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Úvod
V úvodu loňské výroční zprávy jsem seznámila s připravovanými i schválenými projekty, kde je naše
muzeum žadatelem nebo partnerem. Některé projekty jsou již realizovány a v jejich rámci proběhly
v muzeu první aktivity. Podrobněji se o nich zmiňuji v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. Tady
tedy jen stručně. Z dotačního titulu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 je
podpořen projekt, kde je muzeum v Tachově tzv. asociovaným partnerem tedy partnerem bez
vlastního rozpočtu. Zde je hlavním žadatelem spolek Via Carolina, který provozuje v Bärnau historický
park. V rámci projektu „Archeocentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní
prostor“, proběhly v loňském roce v našem muzeu workshopy pro školy zaměřené na pravěké a raně
středověké způsoby zpracování materiálů, získávání obživy apod. Setkaly se se zájmem a měly velmi
dobrou návštěvnost. Ze stejného dotačního titulu je podpořen projekt, kde hlavním partnerem je
Západočeská univerzita v Plzni. Má název „Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti
Tachovska“. Také v jeho rámci byl v muzeu prezentován první výstup, a sice výstava o zaniklých
obcích pohraniční pohledem archeologie. Do stejného dotačního titulu podávalo opakovaně muzeum
žádost na projekt, jehož obsahem je řada aktivit ve spolupráci s muzeem ve Weiden a také by měla
být v jeho rámci vytvořena nová expozice historie regionu v tachovském muzeu. Bohužel tento
projekt nebyl přijat z důvodu vysokých stavebních nákladů, které si však expozice vyžaduje. Je tedy
nutné pokusit se tyto finanční prostředky získat formou investiční dotace zřizovatele a o evropskou
dotaci žádat jen na realizaci expozice a další prezentační aktivity. Projekt věnovaný výročí Třicetileté
války (1618 – 1648) hlavního žadatele - Fränkische Schweiz-Museum v Tüchersfeldu byl přepracován,
získal dotační podporu a v jeho rámci bude v muzeu v létě roku 2018 zpřístupněna výstava na dané
téma, proběhnou přednášky a odborní pracovníci se budou účastnit mezinárodní konference.
Projekt provází řada prezentačních aktivit a muzeum si od svého zapojení slibuje zvýšení povědomí
o naší instituci s potenciálem navýšení návštěvnosti hlavně z Bavorska.
Co se týče vnitřního chodu, došlo v muzeu k reorganizaci a nově se muzeum člení na oddělení
ekonomiky a provozu, oddělení správy sbírek, oddělení výzkumu a oddělení PR a muzejní pedagogiky.
Neminuly nás ani personální změny. Odchod archeologa kolegy Maříka a nástup nového kolegy
Chlevišťana. Kolega Chvátal, v souvislosti se svým angažmá na zahraniční univerzitě, požádal o snížení
úvazku.
Naše kolegyně – zástupkyně ředitele – Lenka Havlová získala ocenění hejtmana pro pracovníky
krajem zřizovaných kulturních organizací.

Muzeum děkuje za finanční, materiální a organizační pomoc v roce 2017 především subjektům
a osobám uvedeným v následující tabulce.
č.

sídlo

instituce, organizace

1

Plzeňský Kraj

Plzeň

2

Akademie věd ČR

3

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V.

