednáškové a publikační činnosti.  

     V listopadu  2014 zpracovali pracovníci (J. Hůrka, J. Jirák) základní okruhy – 

„Podklady pro projektovou žádost tvorby nové expozice“; pro  Město Klatovy byly 

připraveny podklady ke sborníku u příležitosti konané konference věnované Pavlu 

Kristiánu z Koldína spojené se slavnostním odhalením pamětní desky na rodném domě, 

2012 (J. Hůrka – přílohy postupných reedicí Koldinových práv); oddělení se podílelo 

také na publikační činnosti u jiných subjektů. 

    V roce 2014 se Knihovnickoinformační oddělení podílelo na výstavách: „Zabili nám 

Ferdinanda“, autorem výstavy p. J. Jirák,  participace p. J. Hůrka  (doplnění o dobové 

časopisy, noviny a kalendáře); „U Huberta“, autorem výstavy p. J. Jirák; participace               

p. J. Hůrka (doplnění o dobové časopisy, noviny a kalendáře) „Kdo si hraje, nezlobí“, 

participace p. J. Hůrka (doplnění o firemní pohádky). Dále toto oddělení doplnilo 

stávající expozici o část věnovanou Pomocným technickým praporům, autor p. J. Jirák; 

participace p. J. Hůrka. Knihovnickoinformační oddělení se také podílelo na výstavní 

činnosti sesterských institucí: pro Město Klatovy „Klatovský hřbitov – informační 

panely o pochovaných významných osobnostech regionu“, participace p. J. Hůrka; pro 

Státní hrad Velhartice „Pašeráci a podloudníci na Šumavě“, participace p. J. Jirák; pro 

Dům historie Přešticka „Přeštice a velká válka“, participace p. J. Jirák; pro Město 

Klatovy „Sametová revoluce – 25. výročí“, participace p. J. Jirák a pro Městskou 

knihovnu v Klatovech „Vánoce – kouzlo perníkovek s vánoční tematikou“, participace 

p. J. Hůrka. 

     Pracovníci oddělení také pořádali přednášky, bylo jich celkem 23, z toho 21               

p. J. Jirák a 2 přednášky p. J. Hůrka.  

     Knihovnickoinformační oddělení se také podílí na činnosti sesterských institucí 

nebo občanských sdružení se zaměřením na kulturně-výchovnou a vlastivědnou činnost 
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(hrad Švihov, Historická a vlastivědná společnost Klatovy apod.), p. J. Hůrka,                   

p. J. Jirák, p. R. 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 ČR na léta 2011–2015). V tomto novém období je opět velký důraz 

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

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

Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkovou organizaci. 
     V roce 2014 se aktivity tohoto pracoviště soustředily především na následující 

činnosti: 

- informační a metodická funkce (informace, poradenství); 

- tvorba databáze subjektů zabývajících se TLK (k 31.12. 2014 – 195 subjektů); 

- tvorba databáze periodických akcí TLK (k 31.12. 2014 – 677 akcí); 

- tvorba databáze lidových uměleckých a uměleckých řemeslníků (k 31.12. 2014 – 

274 řemeslníků); 

- tvorba databáze betlémářů (k 31.12. 2014 evidováno 73 betlémářů PK); 

- sběr a sumarizace údajů a informací k nové databázi osobností z oblasti TLK v PK; 

- vyhledávání kandidátů na nominační návrhy Nositelů tradice; 

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

- aktualizace, následně pak inventarizace expozice Galerie Nositelů tradice o vzorky 

výroby nových Nositelů tradice či nové výrobky stávajících Nositelů tradice; 

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

kultury a školství;  

- sběr dokumentace projevů TLK  na území Plzeňského kraje; 

- dokumentace objektů lidové architektury v územní působnosti MAS Pošumaví 

(většina okresu Klatovy, část okresu Plzeň-jih a Domažlice), převod dat                         

a dokumentace do databázové aplikace www.mistnidedictviposumavi.cz;   

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

Nositelů tradice z celé ČR, v roce 2014 se konal v Chanovicích v sobotu                      

5. července 2014; 

- příprava, organizace a realizace specializované činnosti – Den luštěnin ve skanzenu 

v Chanovicích v sobotu 4. října 2014; 

- příprava, organizace a realizace velikonočního a vánočního jarmarku s řemeslnými 

výrobky; 

- činnost komise Rady Plzeňského kraje pro krajský seznam nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury;  

- realizace projektu Made in Cham/Made in Klatovy v programu přeshraniční 

spolupráce Cíl 3 (projekt 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). 

     Výstupy z činnosti projektu budou předány protokolárně NÚLK ve Strážnici při 

jarní poradě pověřených odborných pracovišť České republiky v dubnu 2015. 

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

pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj  

 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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Pracoviště historie a dějin umění 

     Pracoviště historie a dějin umění se v roce 2014 zaměřilo na výstavní činnost.          

Byly připraveny a vyinstalovány výstavy ve vitrínách na chodbě vstupní haly hlavní 

budovy muzea: „600 let kolovečské keramiky“ (leden–únor 2014), „V páru se to lépe 

táhne“ (květen–srpen 2014), „Keramika známá i neznámá“ (září–listopad 2014) a na 

schodišti „Výtvarníci s láskou ke Klatovům a Klatovsku“ (březen–prosinec 2014). Byla 

provedena základní očista některých sbírkových předmětů  před výstavami.  

     Dále pracoviště historie a dějin umění spolupracovalo na výstavách jiných subjektů 

(Národní galerie v Praze, Městské muzeum příhraničí Kdyně, Městys Všeruby, 

Muzeum Šumavy Sušice, Město Holýšov, Wallfahrtsmuseum Neukirchen v SRN).  

      Pokračovalo se v zápisu porcelánu do systematické evidence (P 1109–1183), 

proběhla inventarizace porcelánu a mimořádná inventarizace obrazů od regionálních 

malířů (tyto obrazy sloužily jako studijní materiál pro etnografické oddělení).  

     Pracoviště historie a dějin umění pro zájemce provádělo komentované prohlídky 

v expozici muzea. 

     Nezanedbatelné byly služby badatelům, odborné poradenství převážně z oblasti 

určování stáří a původu porcelánu a skla, dále z oblasti regionálního výtvarného umění, 

při hodnocení a určení obrazů a jiných předmětů. 

     Toto pracoviště se také věnovalo publikační činnosti v měsíčníku Rozhled na téma: 

„Keramika architekta Janáka a sochaře Bílka“ a „Autoři sváteční keramiky, netradiční 

vzpomínka na manžele Kotrbovi“. 

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. Dále je její součástí 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 v Chanovicích. 

     Den řemesel je příležitostí pro fotodokumentaci a videodokumentaci řemeslné 

výroby. 

     V roce 2014 se konal již 12. ročník Dne řemesel. Přehlídky v zámeckém areálu                

a skanzenu se zúčastnilo 55 řemeslnických dílen, z toho 19 Nositelů tradice lidových 

řemesel (kolem 110 fyzických řemeslníků a rodinných příslušníků); tuto výrobu 

doplnilo 21 stánků trhovců s výrobky z oblasti tradiční lidové kultury. Vytištěno bylo 

4000 ks vstupenek za úplatu a 1000 ks volných vstupenek, prodáno 2949 ks; (možnosti 

volného vstupu využilo 465 zájemců); vstup zdarma byl dále umožněn  641 dětem do 

fyzické výšky 130 cm. Celková návštěvnost v roce 2014 při 12. ročníku byla 4055 

zájemců, což je celkově o  482 zájemců méně než v roce 2013. 

Doba realizace: 2003–2014  

Řešitel: Mgr. Luboš Smolík 

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

Projektový program: rozpočet Plzeňského kraje 
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 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. 

 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 2014 pokračovalo bádání v okresním archivu ve fondech okresního úřadu           

a tzv. presidiálních spisech.  Toto přineslo další sumář poznatků, cíleně směřované na 

období let 1943 a 1944. Pro nepřijetí grantu na vydání komplexní monografie                    

s válečnou problematikou o klatovském regionu bude část dokumentů a poznatků 

prezentována ve výstavě „Smrt číhala za každým rohem“ (02–05/ 2015). Písemné 

shrnutí dosavadního poznání se objeví v připravovaném Sborníku Historické 

společnosti Klatovy, který by měl vyjít na podzim roku 2015. Bádání v historických 

pramenech uložených v archivní síti bude pokračovat nadále a bude doplňováno                  

o studium soukromých archivů a privátních kolekcí historických dokumentů                        

a fotografií. Při tomto zkoumání jsou pro výstavní a publikační účely od majitelů 

příslušných materiálů získávány digitální kopie. 

Doba realizace projektu: 1995–2025   

Řešitel: Jan Jirák 

Institucionální projekt organizace 

 

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 2014 byla v objektu bohužel zjištěna dřevomorka. Následně muselo dojít 

k vytrhání podlah a podlahových konstrukcí, vyvezení zásypu a chemické sanaci 

prostoru. 

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 2014 proběhla údržba povrchové kanalizace v areálu skanzenu. Dále povrch 

prostoru proti vstupu do provozní budovy skanzenu byl opět zajištěn posypem                        

z drobného štěrkového kamene.  

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 2014 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 organizačně též Krajkářský den 

12. července 2014.  

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. Základním cílem je představit kulturní bohatství v oblasti literárních, 

hudebních, obecně společenskovědních oblastí 15. až 18. století; aktivity v roce 2014  

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). Ze strany muzejní knihovny od počátku projektu do současnosti jednak 

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

projektu – bohemika  a dataci do roku 1800.  

Řešitel: Jindřich Hůrka 

 

 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 
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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).  

     V roce 2014 došlo k vytypování výrobních lokalit na okrese Klatovy, kterých bylo 

nalezeno cca 1700 a také ve 2. pololetí roku k jejich postupnému zpracovávání. 

Plánovaná výstava byla vyinstalována v září 2014 v Neukirchenu a po deinstalaci 

v dubnu 2015 bude přenesena na letní měsíce roku 2015 do výstavního sálu muzea             

v Klatovech. 

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 2014 se údaje doplňovaly 

průběžně u cca 11 osobností; celkově databáze čítá cca 1200 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 2014 cca 20/; 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 2011 a je rozčleněn dle datace do tří etap dle počtu dochovaných 

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

vyčleněny výstřižky, které zasílala "Výstřižková služba na město Klatovy" a které, 

pravděpodobně v 50 letech, za ředitelky p. 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 2014 se zpracovává nejrozsáhlejší úsek – 

rok 1949, který v současné době dle rozhození výstřižků čítá 724 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.                         