Praha
Berlin
D

4

amatérský divadelní soubor Komedyjanti Tachov

Tachov

5

Archeologický ústav AV ČR

6

Association of Jewish Genealogical Societies

Praha
New York
USA

7

Amatérský divadelní soubor Žlutičan

Žlutice

8

Amatérský divadelní soubor z Bärnau

Bärnau

9

Amatérský divadelní soubor z Poběžovic

Poběžovice

10 CHKO Český les

Přimda

11 CHKO Slavkovský les
12 Czech Heritage Action Initiative

Mariánské Lázně
Deerfield, Illinois
USA

13 Česká botanická společnost

Praha

14 Česká televize

Praha

15 DDM Mraveniště

Tachov

16 Divadelní soubor Divoch

Stříbro

17 Federace židovských obcí v ČR

Praha
Tüchersfeld
D

18 Fränkische Schweiz-Museum
19 Gabriel Tomáš
20 Geschichtspark Bärnau

Tachov
Bärnau
D

21 Horáčková Svatava

Tachov

22 Hornicko-historický spolek v Plané
23 IPK Fraunhofer Institute

Planá
Berlin
D

24 Jílková Bärbel

Tachov

25 Klečatská Marie

Tachov

26 Klub sportovního potápění Tachov

Tachov

27 Klub přátel Blatenska

Blatná

28 KOZTliveCZ pěvecký sbor

Tachov

29 Kunžwart Tomáš

Tachov

30 Kůs Evžen

Praha

31 Liška Martin
32 Martk Floss

Planá
Floss
D

33 Matějková Marie

Bor

34 Město Tachov

Tachov

35 Město Vodňany

Vodňany

36 Městské kulturní středisko v Tachově

Tachov

37 Městské muzeum Horažďovice

Horažďovice

38 Městské muzeum ve Stříbře

Stříbro

39 Město Bechyně

Bechyně

40 Ministerstvo kultury ČR

Praha

41 Místní Akční Skupina Zlatá cesta

Tachov

42 Muzeum Cheb, p. o., I.Votroubková, J.Brabec

Cheb

43 Muzeum ve Weiden

Weiden, D

44 Muzeum Dr. Hostaše

Klatovy

45 Muzeum Šumavy

Sušice

46 Nadace Židovské obce Praha

Praha

47 Nadační fond obětem holocaustu

Praha

48 Nakladatelství Českého lesa

Domažlice

49 Obecní úřad Ptenín

Ptenín

50 Obecní úřad Staré Sedliště

St. Sedliště

51 Omnium z. s.

Praha

52 Plzeň 2015 z.ú.

Plzeň

53 Prášek Jan

Studánka

54 Pudil Martin

Liberec

55 Severočeské muzeum v Liberci

Liberec

56 Sieber Jaroslav

Tachov

57 SOkA Tachov

Tachov

58 Správa budov a hřbitovů - Matana a. s.

Praha

59 Střední průmyslová škola Světce
60 Stadt Berlin

Tachov
Berlin
D

61 Státní oblastní archiv Litoměřice

Litoměřice

62 Státní oblastní archiv Plzeň

Plzeň

63 Státní okresní archiv Tachov

Tachov

64 Šimánek Miroslav

Tachov
Wien
A

65 Technische Universität
66 Trégler Miroslav
TV Tachov
67 Tachovský deník

M.Lázně

68 Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc

69 Univerzita Karlova

Praha

70 Vanický František

Tachov

71 Vobořil Zdeněk

Tachov

72 Voltr Pavel

Tachov

73 Vystropov Andrej

Rusko

74 Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň

75 Západočeské muzeum v Plzni

Plzeň

76 Zlatý grál – skupina historického šermu

Tachov

77 ZO ČSOP 31/05 Planá

Planá

78 Židovské muzeum

Praha

79 Židovská obec Plzeň

Plzeň

80 Židovská obec Praha

Praha

81 Židovská obec Teplice

Teplice

82 ZŠ Hornická ul.

Tachov

83 ZS Kostelní Tachov

Tachov

84 ZŠ Přimda

Přimda

85 ZŠ Zárečná

Tachov

Tachov

1. Sbírkotvorná činnost
Sbírka Muzea Českého lesa v Tachově se dále člení na podsbírky. Společenskovědní sbírky jsou
členěny na podsbírky - Umění, Etnografie, Lapidárium, Archeologie, Numismatika, Faleristika,
Sfragistika, Zbraně, Psané a tištěné, Lesodřevařství, Výrobky, Kovové výrobky, Cín, Věda, technika a
průmyslová výroba, Pohlednice, Ostatní předměty.

Přírodovědné na podsbírky - botanika, zoologie, geologie, entomologie.
V roce 2017 bylo nově zapsáno 20 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
K 31. 12. 2017 mělo muzeum ve správě 27 901 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Přičemž
předmětů je více, neboť některá čísla jsou hromadná.
Na akvizice bylo vynaloženo 54,5 tisíc korun. Zakoupen byl vyřezávaný mechanický betlém s motivy
Tachova a jeho řemesel autora Karla Maňury ze Svobodky a řada regionálních pohlednic. Tyto
předměty budou zapsány v roce 2018.

Nové přírůstky
Obraz – Duše Mže – Irina Slámová
Obraz – Náprstníky – Irina Slámová
Obraz – Dubová alej – Irina Slámová
Obraz – Na Brance s vnoučaty – Irina Slámová
Obraz – V nemocnici – Irina Slámová
Soška – Duše stromu – Irina Slámová
Obraz – Souznění – Ivrin Dušková
Obraz – Sen- Helena Johanová Matlasová
Obraz – V rozpacích – Pavel Voltr
Plastika – Pieta – Johann Rumpler
Obraz – kresba bez názvu – Jindřiška Křížková
Obraz – vesnická chalupa – Marcela Krupičková
Mince – 3 krejcar, František I. 1800
Chlebovka – dóza k uchování chleba
Ošatka slaměná
Kazeta (šperkovnice) slaměná
Napínáky do bot (kopyta) – pár
Kabelka dámská kožená
Límeček na šaty, šitá krajka
Límeček na šaty, krajka na tylu