A. Polívková); korektura záznamů s doplněním anotace a zařazením záznamů dle 

„Zásad tvorby regionálních bibliografií“ pod příslušnou lokalitu (dle býv. okresu 

Klatovy s přesahy i mimo) a tematickou oblast /logické navázání na předchozí 

retrospektivní bibliografie vytvořené v muzejní knihovně/;  příležitostně zahájeny 

činnosti i na rok 1948 – zatím přepsáno cca 250 stran; rok 1947 /průběžně probíhá             

i jejich archivace v digitální podobě  /vyvázány – 2 sv. /200 s./; celkově naskenováno 

cca 300/; rok 1946 – zde záznamy rozhozeny a připraveny pro přepis; předpoklady 

ukončení projektu – včetně výstupu: 1949 konec roku 2015; 1948 konec roku 2017; 

1946–1947 konec roku 2018. 

Řešitelé: Jinřich Hůrka, Alena Polívková 

 



 21 

Současná betlémářská výroba v jihozápadních Čechách 

     V rámci projektu 2014 probíhala spolupráce s Betlémáři Plzeňska účastí na jejich 

jednání a poskytnutí informačního servisu v případě jejich zájmu. Do databáze 

betlémářů Plzeňského kraje byly doplněny nové subjekty, k 31. prosinci 2014 je jich 

evidováno 73. 

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 byl v roce 2014 

zakončen vydáním monografie Archeologický průzkum panského sídla v Chanovicích. 

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 kultury; do současné doby zpřístupněny následující časové 

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

1901–1905 – korektura záznamů a vytváření doplňujících rejstříků (systematický, 

personální a autorský a rejstřík institucí a korporací); v roce 2014 došlo jen k dílčím 

pracím na projektu cca v rozsahu 15 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 2014 dále aktivizoval získáváním kontaktů  na 

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

semináře hračkářů v klatovském muzeu.      
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     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 2010–2014 bylo podrobně zdokumentováno 183 objektů 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 fotodokumentace na webových 

stránkách www.mistnidedictviposumavi.cz. V loňském roce pokračovaly částečně 

dokumentační práce na kaplích v obvodu Města Klatovy a na Klatovsku.  

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 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.mistnidedictviposumavi.cz/
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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    415         800   277       1 492 

/hlavní budova muzea/ 

Barokní lékárna 05–10/2014                 6 015 4 537 4 162 14 714 

/Klatovy čp. 149/ I./  

Expozice lidové architektury 06–12/2014       3 708          333         1 372         5 413 

/skanzen Chanovice/ 

Lidová řemesla Pošumaví 05–09/2014                        0                0      15 888        15 888 

/zámek Chanovice/ 

Galerie Nositelů tradice 05–09/2014        0                0       15 888        15 888 

/zámek Chanovice/ 

Historická místnost zámku 05–09/2014  0              0        15 888 15 888 

/zámek Chanovice/ 

C E L K E M                                                                       10 138         5 670        53 475       69 283 

 

 

2.  Výstavy 
 

Typ výstavy, místo konání Počet                              Celé   Poloviční         Volné   Návštěvníci 

           výstav                          vstupné       vstupné    vstupné    celkem 

 

Klatovy – hlavní budova muzea     17            514 2 176 6 898  9 588 

Chanovice – vstupní usedlost ELA    3 528 41 410 979 

C E L K E M      20  1 042 2 217 7 308 10 567 

 

Podrobný přehled návštěvnosti expozic a výstav v roce 2014 – viz příloha č. 3.  
 

 

3. Další kulturně-výchovné akce 

 
Druh akce  Počet akcí      Dospělí  Děti a mládež      Celkem  
 

Přednáška 43 579 136 715 

Pracovněnaučný pobyt 19 79 138 217 

Rekreačněnaučný pobyt  0 0 0 0 

Videopořad 0 0 0 0 

Seminář 60 594 203 797 

Beseda 1 31 0 31 

Kulturní program   29 5 399 1 589 6 988 

Trh 2 347 1 290 1 637 

Tisková konference 0 0 0 0 

Brigáda, dobrovolnická činnost 0 0 0 0 

C E L K E M 154 7 029 3 356 10 385 

 

Podrobný přehled návštěvnosti kulturně-výchovných akcí v roce 2014 – viz příloha č. 4 

 a 5. 
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4.  Souhrnný přehled návštěvnosti muzea 

 
Druh KVČ            Počet   Dospělí  Děti a mládež  Volné vstupné      Celkem 

 

 stálé expozice  6 10 138           5 670 53 475    69 283 

 výstavy  20    1 042   2 217 7 308 10 567 

kulturně-výchovné akce  154 7 029 3 356 -    10 385 

C E L K E M  - 18 209 11 243 60 783 90 235 

 
  

5. Služby badatelům 

       

            Počet registrovaných uživatelů knihovny  111 

            Počet výpůjček v knihovně  1 395  

            Počet badatelských návštěv  565 

 z toho  - knihovna  338 

             - archiv  92           

  - spisovna  0        

  - kronikáři  3             

  - péče o tradiční lidovou kulturu  3          

  - archeologický archiv   62 

  - etnografické pracoviště   4 

  - pracoviště historie a dějin umění  20 

  - korespondenčně                                                 43   
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IV. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

1.  Vlastní vydavatelská činnost 

HŮRKOVÁ, Jindra a kol.: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., a Obec Chanovice, 2014, 435 s.  

 

 

2.  Publikační činnost ve spolupráci 

 

ČERMÁKOVÁ, Milada: Keramika architekta Janáka a sochaře Bílka. Měsíčník 

Rozhled, č. 11  

 

ČERMÁKOVÁ, Milada: Autoři sváteční keramiky. Netradiční vzpomínka na manžele 

Kotrbovi. Měsíčník Rozhled č. 13 

 

HAVLICA, Jiří; KODÝDEK, Libor; ŠNEJD, Daniel: Středověké jádro domu 

zemědělské usedlosti čp. 1 v Mirkovicích. Výsledky hloubkového výzkumu. In: 

Průzkumy památek II/2014. s. 139–155 

 

HŮRKA, Jindřich; HŮRKOVÁ, Veronika; HŮRKOVÁ, Lucie: Proměny reklamy, 

aneb Reklama v proměnách času od 19. století až do současnosti.                                                     

In: Pošumaví: informační bulletin Šumavy a Českého lesa, 2014. 4 s.: barev. obr.  –  

Text ke stejnojmenné výstavě konané ve výstavním sále Muzea příhraničí ve Kdyni,   

6.10.–21.11. 2014.  (Předáno do tisku 11/ 2014) 

 

JIRÁK, Jan: Loupež člověka na železnorudském nádraží v dubnu 1935 a osudy 

četnického strážmistra Jana Manocha v letech 1935–1945. – 8 il. – Poznámky. – 

Německé resumé. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. – Sušice: Muzeum Šumavy; 

Dolní Břežany: Scriptorium, 2014. – [Sv.] 8, s. 381–393 

 

VÁŇOVÁ, Ladislava: Tři zapomenuté urbáře západních Čech (statek Měcholupy 

1659, panství Dešenice 1708, panství Kout-Trhanov 1721). – 3 il.. – Poznámky. – 

Německé resumé. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. – Sušice: Muzeum Šumavy; 

Dolní Břežany: Scriptorium, 2014. – [Sv.] 8, s. 437–442 

 

VÁŇOVÁ, Ladislava: Písemné pozůstalosti Jindřicha Vančury, Karla Hostaše, 

Ferdinanda Vaňka a Františka Pláničky a jejich badatelské využití pro historii 

Sušicka. – 9 il. – Poznámky. – Německé resumé. In: Vlastivědný sborník Muzea 

Šumavy. – Sušice: Muzeum Šumavy; Dolní Břežany: Scriptorium, 2014. – [Sv.] 8,           

s. 423–435 

 

SMOLÍK, Luboš; HOLÁ, Petra a kol.: Chanovice v proměnách času. Vydala: Obec 

Chanovice, 1. vydání, 2014. 196 s.  

 

SMOLÍK, Luboš; HOLÁ, Petra a kol.: Újezd u Chanovic. Vydala: Obec Chanovice,         

1. vydání, 2014. 188 s. 
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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 dvorního 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 plynové 

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 2014 

- údržba a opravy pohyblivé vchodové mříže, příprava podkladů 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. Klatovy čp. 209/ II. – depozitář  

 

     V roce 2014 proběhlo v polovině roku fyzické předání objektu Klatovskou 

nemocnicí, a. s. V měsíci květnu a červnu 2014 byl v předstihu připraven pro Odbor 

investic a majetku KÚPK soupis nutných prací a investic pro základní zprovoznění 

objektu depozitáře Klatovy čp. 290/ II. V závěru roku 2014 se pak rozeběhla investiční 

akce plynové přípojky k objektu a vybudování nové kotelny pro tento objekt. 