Muzeum Českého lesa v Tachově děkuje dárcům sbírkových předmětů
a dárcům fotografií:
Janě Hutníkové, Tachov
Marii Jakubcové, Malý Rapotín
Aleně Kočkové, Tachov
Jindřišce Křížkové, Dl. Újezd
Tomáši Maříkovi, Plzeň
Jaroslavě Mošanské, Tachov
Janu Práškovi, Studánka
Blance Rubešové, Tachov
Aleši Santnerovi, Tachov
Některé sbírkové předměty Muzea českého lesa v Tachově jsou dlouhodobě či krátkodobě
zapůjčovány za účelem vystavování jiným muzejním organizacím, obcím apod. Dlouhodobé zápůjčky
jsou alespoň jednou v roce kontrolovány na místě uložení, aby byl znám stav sbírek i prostředí, kde

jsou vystaveny. Pravidelně jsou také obnovovány jejich zápůjční smlouvy a vyhotovovány smlouvy na
nové zápůjčky. Krátkodobé zápůjčky směřují do ČR i do zahraničí. Celkem byla v roce 2017 uzavřena 1
nová a dalších čtrnáct smluv na zapůjčení sbírkových předmětů z muzea bylo prodlouženo.
Evidovány jsou také interní výpůjčky sbírkových předmětů, v roce 2017 jich bylo 47. Interně jsou
většinou zapůjčovány předměty využívané při speciálních programech pro školy i veřejnost a při
přednáškách.
Celkově bylo ze sbírek muzea externě dlouhodobě či krátkodobě v roce 2017 zapůjčeno 192
předmětů. Naopak muzeum v Tachově má ve svých stálých expozicích dlouhodobě zapůjčeno několik
předmětů z Městského muzea ve Stříbře, ze Státního okresního archivu v Tachově, ze Západočeského
muzea v Plzni, z Archeologického ústavu AV ČR, Husitského muzea v Táboře. Celkově bylo v roce
2017 takto muzeu jinými subjekty zapůjčeno 7 předmětů.
Vedle sbírkového fondu je vytvářena i studijní knihovna a dále jsou sbírány i fotografie a také malý
soubor map a plánů.
Ve studijní knihovně je shromažďována jednak obecná historická a přírodovědná literatura, dále
literatura k pomocným vědám historickým a ke konzervaci sbírkových předmětů, ale především
regionální historická a přírodovědná literatura a regionální periodika. V roce 2017 bylo nově
evidováno 28 knihovních jednotek a regionální periodika v hodnotě 5 326 Kč.
Knihovna je zapsána do systému veřejně přístupných knihoven, neboť ji ke studiu využívají nejen
odborní pracovníci, ale i nejrůznější badatelé. Knihovna poskytuje pouze prezenční možnost studia.
V souladu s požadavkem zákona je v knihovně pro její uživatele k dispozici veřejný internet. V roce
2017 bylo registrováno 19 uživatelů knihovních služeb a 92 výpůjček. Práci knihovnice vykonává na
0,1 úvazku Radka Rudová.
Správu historického fotografického fondu provádí historik Mgr. Štěpán Čadek. Ten také provádí
fotografickou dokumentaci nejen muzejních akcí, ale příležitostně také města a okolí. Ročně tak
ukládá tisíce digitálních snímků. Věnuje se rovněž skenování fotografií a pohlednic ze sbírek a archivu
muzea či z darů. V roce 2017 digitalizoval více než 3 tisíce takových objektů.
Historik se zároveň věnuje doplňování knihovny jednak formou nákupů jednak vyhledáváním
v elektronických zdrojích. Zde jde především o diplomové práce. Velkou energii vložil v tomto roce
i do přefocování regionálního periodika Grenzbote uloženého v Národní knihovně.

2. Vědeckovýzkumná činnost
Muzeum řešilo na úseku přírodovědném následující vědecko-výzkumné úkoly:
1) Sledování složení ptactva města Tachova - Sledování složení ptactva jak v hnízdní době,
tak i v průběhu celého roku v sedmi vymezených biotopech města Tachova
2) Zapojení do celostátní akce (Česká ornitologická společnost) "Jednotný program sčítání
ptáků“ - sčítání ptáků na 30ti bodovém transektu v lokalitě Tachov-Světce
3) Zapojení do celostátní akce (katedra zoologie PřF UK Praha) "Monitoring hnízdícího vodního
ptactva v ČR" - hladinové sčítání vodních ptáků metodou dvou kontrol - okolí obce Tisová
4) Zapojení do celostátní akce (Česká ornitologická společnost) " "Atlas hnízdícího ptactva v
ČR"- kvadrát 6241-Tachov - zjiš´tování všech hnízdícíh ptáků v sledovaném kvadrátu + 6
hodinových sčítání + odhad celkové početnost všech druhů v kvadrátu
5) AKCE BUTEO - celostátní akce řízená společně Ústřední výkonnou radou ČSOP a Muzeem
Českého lesa Tachov - zimní populace káně lesní - na jaře vybrány výsledky od cca 100

spolupracovníků z celé ČR, na podzim rozeslán těmže subjektům pokyn na sčítání 2017/8,
pokračováno v propagaci
6) Zjišťování výskytu datlíka tříprstého v CHKO Český les
7) zjišťování hnízdícího chřástala vodního na rybnících v Tachovské brázdě
Všechny výše uvedené úkoly řešil zoolog muzea RNDr. Pavel Řepa.
Botanici Petr Mudra a Radka Mudrová řešili následující přírodovědné výzkumné úkoly:
8) Rozšíření mechorostů v údolí Mže mezi Pavlovicemi a Svojšínem- (rejstříky lokalit, druhů,
přírodní poměry, soupis literatury
9) Rozšíření mechorostů v údolí Mže mezi Pavlovicemi a Svojšínem - determinace mechorostů,
preparace herbářového materiálu, tvorba nálezové databáze