 

 

7. Chanovice čp. 116 – barokní sýpka – depozitář  
 

-    běžná údržba objektu a pozemků 

-    vysekávání travního porostu včetně likvidace 

-    vysekávání náletových dřevin včetně likvidace 

            -    čištění okapů a okapových svodů 

            -    údržba příjezdové komunikace 

-    opravy hasicích přístrojů  

- oprava a údržba elektroinstalace 
 

 

8. 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 probíhala organizace 

pracovněnaučných pobytů a praxí středních škol. Hlavní aktivity: 

-    údržba  přístupové  a  obslužné  komunikace  po  obvodu  pozemku  včetně  údržby  

 kanalizace 

            -    údržba zeleně, odstraňování a likvidace náletů 

            -    údržba příjezdové komunikace z obce 

            -    vysekávání travního porostu včetně likvidace 

-    základní údržba a konzervace objektů 

- údržba a opravy ručního nářadí 

- úklidové práce v areálu 

  

            Vstupní objekt areálu a stodola 

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

 -  údržba dláždění před vstupním objektem 
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 - průběžná kontrola a údržba sítí (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, 

okapové svody) areálu  

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

 - vysekávání travního porostu včetně likvidace 

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

 - úklid sněhu z komunikací a z prostoru dvora 

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

 - konzervační nátěry oplocení 

 

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 

- 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) 
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- 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 

 

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 

 

 

9. Chanovice – bývalá vodárna – depozitář a sklad 

 

- běžná údržba objektu a pozemku: 

-   vyřezání náletových dřevin uvnitř oplocení a při oplocení 

-   vysekávání travního porostu včetně likvidace  

 

 

10. 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 
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11. 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 

2014 realizovány: 

16.–30. 1. 2014  - kontrola hasicích přístrojů v hlavní budově muzea, v regálové 

hale, v barokní lékárně U Bílého jednorožce v Klatovech                   

a v Expozici lidové architektury v Chanovicích 

27. 2. 2014 -  revize EZS – hl. budova, barokní lékárna U Bílého jednorožce 

4. 3. 2014  - revize EPS – hl. budova, barokní lékárna U Bílého jednorožce 

8.–11. 4. 2014  - revize elektrických zařízení – hl. budova 

10. 4. 2014  - kontrola provozuschopnosti požárněbezpečnostního zařízení 

(=nouzové osvětlení) – hl. budova  

11. 4. 2014 - revize elektrických zařízení – v barokní lékárně U Bílého 

jednorožce 

16.–17. 4. 2014  - revize elektrických zařízení – vstupní objekt Expozice lidové 

architektury a špýchar v Chanovicích 

30. 4. 2014  - kontrola provozuschopnosti požár. uzávěrů (=protipožární dveře) 

– hl. budova 

19. 5. 2014  - revize hydrantů a požárního vodovodu – hl. budova  

27. 6. 2014  - kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 

(požárních klapek) – hl. budova  

1. 8. 2014  - kontrola + čištění spalinových cest – vstupní objekt Expozice 

lidové architektury v Chabovicích 

15. 9. 2014  - revize EZS – špýchar a Expozice lidové architektury 

v Chanovicích  

13.10. 2014  - revize plynového zařízení (InstalGas KT) – hlavní budova  

13.10. 2014  - zaškolení obsluhy plynového zařízení – topič v hl. budově 

 

 

 11. Požární ochrana a bezpečnost práce 

 

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

            -    školení BOZP a PO zaměstnanců, preventistů PO a členů preventivní požární 

hlídky – 28. 4. 2014 (1x za dva roky) 

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

 

 12. Činnost provozního oddělení muzea 

 

     Rok 2014 byl oproti předešlému klidnější, ale neznamená to, že se v naší instituci 

nic nedělo.  

     V průběhu roku se uskutečnila celá řada výstav jak vlastních (z muzejních sbírek), 

tak externích vystavovatelů. Některé byly hojně navštěvované, jiné příliš návštěvníků 

nepřilákaly. 

     K těm nejzdařilejším patřila v prvé řadě výstava „Kdo si hraje, nezlobí…“ (Vánoce 

s hračkami našich předků), dále pak „Zabili nám Ferdinanda“ (připomenutí 100. výročí 

vypuknutí první světové války) a neméně úspěšná byla též velikonoční výstava „Nesem 

líto zelený...“. Během roku proběhlo několik komentovaných prohlídek vedených právě 

kurátory jednotlivých výstav, a jak se zdá, návštěvníci o ně projevují zájem. Z tohoto 

důvodu hodláme v tomto trendu pokračovat. 
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     Při realizaci výstav významně pomáhají odborným pracovníkům zaměstnanci 

provozního oddělení, a to jak se stěhováním výstavního nábytku, tak při jeho očistě i 

samotné instalaci předmětů do vitrín. 

     Výstavy i stálá expozice byly otevřeny pro veřejnost mimo hlavní sezónu (od ledna 

do května, v říjnu a listopadu) nově od pondělí do pátku, v sezóně (od června do září) 

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

V prosinci byl zkušebně zaveden provoz o víkendech ve zkráceně době, a to od 13.00 

do 16.00 hodin, včetně období mezi vánočními svátky. Zdálo se, že tento systém se 

shledal s ohlasem u návštěvníků. 

     Průvodci v hlavní budově muzea se kromě lektorské činnosti zapojují do provádění 

inventarizací, do vyhledávání údajů a informací návštěvníkům, ekonomickému úseku 

poskytují podklady pro jeho další činnost a zcela jednoznačně převládá provádění 

korektur při přípravě publikací, směrnic i dalších tiskovin.       

Provoz barokní lékárny byl zahájen tentokrát již v dubnu, a to od pondělí do pátku ve 

zkráceném časovém úseku 13.00–16.00 hodin. Od května do října pak provoz probíhal 

zavedeným způsobem od úterý do neděle v čase 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.  

Průvodkyně barokní lékárny se stará nejen o návštěvníky, ale též o prodej propagačních 

materiálů, vyúčtování tržeb, o výzdobu lékárny, obměnu výlohy, poskytuje 

návštěvníkům informace o akcích v muzeu, ale i ve městě a okolí a v neposlední řadě 

zabezpečuje úklid této památky. 

     O čistotu prostor muzea během roku pečují pracovnice provozního oddělení, 

přičemž jedna z nich nastoupila nově do pracovního poměru v únoru 2014. 

     O dušičkovou a vánoční výzdobu jak v budově, tak na klatovském hřbitově (hrob 

generála Ševčoviče) se opět postaraly pracovnice provozního oddělení. 

     Správce budovy zajišťuje opravy a údržbu nářadí, nástrojů, nábytku, výměnu 

vadných žárovek a dalších věcí potřebných k chodu muzea, stará se i o přípravu 

přednáškového sálu na akce, které se zde konají.  

     Vytápění budovy muzea zabezpečuje rovněž člen provozního oddělení. 

     Jelikož v závěru roku 2013 došlo k převodu pavilonu a muzejní zahrady na Město 

Klatovy, odpadla naší organizaci starost o jejich údržbu, jako tomu bývalo v minulých 

letech. V souvislosti s úpravami zahrady došlo k odstranění nájezdové rampy pro 

tělesně postižené občany a pro jejich potřebu byla k zahradnímu vchodu nainstalována 

hydraulická plošina. 

     Ke konci roku 2014 byla zdárně dokončena odbornou firmou zbývající část polepu 

skleněných ploch oken ochrannou fólií ve stálé expozici, čímž bude dosažena lepší 

ochrana vystavovaných exponátů před vlivem slunečních paprsků.                                                                                                                 

Zpracovala:  Mgr. Ludmila Krausová, vedoucí provozního oddělení muzea  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

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 (4x ročně) 

 

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 2013 (únor–březen) 

- sestavení plánu čerpání mzdových prostředků na rok 2014 (leden) 

- finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem (únor) 

- prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (leden) 

- vypořádání FKSP za rok 2013 (leden) 

- roční zúčtování daňových záloh za rok 2013 (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 2013 do vlastního archivu (březen–červen) 

- příprava vnitropodnikové směrnice FKSP na rok 2014 (leden–únor) 

- zapsání inventarizace za rok 2013 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: 

Dodatek č. 1 – 3.1. 2014 -  směrnice č. 23/ 2011 Upravující oběh účetních dokladů 

Dodatek č. 1 – 3.1. 2014 -  směrnice č. 12/ 2012 Postup při provádění pokladních 

operací a evidence cenin, pokladní služba 

Příloha č. 6 – 3.1. 2014 -  k směrnici č. 3/ 2011 Pro poskytování a účtování 

cestovních náhrad 

1/ 2014 – 3.4. 2014 -  vnitropodniková směrnice k finanční kontrole 

2/ 2014 – 28.4. 2014 -  k používání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 

2014 

3/ 2014 – 3.2. 2014 -  místní provozní řád – nízkotlaká plynová kotelna 

v hlavní budově muzea 

4/ 2014 – 1.12. 2014 - systém řízení rizik 

 

9. Vnitropodniková kontrola 

1/ 2014 – 9.2. 2015  - přehled spotřeby elektrické energie 

2/ 2014 – 21.3. 2014  - smlouvy o půjčkách a výpůjčkách 2004–2012 

3/ 2014 – 21.3. 2014  - smlouvy o půjčkách a výpůjčkách 1991–2003 

4/ 2014 – 17.3. 2014  - sbírkový fond – smlouvy o pohybu sbírek a k nabytí 

sbírek za rok 2009–2013 

5/ 2014 – 31.3. 2014  - platnost lékařských prohlídek zaměstnanců ve smyslu 

ustanovení vyhlášky č. 79/ 2013 Sb. 

6/ 2014 – 7.4. 2014  - sumarizace namátkové kontroly provedené ředitelem 

organizace v I. Q roku 2014 

7/ 2014 – 15.4. 2014  - hlavní příjmová a výdajová pokladna č. 1 a pokladna 

cenin 

8/ 2014 – 15.4. 2014  - pokladna č. 4 v hlavní budově 

9/ 2014 – 15.4. 2014  - pokladna pro distribuci stravenek pro zaměstnance muzea 

10/ 2014 – 5.7. 2014  - Den řemesel 2014 – vyúčtování vstupného 

11/ 2014 – 4.10. 2014  - Den luštěnin 2014 – vyúčtování vstupného 

-   namátkové kontroly dodržování a využívání pracovní doby 

-    vyhodnocování zkušeností s návštěvníky v provozu expozice a výstav 

-    požární kontroly pracovišť a objektů (měsíčně) 

-    namátkové kontroly kvality úklidu 
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-    namátkové kontroly BOZP 

-    inventarizace majetku se stavem k 31.12. 2014 

 

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

prostředků  (listopad 2014–únor 2015) 

 

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, vedení operativní evidence majetku (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 2013 (březen 2014) 
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VII.     EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2014 

 

 
1. Příjmy celkem 11 471 672,39 Kč 

 

    - z toho: - účelové dotace z rozpočtu PK  230 000,00 Kč 

 - příspěvek zřizovatele na činnost 8 459 000,00 Kč 

 - vlastní příjmy                        934 261,51 Kč 

 - účelové neinvestiční dotace MK ČR 105 000,00 Kč 

 - úroky                                                                         1,05 Kč 

 - sponzorské dary 25 064,00 Kč 

 - smlouvy o reklamě 0,00 Kč 

 - ostatní výnosy 157 413,90 Kč 

 - zúčtování fondů 954 420,93 Kč 

 - dotace program Cíl 3  500 000,00 Kč 

 - příspěvek ÚP  106 511,00 Kč  

 

 

2. Výdaje celkem 11 448 461,00 Kč 

 

     - z toho: - mzdové náklady celkem 7 562 433,00 Kč 

 - mzdy 5 255 552,32 Kč 

 - sociální pojištění 1 321 139,30 Kč 

 - zdravotní pojištění 475 754,38 Kč 

 - ostatní náklady (OON) 509 987,00 Kč 

 

 - provozní náklady celkem  3 886 028,00 Kč 

 - odpisy majetku  793 680,00 Kč 

 - nákup plynu 218 979,96 Kč 

 - nákup elektrické energie 470 553,42 Kč 

 - vodné, stočné, srážková voda 81 388,39 Kč 

 - cestovné 75 071,00 Kč 

 - nákup materiálu 

 - knihy 25 181,00 Kč 

 - časopisy 14 726,00 Kč 

 - hygienické a úklidové prostředky 30 087,00 Kč 

 - drobný hmotný majetek 43 669,53 Kč 

 - kancelářské potřeby 91 123,41 Kč 

 - benzin a nafta pro služební automobily 90 602,35 Kč 

 - ostatní drobný materiál 25 838,48 Kč 

 - sbírkové předměty 35 170,00 Kč 

 - prodané zboží 39 023,97 Kč 

 - restaurování                                                0,00 Kč 

 - konzervování                                           0,00 Kč 

 - údržba knihovního fondu                       9 231,00 Kč 

 - opravy a údržba majetku  943 576,72 Kč 

 - povinné revize 3 339,60 Kč 

 - poštovné 16 573,90 Kč 

 - telekomunikační poplatky 40 503,48 Kč 

 - polygrafické práce 16 370,60 Kč 



 36 

 - stravování zaměstnanců 99 057,20 Kč 

 - přepravné 42 654,00 Kč 

 - pojištění 31 404,11 Kč 

 - poplatky bance 10 773,00 Kč 

 - ostatní služby nemateriální povahy 459 414,44 Kč 

 - příděl do FKSP 52 579,00 Kč 

 - nájemné v barokní lékárně 25 668,00 Kč 

 - ostatní poplatky 0,00 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  21 605,00 Kč 

 - jiné sociální náklady  6 059,00 Kč 

    (náklady za nemoc) 

 - jiné sociální náklady 13 853,00 Kč 

    (nákup OOPP) 

 - jiné pokuty a penále 0,00 Kč 

 - ostatní náklady z činnosti 42 897,00 Kč 

 - jiné daně a poplatky  1 500,24 Kč 

 - dary 9 374,80 Kč 

 
Rekapitulace příjmy celkem 11 471 672,39 Kč 

 výdaje celkem 11 448 461,00 Kč 

 hospodářský výsledek 23 211,39 Kč 

 

 
Činnost ekonomického 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. Počátkem 

roku byla do evidence majetku zařazena budova bývalé interny, která bude sloužit jako nový 

depozitář. 

 

Pokladny 

     Pokladny pokračují v nastavení z roku 2012. Jejich vedení bylo i v roce 2014 bezchybné.  

 

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 2014 proběhla v naší organizaci následná kontrola Finančním odborem KÚPK. 

Všechny nedostatky z kontroly byly odstraněny ke spokojenosti.      

     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. V závěru roku jsme se 

museli připravit na změnu účetní osnovy, kterou připravil KÚPK a je platná od 1.1. 2015.   

 

     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.  

 

Zpracovaly:  Hana Michalová, ekonom 

Eva Uldrychová, finanční referent – pokladník  
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VIII. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MUZEA 

 (stav k 31. prosinci 2014) 

 
 

Útvar ředitele 
 

 Mgr. Luboš Smolík  - ředitel organizace 

 Hana Michalová  - ekonom 

 Eva Uldrychová  - finanční referent – pokladník  

 Milena Brejchová  - administrativa, centrální evidence sbírek  

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 

 Petr Pitule   - dotace úřadu práce (06/ 2014–06/ 2015)  

 

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 

 Monika Mužíková   - úklid I. NP a I. PP hlavní budovy muzea  

                                                             (od 1. února 2014) 

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) 

  (v 08/ 2014 návrat z MD)  

Renata Chroustová  - knihovník (zpracování knižního fondu) 

   (v 04/ 2014 nástup na MD)  

 Jan Jirák   - archivář 

Dagmar Marešová  - dokumentátor archiváře, kronika Města Klatov   

 

 

Oddělení historických věd 
 

 Mgr. Jindra Hůrková  - archeolog 

 Mgr. Hana Přerostová  - archeolog  

PhDr. Milada Čermáková - historik 

 Mgr. Ivana Sieberová  - etnograf 

Mgr. Karolina Vítovcová - konzervátor  



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.,  za rok 2014 

Příloha č. 1: sumarizace získaných sbírkových předmětů      

     
 

Přírůstkové Počet  Předmět:  Způsob 

číslo: položek:  nabytí: ____ 

  1/ 2014 1 sklenka tenkostěnná, české sklo   dar  

  2/ 2014 2 džbánky skleněné  dar  

  3/ 2014  6 sada šesti sklenek na sekt  dar  

  4/ 2014  1 popelník skleněný  dar  

  5/ 2014 2 porcelánové hrníčky – pucláky  dar 

  6/ 2014 1 vánoční ozdoba skleněná – Mikuláš dar  

  7/ 2014 2 vánoční ozdoby skleněné – hrozny dar  

  8/ 2014 1 vánoční ozdoba skleněná – koule  dar  

  9/ 2014 1 vánoční ozdoba skleněná – srdce  dar  

10/ 2014 1 vánoční ozdoba ve tvaru panenky  dar  

11/ 2014 2 vánoční ozdoby skleněné – andílci dar  

12/ 2014 1 vánoční ozdoba ve tvaru panáčka  dar  

13/ 2014 2 vánoční ozdoby na skřipci – ptáček a muchomůrka dar  

14/ 2014 5 vánoční ozdoby skleněné – kytičky  dar  

15/ 2014 3 vánoční ozdoby skleněné – vlnité olivy  dar  

16/ 2014 1 secesní kameninová váza  dar   

17/ 2014 4 vizitky  dar   

18/ 2014 3 vánoční a novoroční přání dar  

19/ 2014 5 informační letáky, brožury a skládačky  dar  

20/ 2014 3 pohlednice Chanovic dar  

21/ 2014 2 průvodci sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku  dar  

22/ 2014 2 Klatovy – lexikony firem dar  

23/ 2014 1 Výroční zpráva Oblastní charity Klatovy 2012 dar  

24/ 2014  1 pohlednice pomník obětem holokaustu  dar  

25/ 2014  3 propagační skládačky Chanovic  dar  

26/ 2014  12 reklamní a propagační materiály firem, služeb, sportovní činnosti dar  

27/ 2014 23 propagační materiály kulturních a společenských akcí  dar 

  v Klatovech 2013  

28/ 2014 4 propagační materiály škol v Klatovech  dar  

29/ 2014 63 propagační materiály Městského kulturního střediska Klatovy 2013 dar  

30/ 2014 21 propagační materiály Stálé divadelní scény Klatovy 2013 dar  

31/ 2014 13 propagační materiály Základní umělecké školy Klatovy 2012 dar  

32/ 2014 25 propagační materiály Vlastivědného muzea Dr. Hostaše dar 

  v Klatovech, p. o. 

33/ 2014 2 parte dar 

34/ 2014 17  propagační materiály politických stran – volby 2013 dar 

35/ 2014 25 propagační materiály Galerie Klatovy/ Klenová  dar  

36/ 2014 25 propagační materiály Pošumavského auto moto klubu Klatovy  dar  

37/ 2014 26 kalendáře  dar  

38/ 2014 3 pár pozlacených náušnic a samostatná stříbrná náušnice  dar  

39/ 2014 1 cupovačka dar  

40/ 2014 32 fotografie a pohlednice Klatov dar  

41/ 2014 6 osobní archiválie mlynářů z okolí Klatov dar  

42/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr  

43/ 2014 soubor  soubor archeologického materiálu  převod  

44/ 2014 1 archeologický materiál – zlomek keramiky  převod  

45/ 2014 soubor  soubor archeologického materiálu  převod  

46/ 2014 soubor  soubor archeologického materiálu  převod 

47/ 2014 1 archeologický materiál – zlomek keramiky  převod 

48/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod  



  49/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  50/ 2014 soubor  soubor archeologického materiálu  převod 

  51/ 2014 1 archeologický materiál – zlomek keramiky  převod  

  52/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  53/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  54/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  55/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  56/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  57/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  převod 

  58/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  59/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  60/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  61/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  62/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  63/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  64/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  65/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  66/ 2014 18 dřevěné hračky od p. Chládka dar  

  67/ 2014 1 dřevěná píšťalka ve tvaru ptáčka od p. Drhovského  dar  

  68/ 2014 7 Příbramský betlém od p. Drhovského  koupě  

  69/ 2014 1 naběračka dlabaná od p. Kanaloše  dar  

  70/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  71/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  72/ 2014 1 archeologický materiál – zlomek skla  vl. sběr  

  73/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  74/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  75/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  76/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  77/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  78/ 2014 9 pohlednice barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech  dar  

  79/ 2014 15 pohlednice rozhledny na vrchu Chlumu v Chanovicích  dar  

  80/ 2014 3 pohlednice skanzenu Chanovice  dar  

  81/ 2014 3 pohlednice zámku Chanovice dar  

  82/ 2014 9 pohlednice obce Chanovice dar  

  83/ 2014 1 džbán na pivo (lubská keramika) dar  

  84/ 2014 1 džbán na pivo (chodská keramika) dar  

  85/ 2014 4 vázy (chodská keramika)  dar  

  86/ 2014 3 mísy (chodská keramika)  dar  

  87/ 2014  2 obaly na květináče (chodská keramika)  dar 

  88/ 2014 1 hrníček puclák (chodská keramika) dar  

  89/ 2014 1 slánka na nožce (chodská keramika)  dar  

  90/ 2014 1 koflík (chodská keramika)  dar  

  91/ 2014 1 odšťavovač (chodská keramika)  dar  

  92/ 2014 1 stojánek na ubrousky  dar  

  93/ 2014 1 forma na pudink (chodská keramika)  dar  

  94/ 2014 1 slánka a cukřenka (chodská keramika)  dar  

  95/ 2014 1 košíček (chodská keramika) dar  

  96/ 2014 7 šálky (chodská keramika)  dar  

  97/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  98/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