Na úseku společenskovědním byly řešeny následující výzkumné úkoly:
1) Dokumentace židovských hřbitovů
Následující tabulka zahrnuje výkony odvedené dr. Chvátalem

Domažlice

žh

33

předdokumentační příprava,
čištění, rekonstrukce,
restaurování, péče o
památky
redukce břečťanu, čištění

Poběžovice

žh

101

čištění

akt. polohopisu, inv. soupis, náhl. a
detailní fotodok., ev. tab.

Puclice

žh

111

dokončení rekonstrukce

akt. polohopisu, inv. soupis, náhl. a
detailní fotodok.

dokončení rekonstrukce

lokalita

počet
objekt hod.
výzk.

dokumentace
akt. polohopisu, detailní fotodok., ev.tab.

Nýrsko

žh

140

evidenční tabulka

Chodová
Planá

nový
žh

49

polohopis, inv. soupis, náhledová a
detailní fotodok., evidenční tabulka

Čkyně

žh

138

aktualizace polohopisu, detailní
fotodokumentace

Plzeňský kraj
- severní
Plzeňsko podklady pro
výstavu "ŽP
Sev.
Plzeňska"

žh+sg

90

čištění, zpřístupnění epitafů

fotodokumentace lokalit - synagogy, ŽH,
židovské ulice a čtvrtě (Kožlany, Město
Touškov, Nečtiny, Pňovany, Rabštejn
n/S, Všeruby, Kralovice)

Brtnice

starý
žh

152

čištění, zpřístupnění epitafů

inventarizační soupis, náhledová a
detailní fotodokumentace

Brtnice

nový
žh

97

Hostomice p.
B.

žh

56

evidenční tabulka
čištění, zpřístupnění epitafů

náhledová a detailní fotodokumentace

Liběšice

starý
žh

143

čištění, zpřístupnění epitafů

akt. polohopisu, náhledová a detailní
fotodokumentace, evid. tabulka záchranná dokumentace pro zachycení
stavu rozpadajících se náhrobků před
restaurátorským zásahem.

Velké Meziříčí

žh+sg

175

čištění, zpřístupnění epitafů

detailní fotodokumentace ŽH - první fáze,
fotodok. dochovaných stavebních prvků
staré a nové synagogy.

2)záchranné archeologické výzkumy, které provedl do srpna archeolog muzea Mgr. Tomáš Mařík
a od října Mgr. Jiří Chlevišťan v lokalitách:
01/17
Planá
Rekonstrukce nám.Svobody Planá - jižní část
02/17
Třemešné
Bezděkov p.č. 65/14 - kNN
03/17
Pavlovice
Pavlovice p.p.č.21 - kNN
04/17
Chodová Planá
tlaková kanalizace v parku u Nového zámku
05/17
Tachov
Jungmannova ulice
06/17
Tachov
Plynofikace areálu Delta - T.G.Masaryka 788
07/17
Únehle
rekonstrukce mostu ev.č. 193-016
08/17
Ostrov u TC
CTP Bor, hala B8 a B9
09/17
Kořen
vrtaná studna
10/17
Bor
RD U brány 238
11/17
Tachov
RD Plzeňská 441 - parkoviště
12/17
Ostrov u Tc
PRO289 LOXXESS Bor
13/17
Bor
Obnova západní fasády zámku
14/17
Trpísty
RD na parc. 29/2
15/17
Tachov
Sjezd na pozemek parc. Č. 487 (sv. Wolfgang)
16/17
Kokašice
Výsypka ze studny pod Ovčím vrchem
17/17
Tachov
Informační panely – Revis
18/17
Halže
RD na parc. 295/139
19/17
Přimda
Stavba základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě
20/17
Tachov
Oprava vstupu u kostela Sv. Máří Magdalény
21/17
Planá
RD Hřbitovní č.p. 565, 237
Pro výzkum 6/2017 provedl Mgr. Mařík terénní práce a Mgr. Chlevišťan vypracoval nálezovou zprávu.
Výzkum 1/2017 na náměstí v Plané je dlouhodobý, s realizací začal Mgr. Mařík a pokračuje Mgr.
Chlevišťan.
Pro každý výzkum je vyhotovena zpráva a proveden import dat do Archeologické mapy.
Archeologové také zpracovávají vyjádření k plánovaným stavbám. V roce 2017 jich bylo více než dvě
desítky.
3) Tradiční lidová kultura na okrese Tachov
Průběžně pokračovaly práce vedoucí k odeslání čtvrtletního screeningu TLK z TC Deníku do
pověřeného pracoviště – Muzea dr.Hostaše v Klatovech. Řešitel Mgr. Štěpán Čadek.