  99/ 2014 1 archeologický materiál – zlomek keramiky  vl. sběr  

100/ 2014 soubor soubor archeologického materiálu  vl. sběr 

101/ 2014 1 cívkový magnetofon TESLA  dar  

102/ 2014 2 tranzistorové rozhlasové přijímače TESLA  dar  

103/ 2014  1 magnetofonový mikrofon  dar  



104/ 2014 1 telefonní bytový přístroj TESLA dar 

105/ 2014 3 nasazovací výměnné lopaty na hokejky  koupě  

106/ 2014 1 hokejová hůl  koupě  

107/ 2014 2 hokejové hole mini brankářské koupě  

108/ 2014 1 hokejová hůl mini koupě  

109/ 2014 3 sáňky rohačky a sportovní  koupě  

110/ 2014 1 ohrádka na sáně  koupě 

111/ 2014 1 dětská brankářská hokejová hůl  koupě  

112/ 2014 1 brankářská hokejová hůl  koupě  

113/ 2014 2 dětské hokejové hole  koupě  

114/ 2014 2 hokejové hole  koupě 

115/ 2014 2 rukavice, krosienka od p. Mikolajkové  koupě  

116/ 2014 1 dětský čepeček, krosienka od p. Mikolajkové  koupě  

117/ 2014 1 záclonka, krosienka od p. Mikolajkové  koupě 

118/ 2014 2 kapesníčky se sítkem, bílá zuberská výšivka od p. Pyrchalové koupě  

119/ 2014 1 zapaspartovaný kapesníček, podstřihovaná výšivka od p. Pyrchalové  koupě  

120/ 2014 2 obrázky, bílá zuberská výšivka od p. Pyrchalové  koupě  

121/ 2014 4 talíře, fajáns od p. Hanáka  koupě  

122/ 2014 3 talíře, fajáns od p. Hanáka  koupě  

123/ 2014  3 mísy na nožičce, fajáns od p. Hanáka  koupě  

124/ 2014 2 láhve, fajáns od p. Hanáka  koupě 

125/ 2014 3 ubrus a prostírky, tkané výrobky od p. Urbana  koupě  

126/ 2014 3 ubrus a prostírky, tkané výrobky od p. Urbana  koupě  

127/ 2014 2 cíchy na polštáře, tkané výrobky od p. Urbana  koupě  

128/ 2014 1 opléčko – součást spodní košile ženského kroje, tkaný výrobek  koupě 

  od p. Urbana  

129/ 2014 2 polštáře, tkané výrobky od p. Urbana  koupě  

130/ 2014  1 ubrus, tkaný výrobek od p. Urbana  koupě 

131/ 2014  3 ubrusy modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

132/ 2014 4 polštáře modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

133/ 2014  5 prostírky modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

134/ 2014 2 prostírky kulaté modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

135/ 2014 3 rukavice s magnetem modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

136/ 2014 2 chňapky slepičky modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

137/ 2014 3 sáčky na byliny modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

138/ 2014 2 srdíčka modrotisková s blokem a tužkou od p. Danzingera  koupě  

139/ 2014  2 srdíčka modrotisková plněná levandulí od p. Danzingera  koupě 

140/ 2014 8 mini sáčky modrotiskové se směsí bylin od p. Danzingera koupě  

141/ 2014 1 mini holubička modrotisková od p. Danzingera  koupě  

142/ 2014 4 mini srdíčka modrotisková plněná levandulí od p. Danzingera  koupě  

143/ 2014 1 zvonek modrotiskový plněný levandulí od p. Danzingera  koupě  

144/ 2014 4 mini zvonečky modrotiskové od p. Danzingerové  koupě  

145/ 2014 2 šátky modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

146/ 2014 7 kakemona modrotisková od p. Danzingera  koupě  

147/ 2014  1 zástěra s laclem modrotisková od p. Danzingera  koupě  

148/ 2014 2 tašky nákupní modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

149/ 2014 2 chňapky podložky modrotiskové od p. Danzingera  koupě  

150/ 2014 2 sáně malé a velké od p. Drahoňovského  koupě  

151/ 2014 1 perníkářská forma od p. Kvapila  koupě  

152/ 2014 1 prostírka modrotisková od p. Danzingera koupě   

 

  

V Klatovech dne 3. března 2015 

Zpracovala: Milena Brejchová   



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2014 

Příloha č. 2: inventarizace sbírkových předmětů      _______ 

 

 
Oborové 

označení sbírky  

Inventarizovaná 

kolekce  

Inventarizační komise  Termín Počet 

zinventarizovaných 

sbírkových předmětů 

archeologická  soubor 

archeologického 

materiálu z nálezů 

Chanovice-zámek 

Mgr. Jindra Hůrková 

Mgr. Hana Přerostová  

Mgr. Hana Soumarová 

01–12/ 2014 

 

 

61 937 

etnografická hračky hliněné 

 

 

 

sbírkové předměty 

pro expozici 

Lidová řemesla  

v Pošumaví 

 

lidová keramika 

 

Dagmar Marešová 

Mgr. Ivana Sieberová  

Václava Soupírová 

 

Petra Kodýdková 

Libor Kodýdek 

Mgr. Luboš Smolík  

 

 

Libor Kodýdek  

Petra Kodýdková  

Mgr. Luboš Smolík 

09/ 2014 

 

 

 

12/ 2014 

 

 

 

 

12/ 2014 

36 

 

 

 

312 

 

 

 

 

222 

historická  hodiny  

 

 

 

porcelán  

 

 

 

školní obrazy  

 

 

 

školní obrazy 

 

PhDr. Milada Čermáková  

Mgr. Karolina Vítovcová 

Mgr. Hana Soumarová 

 

PhDr. Milada Čermáková  

Mgr. Karolina Vítovcová 

Mgr. Hana Soumarová 

 

Jindřich Hůrka  

Jan Jirák 

Ing. Lenka Chlumová 

 

Jindřich Hůrka  

Jan Jirák 

Ing. Lenka Chlumová 

11–12/ 2014 

 

 

 

01–12/ 2014 

 

 

 

08–10/ 2014 

 

 

 

08–10/ 2014 

 

177 

 

 

 

1 183 

 

 

 

587 

 

 

 

422 

výtvarné umění  kolorované 

kresby, kresby 

oleje 

 

střelecké terče  

PhDr. Milada Čermáková 

Lenka Reitspiesová 

Mgr. Karolina Vítovcová 

 

PhDr. Milada Čermáková 

Jan Jirák  

Eva Uldrychová  

Mgr. Karolina Vítovcová 

10/ 2014 

 

 

 

04/ 2014 

109 

 

 

 

25 

písemnosti  

a tisky 

vizitky, brožury, 

skládačky, 

pozvánky, 

reklamní letáky, 

plakáty, 

propagační 

tiskoviny  

 

Dagmar Marešová  

Ing. Lenka Chlumová 

Jan Jirák 

 

 

 

 

 

02/ 2014 

 

 

 

 

   

280 

 

 

 

 

 

 

 



fond Vitáček 

 

 

 

fond Ševčovič 

Mgr. Ladislava Váňová 

Jan Jirák 

Jindřich Hůrka 

 

Mgr. Ladislava Váňová 

Jan Jirák 

Jindřich Hůrka 

932 

 

 

 

2 588 

fotografie, 

filmy, 

videozáznamy  

a jiná obrazová 

nebo zvuková 

média 

pohlednice 

 

 

 

 

Dagmar Marešová  

Ing. Lenka Chlumová 

Jan Jirák 

 

 

  12/2014 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

věda, technika  

a průmyslová 

 výroba 

svítidla a lustry PhDr. Milada Čermáková 

Jan Jirák  

Eva Uldrychová  

Mgr. Karolina Vítovcová 

04/ 2014 13 

Nositelé tradice přírůstky 2014 

 

 

 

galerie Nositelů 

tradice 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Ivana Sieberová 

Václava Soupírová 

 

Mgr. Luboš Smolík 

Mgr. Ivana Sieberová 

Václava Soupírová 

Romana Soukupová 

12/2014 

 

 

 

05/2014 

121 

 

 

 

1 482 

 

CELKEM  

 

70 465 

 

 

V Klatovech dne 26. března 2015 

Zpracovala: Milena Brejchová 



 

Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2014 

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 

 

415 

 

800 

 

277 
 

1 492 

2. Barokní lékárna 

/Klatovy čp. 149/I./ 

 

05–10/ 2014 

 

6 015 

 

4 537 

 

4 162 
 

14 714 

3. Expozice lidové architektury 

/skanzen Chanovice/ 

 

05–12/ 2014 

 

3 708 

 

333 

 

1 372 
 

  5 413 

4. Tradiční řemesla Pošumaví 

/zámek Chanovice/ 

 

05–09/ 2014 

 

0 

 

0 

 

15 888 
 

15 888 

5. Galerie Nositelů tradice lidových  

řemesel /zámek Chanovice/ 

 

05–09/ 2014 

 

0 

 

0 

 

15 888 
 

15 888 

6. Historická místnost zámku 

/zámek Chanovice/ 

 

05–09/ 2014 

 

0 

 

0 

 

15 888 
 

15 888 

 CELKEM  10 138 5 670 53 475 69 283 

  

 

2. Výstavy  

            
Poř. 

číslo 

Název výstavy Doba zpřístupnění Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

celkem 

 

1. „600 let kolovečské keramiky“, 

vitríny ve vstupní hale muzea 

 

13.1.–28.2. 2014 

 

0 

 

0 

 

72 
 

72 

2. „Mirkovice čp. 1 – chalupa, co 

pamatuje Žižku“, přednáškový 

sál 

 

15.1.–26.3. 2014 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

154 

 

 

154 

3. „PF 2014“, výstavní sál 17.1.–28. 2.2014       10 210      108          328 

4. „Pletu, pletu pomlázku“, vitríny 

ve vstupní hale 

 

12.3.–25.4. 2014 

 

0 

 

0 

 

671 
 

671 

5. „Nesem líto zelený“, výstavní 

sál 

 

12.3.–25.4. 2014 

 

      54 

 

566 

 

195 
 

815 

6. „100 let skautingu 

v Klatovech“, přednáškový sál 

 

1.4.–25.4. 2014 

 

0 

 

0 

 

509 
 

509 

7. „V krajině – akvarely“, 

přednáškový sál 

 

28.4.–24.6. 2014 

 

0 

 

0 

 

296 
 

296 

8. „Jedna + jeden“, výstavní sál  

29.4.–1.6. 2014 

 

20 

 

54 

 

35 
 

109 

9. „V páru se to lépe táhne“,  

vitríny ve vstupní hale 

 

5.5.–31.8. 2014 

 

0 

 

0 

 

871 
 

 871 

10. „Zabili nám Ferdinanda“, 

výstavní sál 

 

14.6.–28.9. 2014 

 

266 

 

418 

 

223 
 

 907 

11. „Josef Duspiva – obrazy“, 

přednáškový sál 

 

27.6.–7.9. 2014 

 

0 

 

0 

 

497 
 

 497 

12. „Keramika známá i neznámá“, 

vitríny ve vstupní hale 

 

8.9.–21.11. 2014 

 

0 

 

0 

 

1 119 
 

1 119 

13. „Smutek + radost = naše 

tvořivost“, přednáškový sál 

 

  17.9.–21.11. 2014 

       

        0 

 

        0 

 

     383 
  

          383 

14. „U Huberta“, výstavní sál   2.10.–21.11. 2014       76       353       89           518  

15. „Rok lidové architektury 2013 

v ČR“, Expozice lidové 

architektury Chanovice  

 

 

4.10. 2014 

 

 

238 

 

 

0 

 

 

157 

 

 

 395 



16. „Čeští výrobci luštěnin“, 

Expozice lidové architektury 

Chanovice 

 

 

4.10. 2014 

 

 

238 

 

 

0 

 

 

157 

 

 

 395 

17. „Kdo si hraje nezlobí... –  

Vánoce s hračkami našich 

předků“, výstavní sál 

 

 

3.12.–30.12. 2014 

 

       

      88 

 

      

     575 

 

      

     159 

 

           

          822 

18. „Kolébka dětské radosti“, 

přednáškový sál 

 

3.12.–30.12. 2014 

 

        0 

 

       0 

 

     748 
 

            748 

19. „Teddy“, vitríny ve vstupní hale  

3.12.–30.12. 2014 

 

0 

 

0 

 

769 
           

          769 

20. „Chanovický betlém“, Expozice 

lidové architektury Chanovice 

 

25.–26.12. 2014 

 

52 

 

41 

 

96 
 

    189 

CELKEM   1 042 2 217 7 308       10 567 

 

 

 

 

 

3. Expozice a výstavy celkem 

 

 
Počet expozic : Počet výstav : Celé 

vstupné 

Poloviční 

vstupné 

Volné 

vstupné 

Návštěvníci 

Celkem 

 

6         10 138 5 670 53 475 69 283 

 20          1 042 2 217   7 308 10 567 

CELKEM        11 180 7 887 60 783 79 850 

  

 

 

 

V Klatovech dne 16. března 2015   

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 

 

 



 
 

 

 

Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2014 

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. 2014  * 

Dny evropského kulturního 

dědictví 

 12.–13.9. 2014  ** 

Den krajů 

   28.10. 2014  * 

Celkem: 

 1404 osob 

 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 

 

19 

 

12 
 

  31 

 

222 

 

79 
 

301 

 

241 

 

  91 
 

332 

Hlavní budova muzea:  

výstavy 

 

 0 

 

0 
 

0 

 

52 

 

82 
 

134 

 

226 

 

79 
 

305 

 

278 

 

161 
 

439 

Barokní lékárna U Bílého 

jednorožce v Klatovech 

 

 107 

 

    14 
 

 121 

 

 142 

 

35 
 

177 

 

200 

 

79 
 

279 

 

449 

 

128 
 

577 

Expozice lidové architektury  

v Chanovicích 

 

     0 

 

0 
 

    0 

 

0 

 

 0 
 

   0 

 

39 

 

17 
 

 56 

 

  39 

 

  17 
 

  56 

C E L K E M 107 14 121 213 129     342  687   254    941 1007 397   1404 

 

 

Poznámka:    *   poskytnuto vstupné zdarma  

                     **  poskytnuto snížené vstupné 

 

 

 

         V Klatovech dne 10. března 2015 

         Zpracovala: Mgr. Ludmila Krausová  

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2014 

Příloha č. 5: přehled programů kulturně-výchovné činnosti     ____  
 

 

 

Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

1.  15.1. Mirkovice čp.1 – chalupa, co pamatuje Žižku 

(Libor Kodýdek) 

P 8 2 Kodýdek 

2.  16.1. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

3.  17.1. PF 2014 – vernisáž  KP 74 13 Krausová 

4.  18.1. Kaleidoskopy – kurz patchworku S 8 0 Sieberová 

5.  29.1. Mirkovice čp.1 – chalupa, co pamatuje Žižku 

(Libor Kodýdek) 

P 2 2 Kodýdek 

6.  6.2. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

7.  20.2. Kurz paličkování S 8 0 Vondráček 

8.  22.2. Ubrusy – kurz patchworku S 8 0 Sieberová 

9.  23.2. Fleecové krajky S 7 0 Sieberová 

10.  25.2. Trapunto S 6 1 Sieberová 

11.  26.2. Mirkovice čp.1 – chalupa, co pamatuje Žižku 

(Libor Kodýdek) 

P 7 2 Kodýdek 

12.  1.3. Masopustní obchůzka obcí (Chanovice) KP 222 18 Smolík 

13.  6. 3. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

14.  11.3. Za trochu lásky – J. Vrchlický z jiného pohledu 

(Dr. Mgr. Věra Kubová) 

P 9 5 Krausová 

 

15.  12.3. Pletu, pletu pomlázku – vernisáž KP 28 68 Soumarová 

16.  12.3.-25.4. Velikonoční trh T 171 644 Brejchová 

17.  17.3. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 3 Kodýdek 

18.  17.-26.3. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 3 Kodýdek 

19.  20.3. Krajkářský klub S 9 0 Vondráček 

20.  22.3. Kabela na quilty – kurz patchworku S 9 0 Sieberová 

21.  22.3. Komentovaná prohlídka výstavy Nesem líto  

zelený  (Mgr. Ivana Sieberová) 

P 1 3 Sieberová 

22.  24.3. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 10 Kodýdek 

23.  24.3.-7.4. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 10 Kodýdek 

24.  24.3. Jarní aranžování s  Hanou Kindelmannovou 

Šebestovou 

S 48 0 Krausová 

25.  25.3. Vajíčko stokrát jinak S 9 0 Sieberová 

26.  26.3. Mirkovice čp.1 – chalupa, co pamatuje Žižku 

(Libor Kodýdek) 

P 6 3 Kodýdek 

27.  26.3. Velikonoční kraslice (SŠZP Klatovy) S 1 15 Sieberová 

28.  27.3. Velikonoční kartonové košíčky  

(ZŠ a MŠ Chanovice) 

S 1 15 Sieberová 

29.  27.3. Velikonoční šité košíčky  S 17 2 Sieberová 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

(Panorama Chanovice) 

30.  28.3. Velikonoční kraslice (SŠZP Klatovy) S 1 16 Sieberová 

31.  29.3. Historie pivovarů na Klatovsku (SDH Lhovice) P 96 0 Jirák 

32.  31.3. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 3 Kodýdek 

33.  31.3.-9.4. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 3 Kodýdek 

34.  3.4. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

35.  4.-6.4. Expozice lidové architektury – údržba PNP 3 5 Kodýdek, Smolík 

36.  5.4. 100 let skautingu v Klatovech – vernisáž  KP 48 26 Vondráček 

37.  8.4. Velikonoční kraslice S 3 2 Sieberová 

38.  10.4. Brány památek dokořán (výstavy) KP 11 150 Soumarová 

39.  10.4. Brány památek dokořán (expozice) KP 0 1 Soumarová 

40.  11.4. Brány památek dokořán (výstavy) KP 40 169 Soumarová 

41.  11.4. Brány památek dokořán (expozice) KP 5 3 Soumarová 

42.  16.4. Velikonoční kraslice (SDH Klatovy, Soptíci) S 1 13 Sieberová 

43.  17.4. Kurz paličkování S 10 0 Sieberová 

44.  18.4. Komentovaná prohlídka výstavy Nesem líto  

zelený (Mgr. Ivana Sieberová) 

P 6 2 Sieberová 

45.  18.4. Komentovaná prohlídka výstavy Nesem líto  

zelený (Mgr. Ivana Sieberová) 

P 3 0 Sieberová 

46.  19.4. Kuchyně panských sídel na Klatovsku  P 15 0 Jirák 

47.  25.-27.4. Expozice lidové architektury – údržba PNP 5 5 Kodýdek, Smolík 

48.  29.4. Vějíře S 5 0 Sieberová 

49.  29.4. Jedna + jeden – vernisáž KP 17 0 Krausová 

50.  15.5. Kurz paličkování (Krajkářský klub) S 11 0 Vondráček 

51.  16.-18.5. Expozice lidové architektury – údržba PNP 4 3 Kodýdek, Smolík 

52.  18.5. Den muzeí (lékárna) KP 107 14 Salvová 

53.  18.5. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 9 Kodýdek 

54.  18.-29.5. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 9 Kodýdek 

55.  20.5. Fleurogami, kytičky kusudama a papírové 

koule 

S 5 0 Sieberová 

56.  23.-25.5. Truhlářský kurz (Chanovice) S 9 0 Kodýdek 

57.  27.5. Kruté jaro 1942 v Klatovech  (Jan Jirák) P 18 17 Jirák 

58.  29.5. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

59.  30.5. Kytičky kanzaši (skauti Klatovy) S 1 6 Sieberová 

60.  30.5. Fleurogami (skauti Klatovy) S 1 7 Sieberová 

61.  30.5.-1.6. Truhlářský kurz (Chanovice) S 10 0 Kodýdek 

62.  2.6. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 8 Kodýdek 

63.  2.-11.6. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 8 Kodýdek 

64.  6.6. Česká píseň – koncert  ZUŠ J. Kličky  KP 9 8 Krausová 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

v Klatovech (žákyně pěveckého oddělení p.  

uč.R. Feiferlíkové a p. uč. D. Mandysové) 

65.  6.-8.6. Expozice lidové architektury – údržba PNP 6 6 Kodýdek, Smolík 

66.  12.6. Kurz paličkování S 10 0 Prokopová 

67.  14.6. Zabili nám Ferdinanda – vernisáž KP 39 5 Krausová 

68.  17.6. Krabičky potahované látkou S 6 1 Sieberová 

69.  27.6.  Josef Duspiva – obrazy – vernisáž KP 15 0 Krausová 

70.  30.6.-12.7. Expozice lidové architektury – údržba PNP 15 25 Kodýdek, Smolík 

71.  30.6. Šikmé tkaní (Chanovický tvořivý týden) S 11 11 Sieberová 

72.  30.6. Fascinátory (Chanovický tvořivý týden) S 11 11 Sieberová 

73.  1.7. Razítka z moosgumi  

(Chanovický tvořivý týden) 