4)Vytváření tzv. národnostní mapy Tachovska (odhad pro období kolem 1550, 1600 a 1650)
Výzkumný úkol je plněn Mgr. Čadkem v souvislosti s přípravou nové expozice historie regionu okresu
Tachov.
5)Práce na seznamu padlých ve 2. sv. válce a uvedení do souvislostí
Výzkumný úkol je plněn Mgr. Čadkem v souvislosti s přípravou příspěvku do Sborníku muzea
6) Tachovský rok 1918 – s využitím v NK Praha přefocovaných novin Der Westböhmische Grenzbote
7) Souhrn literatury za léta 2001-2016 - úkol byl plněn Mgr. Čadkem, výstupem byl článek
ve Sborníku muzea
8) Husitství na Tachovsku – úkol byl plněn Mgr. Čadkem ve spolupráci s ředitelkou muzea
PhDr. Janou Hutníkovou, výstupem byla muzejní výstava

3. Evidence a inventarizace sbírek
V souladu se zákonem č.122/2000 Sb. všechny sbírkové předměty i nové přírůstky jsou zapsány do
Centrální evidence sbírek, již spravuje Ministerstvo kultury ČR.
Zároveň jsou všechny nové přírůstky v oddělení společenskovědním (s výjimkou archeologie) při
zápisu do sbírek zapsány i v druhém stupni evidence. Evidence všech nových přírůstků je prováděna
i v digitální podobě. Do této podoby jsou postupně zapisovány i staré fondy. Přičemž na oddělení
společenskovědním byly přepsány všechny staré karty již v roce 2011. Na úseku přírodovědném byly
již v předchozích letech do programu Demus vloženy všechny karty podsbírky botanika. Práce
pokračují na převodu zoologických dat do programu DEMUS.
Celkově má muzeum digitalizováno (přepsáno karet do počítače) 21 829 ev. čísel.
K 1 308 předmětům je na konci r. 2017 vyhotovena digitální fotografie. Na portále Národního muzea
eSbírky, který je veřejnosti volně přístupný, je za muzeum v Tachově on-line zveřejněno 72
sbírkových předmětů včetně popisu. Muzejní webové stránky byly v sekci sbírky doplněny o prokliky
u jednotlivých podsbírek do Centrální evidence sbírek MK ČR, kde je u každé podsbírky uveřejněna
kolekce fotografií i s popisem. Zájemce tak má možnost vidět i řadu sbírkových předmětů, které jsou
jinak ukryty v depozitáři.
Inventarizace
-Inventarizací na úseku společenskovědním prošlo v průběhu roku celkem 575 sbírkových předmětů
(inv. čísel), z toho 516 v podsbírce kovové výrobky a 59 v podpírce lesodřevařství. Předměty byly
shledány v pořádku.
- Inventarizace přírodovědných sbírek – dílčí inventarizace botanické podsbírky – 837 inventárních
čísel. Za tvorbu a správu přírodovědných sbírek je zodpovědný botanik Petr Mudra.
Celkem prošlo v roce 2017 revizí 1412 ev.čísel

4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Celkem bylo v roce 2017 ve společenskovědních sbírkách zkonzervováno a restaurováno 368
předmětů. Dva dodavatelsky, ostatní vlastní kapacitou. Dále byly očištěny předměty v části expozice
historie, proveden nátěr proti dřevokaznému hmyzu dveří na kůr a dveří na kazatelnu a části podlahy
refektáře. Několik desítek sbírkových předmětů bylo uloženo do nových, vhodnějších obalů. Veškeré
tyto práce provedla Mgr. Jaroslava Brichtová, konzervátorka a kurátorka sbírek.
V přírodovědných sbírkách bylo dodavatelsky provedeno periodické ošetření přírodovědných
sbírkových předmětů organického původu insekticidními přípravky. Jednorázově tak bylo
konzervováno více než 20 tisíc předmětů.
Již standardní je péče obnášející především předjarní úklid vitrin, dezinfekci vystavených exponátů
a péče o živé obojživelníky v teráriu v expozici. Tyto práce provedli Petr Mudra, Radka Mudrová a
Iveta Pšeničková.
Správci jednotlivých depozitářů v průběhu roku sledovali (a pravidelně jednou měsíčně zapsali)
klimatické podmínky, monitorovány byly i podmínky v expozičních prostorách. Stav teploty i vlhkosti
v depozitářích je možné považovat za uspokojivý.