S 11 11 Sieberová 

74.  1.7. Šablony a tisk na látku (Chanovický tvořivý  

týden) 

S 11 11 Sieberová 

75.  2.7. Grafické techniky (Chanovický tvořivý týden) S 14 0 Sieberová 

76.  3.7. Lapač snů (Chanovický tvořivý týden) S 14 2 Sieberová 

77.  3.7. Indiánské košíky (Chanovický tvořivý týden) S 14 2 Sieberová 

78.  3.7. Kruté jaro 1942 v Klatovech  (Jan Jirák) P 21 0 Jirák 

79.  4.7. Šperky z papíru (Chanovický tvořivý týden) S 9 2 Sieberová 

80.  4.7. Obšívané kabošony (Chanovický tvořivý týden) S 9 1 Sieberová 

81.  5.7. Den řemesel KP 3414 641 Kod, Sm, Soup 

82.  12.7. Krajkářský den S 38 21 Soumarová 

83.  12.7. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 11 0 Jirák 

84.  12.7. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 16 1 Jirák 

85.  13.7. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 9 2 Jirák 

86.  13.7. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 6 0 Jirák 

87.  17.-30.8. Expozice lidové architektury – údržba PNP 10 15 Kodýdek, Smolík 

88.  1.-3.8. Truhlářský kurz (Chanovice) S 6 0 Kodýdek 

89.  30.8. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 7 0 Jirák 

90.  30.8. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 4 0 Jirák 

91.  31.8. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 8 0 Jirák 

92.  31.8. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 12 3 Jirák 

93.  10.9. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 2 0 Jirák 

94.  12.-14.9. Expozice lidové architektury – údržba PNP 4 2 Kodýdek, Smolík 

95.  12.9. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  P 26 1 Jirák 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

Ferdinanda (Jan Jirák) 

96.  12.9. Komentovaná prohlídka výstavy Zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 22 1 Jirák 

97.  12.9. Dny evropského kulturního dědictví (expozice) KP 4 6 Soumarová 

98.  12.9. Dny evropského kulturního dědictví (výstavy) KP 12 72 Soumarová 

99.  12.9. Dny evropského kulturního dědictví  

(barokní lékárna) 

KP 77 18 Salvová 

100.  13.9. Dny evropského kulturního dědictví (expozice) KP 15 6 Soumarová 

101.  13.9. Dny evropského kulturního dědictví (výstavy) KP 40 10 Soumarová 

102.  13.9. Dny evropského kulturního dědictví  

(barokní lékárna) 

KP 65 17 Salvová 

103.  16.9. Komentovaná prohlídka výstavy zabili nám  

Ferdinanda (Jan Jirák) 

P 1 15 Jirák 

104.  17.9. Smutek + radost = naše tvořivost – vernisáž  

výstavy Klubu Krystal Klatovy 

KP 25 1 Krausová 

105.  19.-21.9. Truhlářský kurz (Chanovice) S 10 0 Kodýdek 

106.  23.9. Šikmé tkaní S 5 0 Sieberová 

107.  25.9. Skanzen a projekty EU a MK ČR 

(MAS Pošumaví) 

P 25 3 Smolík 

108.  27.9. Sada na šití – kurz patchworku S 9 0 Sieberová 

109.  29.9.-8.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 5 Kodýdek 

110.  29.9. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 5 Kodýdek 

111.  2.10. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

112.  3.10. U Huberta – vernisáž KP 56 3 Jirák 

113.  3.-5.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 10 10 Kodýdek, Smolík 

114.  4.10. Den luštěnin KP 337 48 Kod, Sie, Sm 

115.  4.10. Půl roku ve Střední a Jižní Americe 

(Eva a Petr Záhrobští) 

P 9 0 Soumarová 

116.  6.10. Šamanský prales Jižní Ameriky  

(Mgr. Tomáš Hájek) 

P 3 0 Prokopová 

117.  11.-20.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 5 Kodýdek 

118.  11.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 5 Kodýdek 

119.  12.-21.10. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 2 Kodýdek 

120.  12.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 1 2 Kodýdek 

121.  16.10. Kurz paličkování S 10 0 Prokopová 

122.  18.10. Písmenková deka – kurz patchworku S 10 0 Sieberová 

123.  21.10. Podzimní vázané věnce a dekorace S 5 0 Sieberová 

124.  24.10. Lidová architektura v jihozápadních Čechách 

(SPŠS Plzeň) 

P 

 

P 1 2 Kodýdek 

125.  24.-29.10. Expozice lidové architektury – údržba PNP 5 12 Kodýdek, Smolík 



Poř. 

číslo 

 

Datum 

 

Název programu 

Druh 

programu 

Počet 

dospělých 

Počet dětí 

a mládeže 

Realizoval 

 

 

126.  24.10.-3.11. Praxe studentů SŠ (SPŠS Plzeň) PNP 1 2 Kodýdek 

127.  28.10. Den krajů (expozice) KP 222 79 Soumarová 

128.  28.10. Den krajů (výstavy) KP 226 79 Soumarová 

129.  28.10. Den krajů (barokní lékárna) KP 200 79 Salvová 

130.  28.10. Den krajů (ELA Chanovice) KP 39 17 Kodýdek 

131.  30.10. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

132.  4.11. Velká válka a Klatovy (Přátelé české historie) 

 (Jan Jirák) 

P 70 0 Jirák 

133.  13.11. Kurz paličkování S 10 0 Prokopová 

134.  14.-17.11. Expozice lidové architektury – údržba PNP 8 8 Kodýdek, Smolík 

135.  15.11. Komentované prohlídky výstavy U Huberta 

 (Ing. Zdeněk Vejvoda) 

P 30 0 Jirák 

136.  18.11. Razítka z moosgumi S 3 0 Sieberová 

137.  20.11. Quilingové vánoční ozdoby  

(ZŠ a MŠ Chanovice) 

S 1 9 Sieberová 

138.  20.11. Vánoční ozdoby z pedigu 

(Panoráma Chanovice)  

S 26 8 Sieberová 

139.  21.11. Krajkářský klub S 10 0 Sieberová 

140.  22.11. Vánoční šití – kurz patchworku S 8 0 Sieberová 

141.  24.11. Výroční schůze Svazu PTP B 31 0 Smolík 

142.  26.11. Papírové ozdoby (SDH Klatovy) S 1 26 Sieberová 

143.  27.11. Kurz paličkování S 10 0 Vondráček 

144.  3.12. Kdo si hraje nezlobí... – Vánoce s hračkami 

našich předků – vernisáž  

KP 35 19 Krausová 

145.  3.-30.12. Vánoční trh T 176 646 Brejchová 

146.  9.12. Slaměné vánoční ozdoby S 2 2 Sieberová 

147.  13.12. Vánoční aranžování s H. Kindelmannovou 

Šebestovou 

S 42 0 Soumarová 

148.  16.12. Klatovsko a první světová válka (Úřad městyse 

Dešenice) 

P 13 0 Jirák 

149.  16.12. Sedm zvyků vánočních (Senior klub Klatovy) P 95 0 Jirák 

150.  16.12.  Komentovaná prohlídka výstavy Kdo si hraje  

nezlobí... – Vánoce s hračkami našich předků 

(Mgr. Ivana Sieberová) 

P 4 2 Sieberová 

151.  18.12. Vánoce našich předků (ZŠ Plánická) P 1 22 Sieberová 

152.  20.12. Hračky nenosí jen Ježíšek, můžeme si je vyrobit 

i sami... 

S 10 8 Sieberová 

153.  20.12. Komentovaná prohlídka výstavy Kdo si hraje  

nezlobí... – Vánoce s hračkami našich předků 

(Mgr. Ivana Sieberová) 

P 4 3 Sieberová 

154.  21.12. Manželství  naruby – divadelní představení KP 17 19 Mikešová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C E L K E M   

     

    
 

Druh akce:  
 

 

Počet akcí: 
Návštěvnost: 

Dospělí: Děti a mládež: Celkem: 

Přednášky P 43 579 136 715 

Pracovně naučný pobyt PNP 19 79 138 217 

Rekreačněnaučný 

pobyt 

RNP  

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Videopořad VP 0 0 0 0 

Seminář S 60 594 203 797 

Beseda B 1 31 0 31 

Kulturní program KP 29 5 399 1 589 6 988 

Trh T 2 347 1 290 1 637 

Tisková konference TK 0 0 0 0 

Brigáda BR 0 0 0 0 

Celkem:  154 7 029 3 356 10 385 

 

 

 

 

V  Klatovech dne:  16. března 2015 

Zpracovala: Mgr. Hana Soumarová 
 



Výroční zpráva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., za rok 2014 

Příloha č. 6: přehled poskytnuté metodické pomoci 

 

Rok: Měsíc, 

datum: 

Muzejní expozice, organizace; 

popř. jiný subjekt: 

Specifikace metodické pomoci: Realizace: 

2014 01 Západočeské muzeum Plzeň - výběr karetních her na výstavu „Trapulky do bulky – 

zapomenutá karetní hra“  

Hů, Sie 

2014 01–03  Obec Chanovice - příprava a vydání publikace „Újezd u Chanovic v proměnách 

času“ 

Brej, Hůá, Kodá, 

Mik, Sm, Soum, Soup 

2014 01–04  Obec Chanovice - reinstalace expozice „Lidová řemesla v Pošumaví“ Kod 

2014 01–12  Město Plánice - konzultace ke stavebnímu stavu Rodného domku F. Křižíka v 

Plánici 

Sm 

2014 02 Iva Kortánová - diplomová práce „Drobná církevní architektura na Klatovsku“ Soup 

2014 02 Městské muzeum příhraničí Kdyně - výběr sbírkových předmětů na výstavu „600 let kolovečské 

keramiky“ 

Čer, Kod 

2014 02 Město Klatovy - participace na výstavě „Klatovský hřbitov – informační 

panely o pochovaných významných osobnostech regionu“ 

Hů 

2014 02 p. Brauner  - příprava šití repliky pánského kabátce z konce 19. století Sie 

2014 02–03  Hrad Velhartice, o. s.  - participace na výstavě „Pašeráci a podloudníci na Šumavě“  Ji 

2014 03 CK Prima via, spol. s r. o., Helena 

Matějková 

- kontakty na řemeslníky a prodejce  Soup 

2014 03 Městský úřad Horažďovice, Jitka 

Chalupná 

- kontakty na řemeslníky a prodejce  Soup 

2014 03 p. Králíková - semestrální práce „Na hedvábné stezce“ Sie 

2014 03–04  Obec Chanovice - aktualizace a reinstalace Galerie Nositelů tradice Sie, Sm, Soup 

2014 03–04  Městys Všeruby - výběr sbírkových předmětů na výstavu Čer, Kod, Sal, Vít  

2014 04 Úhlava, o. p. s. - příprava přednášky o historii cukrářství v českých zemích  Sie 

2014 04–09  Obec Chanovice - příprava a vydání publikace „Chanovice v proměnách času“ Hůá, Kodá, Mik, Sm, 

Soum, Soup 

2014 05 Klatovský deník - poskytnutí DVD T. G. Masaryk a E. Beneš v Klatovech Brej 

2014 05–06  Obecní úřad Velký Bor - pomoc při realizaci výstavy k řeznictví a kupectví Kod 



2014 05–06  Česká zemědělská univerzita - oponentský posudek diplomové práce sl. Kortánové Sm 

2014 08 PASK Klatovy - výběr sbírkových předmětů na výstavu Čer, Vít  

2014 08–09 Město Holýšov - výběr sbírkových předmětů na výstavu „Dům dějin 

Holýšovska“  

Čer, Vít  

2014 09 Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. 

Blut 

- výběr sbírkových předmětů na výstavu „Made in Cham/Made 

in Klatovy“ 

Čer, Kod, Sie  

2014 09–10 Město Přeštice - participace na výstavě „Přeštice před sto lety“ Ji 

2014 10 p. Haviarová - příprava výstavy quilingu Sie 

2014 10  Město Mimoň - výběr sbírkových předmětů na výstavu betlémů Sie  

2014 10 Město Kdyně - výběr sbírkových předmětů na výstavu „České Vánoce“ Hů, Sie  

2014 10 Úhlava, o. p. s. - příprava přednášky o historii přípravy pokrmů  

2014 11 Město Klatovy  - participace na výstavě „Sametová revoluce – 25. výročí“ Ji  

2014 11 Městská knihovna Klatovy - participace na výstavě „Vánoce – kouzlo perníkovek“ 

s vánoční tématikou 

Hů 

2014 11–12  Obec Chanovice - příprava a tisk průvodců expozicí Galerie NT 2015 Sm, Soup 

 

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

Brej Brejchová Milena 

Čer Čermáková Milada, PhDr. 

Hů Hůrka Jindřich  

Hůá Hůrková Jindra, Mgr. 

Ji Jirák Jan  

Kod  Kodýdek Libor 

Kodá Kodýdková Petra 

Mik Mikešová Monika 

Pře Přerostová Hana, Mgr. 

Sal Salvová Martina 

Sie Sieberová Ivana, Mgr. 

Sm Smolík Luboš, Mgr. 

Soum Soumarová Hana, Mgr. 

Soup Soupírová Václava 



Vít Vítovcová Karolina, Mgr. 

 

V Klatovech dne 23. března 2015  

Zpracovali:   Mgr. Smolík Luboš, Soupírová Václava 
 



Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) 
za rok 2014 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2014. 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 13. 3. 2015 Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 108/14 ze dne 30. 10. 2013 

Kult (MK) 14-01 

P
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a
) 

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. 77/1997 Sb. * 30 

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

Spolek dle zák. č. 89/2012 Sb.* 40 

Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. nebo Ústav dle zák. č. 89/2012 Sb. * 50 

Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 89/2012 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. 90/2012 Sb. * 71 

Komanditní společnost dle zák. č. 90/2012 Sb. * 72 

Společnost s r. o. dle zák. č. 90/2012 Sb * 73 

Akciová společnost  dle zák. č. 90/2012 Sb . * 74 

Družstvo dle zák. dle zák. č. 90/2012 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 15 

z 
to

ho
 putovních 0203 0 

počet instalací putovních výstav 0204 0 

počet zapůjčených výstav do zahraničí 0205 1 

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených) 0206 5 

v 
to

m
 od jiných muzeí v ČR 0207 0 

ze zahraničí 0208 0 

jiných (ze soukromých sbírek atd.) 0209 5 

v 
ř.

 0
20

1
 

výtvarné umění 0210 2 

umělecké obory ostatní 0211 6 

archeologie a historie 0212 3 

historie přírody a přírodovědné obory 0213 0 

věda a technika 0214 0 

etnografie (etnologie) a antropologie 0215 9 

všeobecné, kombinované 0216 0 

ostatní 0217 0 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií 

(součet ř. 0219 až ř. 0223) 
0218 79 850 

v 
to

m
 

za vstupné celé 0219 11 180 

za vstupné snížené 0220 7 887 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0221 0 

za rodinné vstupné 0222 0 

neplatících 0223 60 783 

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků (z ř. 0218) 0224 1 500 

Počet účastníků speciálních doprovodných programů 

k výstavám a expozicím (z ř. 0218) 
0225 9 000 

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy  

(z ř. 0225) 
0226 492 

z 
to

ho
 

pro děti a mládež 0227 364 

pro etnické menšiny 0228 0 

pro seniory 0229 123 

pro zdravotně handicapované 0230 5 

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je 

muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu 

ve výstavních prostorách) 

0231 154 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231) 0232 10 385 

P
oč

et
 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0231) 

samostatná scénická 

vystoupení  
0233 29 

přednášky 0234 43 

ostatní 0235 82 

návštěvníků 

kulturně 

výchovných akcí 

(v ř. 0232) 

samostatných scénických 

vystoupení 
0236 6 988 

přednášek 0237 715 

ostatních 0238 2 682 

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 60 

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 0241 797 

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 250 

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 273 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252) 0259 193 710 

III. ZAMĚSTNANCI 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Celkový počet pracujících (fyzických) osob 2)  0301 128 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 0302 25,0 

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

Počet dobrovolných (fyzických) pracovníků z ř. 0301 0304 128 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0305 10 000 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0305) 0359 10 295,0 

IV. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0401 934,0 

z 
to

h
o
 

vybrané vstupné  0402 552,0 

tržby z prodeje upomínkových předmětů, 

propagačních materiálů, programů apod. 
0403 69,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu 0404 8 691,0 

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

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

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů 0407 211,0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0408 500,0 

z toho z fondů EU 0409 500,0 

Dary a sponzorské příspěvky 0410 0 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0411 1 136,0 

Příjmy (výnosy) celkem  

(ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411) 
0412 11 472,0 

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0413 0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0414 2 742,0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0415 0 

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0416 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 2 742,0 

Vlastní vklady 3) 0420 0 

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420) 0459 29 549,0 

V. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v tis. Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0501 1 820,0 

z toho nájmy 0502 0 

Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507) 0503 7 755,0 

v 
to

m
 

mzdy 0504 5 255,0 

ostatní osobní náklady 0505 510,0 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0506 1 797,0 

ostatní sociální náklady 0507 193,0 

Náklady na nákup sbírkových předmětů  0508 35,0 

Náklady na restaurování, konzervování a preparování 

(dodavatelsky) 
0509 0 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0510 6,0 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0511 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0512 794,0 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0513 1 038,0 

Výdaje (náklady) celkem  

(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513) 
0514 11 448,0 

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

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0516 2 956,0 

v 
to

m
 hmotný majetek 4) 0517 2 956,0 

nehmotný majetek 5) 0518 0 

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518) 0559 36 563,0 

                                                                                              

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. 
KTE 001 

 

 Č. ř.  Celkem 
a 1 2 

Počet knihoven 0601 1 

z toho přístupných veřejnosti 6) 0602 1 

Počet knihovních jednotek 0603 71 179 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 0604 179 

Počet registrovaných uživatelů 0605 111 

v 
to

m
 zaměstnanci muzea a galerie 0606 11 

ostatní veřejnost 0607 100 

Počet výpůjček celkem 0608 1 395 

z toho absenčních výpůjček 0609 0 

Výdaje na knižní fond v tis. Kč 0610 25,0 

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 73 134,0 
 

                                                                                              

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 139 374 

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 152 

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

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení 0907 2 511 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení 0908 494 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok 0909 8 490 

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok 0910 300 

z toho vlastní kapacitou 0911 300 

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 563 

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0919) 0959 152 184,0 

 

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: 

13.4.2015 09:53:10 

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 



Metodické vysvětlivky k výkazu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

společnosti. 

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

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

ODDÍL VI. 
Za knihovnu se pro účely tohoto statistického výkazu považuje ta součást muzea, jejímž hlavním cílem je udržování uspořádané sbírky knih, časopisů a jiných 

dokumentů, které jsou řádně evidovány na základě platných právních předpisů v přírůstkovém seznamu, spravovány pověřeným pracovníkem a umožňují 
prostřednictvím knihovnických služeb využívání této sbírky. 

Řádek 0601:  uvede se počet výše definovaných organizačních útvarů muzea k 31. 12. sledovaného roku. 
Řádek 0602:  uvedou se ty knihovny, které kromě pracovníků muzea slouží i dalším zájemcům ze strany veřejnosti. 
Řádek 0603:  uvede se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. sledovaného roku v přírůstkových seznamech, zmenšený o počet 

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

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

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

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

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

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

středoškolského studia. 

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

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

ODDÍL IX. 
Řádek 0901: vykazují se ty sbírkové předměty, které byly v předchozích letech evidovány v chronologické evidenci a předměty evidované v systematické evidenci, pokud 

nejsou zahrnuty v chronologické evidenci. 
Řádek 0903: převedení dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení 

takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu a jejich archivace. 
Řádek 0905: vykazuje se počet přírůstkových čísel získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0906: vykazuje se počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených fyzicky od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku. 
Řádek 0909: vykazuje se počet sbírkových předmětů, které byly od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku revidovány (porovnání evidence se skutečným stavem 

sbírek). 
Řádek 0910: počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0912: počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0914: počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel. 
Řádek 0917: za výstupy plnění úkolů výzkumu a vývoje se považují monografie (jejich kapitoly) s přiděleným ISBN, články s poznámkovým aparátem ve sbornících 

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

 