5. Expozice a výstavy
Muzeum Českého lesa v Tachově má stálé expozice na ploše 554,92 m2.
Jde o expozice:
Historie okresu od počátku osídlení do r. 1945
Expozice umění v bývalém klášterním refektáři
Národopisná expozice
Expozice přírody Českého lesa a jeho podhůří.
V expozici živé přírody byli na základě výjimky opravňující k držení zvláště chráněných živočichů
osazeni živí jedinci kuněk žlutobřichých(Bombina variegata). Návštěvníci je zde mohou každoročně
pozorovat v době od konce dubna do října. Pověřený pracovník muzea – v posledních letech Iveta
Pšeničková, jim musí věnovat pravidelnou, prakticky denní péči.
V roce 2017 realizovalo muzeum ve vlastních prostorách na ploše 126,7m2 následující výstavy:
LEDEN – ÚNOR: MŮJ BAREVNÝ SVĚT - Obrazy a fotografie Tachovanky Bärbel Jílkové
ÚNOR – BŘEZEN: LEONARDO Z VOLGOGRADU- Obrazy ruského evropsky uznávaného malíře
Andreje Vystropova.
BŘEZEN – DUBEN: KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ – Výstava byla zapůjčena ze Severočeského muzea v Liberci.
BŘEZEN – DUBEN: V rámci doprovodného programu 39. ročníku mezinárodního festivalu PAF Tachov
autorská výstava ZE ŽIVOTA RYB Rostislava Štefánka.
KVĚTEN – ČERVEN: KRESBY A BÁSNĚ – výstava tachovské výtvarnice Svatavy Horáčkové
KVĚTEN – ČERVEN: STOPY PRAVĚKU – výstava části sbírek pravěkých fosílií pana Kyselého z Boru
ČERVEN – ZÁŘÍ: OSLAVA PROHRY? aneb Husitství na Tachovsku v souvislostech
ČERVEN – SRPEN: RETROHRÁTKY - modely aut vyráběných před r. 1990 ze sbírky M. Šimánka, hračky
ze sbírek muzea a RETROHERNA.
ZÁŘÍ – ŘÍJEN : LIDOVÁ ARCHITEKTURA PLZEŇSKÉHO KRAJE - Výstava byla výsledkem spolupráce
muzeí zřizovaných Plzeňským krajem a seznámila se skvosty lidové architektury tohoto
regionu. Hojně zde byly zastoupeny také stavby z okresu Tachov.
ŘÍJEN : ZAPOMENUTÁ MÍSTA POHRANIČÍ - 50 LET VÝVOJE KRAJINY OČIMA ARCHEOLOGIE – Výstava
v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví Tachovska podpořeného z dotačního titulu
EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
LISTOPAD – LEDEN : KRÁSA DŘEVA JAKO MÓDNÍ DOPLNĚK - Dřevěné přívěsky a šperky z domácí
dílny Františka Vanického.
LISTOPAD – LEDEN : KRÁSA V ZÁNIKU - výstava fotografií Marie Matějkové

Návštěvnost muzea
V návštěvnosti muzeum po dvou letech, kdy tento ukazatel vykazoval klesající tendenci, konstatuje
mírný nárůst. O cca 300 návštěvníků na číslo 7682. Součástí výroční zprávy je i Roční výkaz o muzeu
a galerii. Bohužel v důsledku nepochopení metodiky muzeum v minulosti nevykazovalo v položkách
návštěvnosti zcela v souladu s metodikou. Ve výkazu za rok 2017 byla tato skutečnost narovnána
a tak prostým srovnáním čísel ve výkazu za rok 2016 a za rok 2017 dochází k dojmu, že návštěvnost
expozic a výstav klesla. Vzhledem k tomu, že expozice a výstavy vidí a prohlížejí návštěvníci všech
akcí, přednášek a seminářů či konferencí, které se na půdě muzea konají, byli tito v minulosti do
návštěvníků expozic a výstav započítáni. Zároveň však byli započítáni i do návštěvníků akcí, kde činili
však jen část, neboť některé akce muzeum pořádá mimo budovu. Započítat některého návštěvníka

dvakrát však vytváří statistickou chybu. Muzeum je nadále schopno sledovat návštěvnost tak, jak
činilo dosud a tak může konstatovat navýšení celkové návštěvnosti. Navíc z analýzy vyvozujeme, že
třetinu roční návštěvnosti činí žáci a studenti ve speciálních muzejně pedagogických programech.
Třetina návštěvníků přichází kvůli expozicím a výstavám a třetina na přednášky a další speciální akce.
Pro potřeby Výkazu se muzeum počínaje rokem 2017 nadále přidržuje doporučené metodiky.
Problém je podrobněji vysvětlen v komentáři k výkazu a v následujícím textu v závorce.
(k ř.0218 – návštěvnost expozic a výstav -v minulosti muzeum nevykazovalo v souladu s metodickými
pokyny a jako celkovou návštěvnost uvádělo součet řádků 0218+ část řádku 0232 – počet
návštěvníků kulturně výchovných akcí ( za rok 2017 = 2449 návštěvníků akcí, kteří zhlédli i expozice)+
ř. 0241 – účastníci konferencí a seminářů -(v r.2017 102 návštěvníků seminářů a konferencí zhlédlo
i expozice). Takto počítaná návštěvnost by pak dosahovala čísla 7682, což je mírný nárůst oproti roku
2016 (7372).)
Nadále zůstává skutečností, že návštěvnost obyvatel města a okolí považujeme za vyčerpanou a
v podstatě zde vidíme jen malý potenciál k jejímu nárůstu. Vždyť v necelých 12 tisících obyvatel
města činí dnešní návštěvnost muzea více než 60 %. Při vědomí, že návštěvníků z okolí a hlavně
turistů je velmi málo, lze statistická čísla interpretovat i tak, že zhruba každý druhý obyvatel Tachova
navštíví jednou v roce muzeum.
Nárůst se daří v invenci při pořádání školních programů.
Muzeum se také zapojuje do projektů a kampaní regionálního či celostátního významu, které mají
potenciál k budoucímu nárůstu návštěvníků mimo region Tachovska. V rámci spolupráce s kolegy
z Bärnau je to i použití vstupenky z tachovského muzea jako slevy do Historického parku. Prezentovali
jsme také muzeum na Dni pro Tachov, Dni Českého lesa (Halže) a Festivalu bez hranic (Bärnau).
K navýšení návštěvnosti by jistě také prospěla modernizace zastaralých expozic, pro kterou se nám
zatím nedaří získat dotační prostředky.

6. Opravy a udržování
V roce 2017 byly provedeny následující opravy a údržba majetku ve správě muzea:
-na budově muzea - výměna a modernizace elektrických rozvaděčů – 20 598 Kč
- další opravy elektroinstalace – 22 743 Kč
- výměna a modernizace osvětlení ve výstavní chodbě – 134 171 Kč
- oprava zámku dveří do kazatelny – 1 786 Kč
- na budově Zahradní 502 – oprava vodovodního potrubí – 1 566 Kč
- stroje – automobil – Octavia – 151 820 Kč
- Felicia – 558 Kč
-mikroskop – 1 658 Kč
-restaurování – klášterní luneta – 234 837 Kč
- orchestrion – 45 900Kč– z toho dotace MK ČR 32 000Kč
Tuto problematiku, stejně jako veškerou ekonomickou a stále se rozrůstající administrativní agendu,
má na starosti Lenka Havlová – účetní – ekonomka, zástupce ředitele.

7. Ostatní činnost muzea
a)přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea jsou silně zapojeni do přednáškové činnosti. Přednášky provozují nejen na
půdě muzea, ale hostují i v jiných organizacích a na školách. V muzeu také často přednášejí externí
odborníci. V roce 2017 muzeum pokračovalo v úspěšném projektu – Muzejní akademie. Jde vlastně
o školu, na kterou se účastníci přihlašovali, obdrželi „index“ a každá účast jim byla potvrzena.
Akademie byla otevřena účastníkům od 12 do 100let. Složení studentů skutečně bylo věkově
různorodé. V podstatě vyvážený byl podíl seniorů a podíl ekonomicky aktivních lidí. Ti, kdož
absolvovali nejméně 70% přednášek, na závěrečném slavnostním zakončení obdrželi pamětní list

a upomínkové předměty. Akademii spolu s muzeem pořádal Státní okresní archiv a finančně ji
podpořilo Město Tachov. Byla zaměřena na 600. výročí husitské bitvy u Tachova pod názvem
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH, kladla si za cíl, narovnat zkreslenou interpretaci této
etapy české historie. Absolvovalo ji 30 studentů. Přednášky však byly přístupné i neregistrovaným
zájemcům. Proběhlo 8 přednášek. Celkem se přednášek zúčastnilo 273 lidí.
Témata přednášek:
9. 3. – prof. Bobková -Téma: Země Koruny české na severu Bavorska (=České državy v Horní Falci včetně začlenění Tachovska do jejich správního systému).
18.4. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. – Jakoubek ze Stříbra
9. 5. – Mgr. Jan Edl – Město Tachov v 15.století
23. 5. – Mgr. Štěpán Čadek - Švamberkové, Tachovsko a husitské války
13.6. - RNDr. Pavel Řepa +PhDr. Jana Hutníková – Husitské oslavy
26.9. - PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. – bitva u Tachova
17.10. – Mgr. Robert Novotný, Ph.D. – Královi věrní na českém jihozápadě. Plzeňský landfrýd
v husitské revoluci
14.11. – PhDr. Ing. Václav F. Chvátal – Židé v době husitské
Velmi aktivní v oblasti přednášek a to především mimo samotné muzeum byl již tradičně PhDr. Ing.
Václav Fred Chvátal, vedoucí oddělení výzkumu.
Jeho činnost v této oblasti je shrnuta v následující tabulce:
místo

pořadatel, objednatel

téma

účast

Tachov

Klub Sedmdesátka

Vesnické židovské obce jako výsledek středověkých migrací

30

Brno

Židovská obec Brno

Jak přišli židé do Finska?

6

Tachov

Muzeum Českého lesa

Americké pobřeží Tichého oceánu

25

Plzeň

Židovská obec Plzeň

Příroda a lidé Utahu a Arizony

20

Klatovy

Knihovna Klatovy + Spolek Synagoga
Kt

Židovské památky jihozápadních Čech + žid. pohřební ritus

50

Plzeň

Židovská obec Plzeň

Jak přišli židé do Finska?

5

Švihov

Spolek Synagoga Klatovy

Židovské hřbitovy Švihov - exkurze s výkladem

30

Domažlice

Muzeum Domažlice + Zd. Procházka

Židovské tradice a zvyky / Židovské osídlení Domažlicka

90

Plzeň

Židovská obec Plzeň

Židovské památky polské Haliče

5

Plzeň

Židovská obec Plzeň

Židovské památky Pobaltí

5

Mariánská Týnice

Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Židovský kalendář, svátky, tradice

15

Čkyně

Spolek Synagoga Čkyně

Židovský kalendář, svátky, tradice

15

Plzeň
České
Budějovice
České
Budějovice
Mariánská Týnice

Západočeská univerzita

Vesnické židovské obce jako výsledek středověkých migrací

6

Jihočeská univerzita

Osobní jména v hebrejské epigrafice

9

Jihočeská univerzita

ŽH České Budějovice - historie, vývoj, epigrafika

9

Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Židovský pohřební ritus a epigrafická tradice

18

Tachov

Muzeum Českého lesa

Hebrejská epigrafika - workshop / Den vědy a techniky

6

Tachov

Muzeum Českého lesa

Židé 1400-1500 / Tachovská akademie

35

České
Budějovice

Jihočeská univerzita

Žid.pohř. ritus + epigrafika, Synagogální architektura, Výzkum ŽH v ČR workshop

15

Plzeň

Západočeská univerzita

Hroby židovských haličských uprchlíků z 1. světové války na západě Čech

25

celkem

419

Historik Mgr. Štěpán Čadek, jak již bylo zmiňováno, přednášel v rámci muzejní akademie. Prováděl
školáky po tachovských hradbách a v expozici města Tachova na zámku. Připravil si také speciální
výklad k historii Starého Sedliště pro kroužek historiků při tamní ZŠ. Akce absolvovalo 65 posluchačů.
Speciální prezentaci si připravil pro Den vědy a techniky (viz v jiné kapitole VZ).

Vedoucí oddělení správy sbírek Mgr. Jaroslava Brichtová se aktivně zapojuje do muzejní pedagogiky
a absolvuje se žáky a studenty řadu speciálních programů. V roce 2017 provedla několik procházek
historickým Tachovem a zámeckou expozicí s výkladem. Buď samostatně, nebo ve spolupráci zajistila
programy Co je to muzeum?, Získávání rytířských ctností, Průvodcem po muzeu. Pro žáky školy a
jejich rodiče realizovala v Hoštce dva workshopy. Těchto akcí se účastnilo 317 klientů.
Kurátor přírodovědných sbírek Petr Mudra realizoval floristickou exkursi Po stopách Josefa Jahna a
muzejně-pedagogický program Copak je to za kytičku? S celkovou účastí 37 návštěvníků.
Správkyně přírodovědného depozitáře Radka Mudrová rovněž realizovala několik muzejněpedagogických programů s tématem Příroda je plná barev s celkovou účastí 36 posluchačů. S velkým
úspěchem se setkala jí připravená prezentace pro Den vědy a techniky (viz v jiné kapitole VZ).
Zoolog RNDr. Pavel Řepa realizoval několik muzejně-pedagogických programů na téma Ptačí hlasy a
jejich význam s celkovou účastí 53 žáků. Dále v muzeu přednesl pro veřejnost téma Nové ptačí druhy
v Českém lese a podhůří (12 posluchačů). Podílel se rovněž na programu Dne vědy a techniky,
organizoval další přírodovědnou přednášku externího přednášejícího Evžena Kůse na téma Záchrana
koně Převalského (33 posluchačů).
Výstavářka a průvodkyně Iveta Pšeničková je hlavním garantem velkých muzejně-pedagogických akcí
(Masopust, Smrtná neděle, Filipojakubská noc, Zámecko-muzejní noc, Dny evropského kulturního
dědictví, Oživený betlém). Realizuje také muzejně pedagogické programy v expozicích muzea. V roce
2017 pro 235 žáků.
Také ředitelka muzea PhDr. Jana Hutníková je aktivně zapojena do přednáškové a muzejně
pedagogické činnosti v roce 2017 přednesla:
beseda na škole v rámci projektu Příběhy bezpráví
školní program Co je muzeum
Holocaust na Tachovsku – pro žáky 9.tř. a seminářů ZŠ – 2x
školní program Velikonoce – 3x
školní program Velikonoce ve výtvarném umění – 3x
speciální výklady v expozici historie města na zámku v Tachově 1x
vycházka středověkým Tachovem - 3x
školní program Tachovsko ve 20.století – 3x
školní program 2. Sv. válka na Tachovsku – 1x
školní program Muzeum jako klášter – 1x
školní program Poprvé v muzeu – 1x
pro učitele přednášku Husitství na Tachovsku v souvislostech v rámci akreditovaného vzdělávání
pořádal Revis Tachov
Celkem se těchto aktivit zúčastnilo 400 frekventantů.

b)programy a ostatní kulturní činnost v organizaci
V této kapitole jsou uvedeny pouze akce, které neuvádíme v jiných kapitolách (výstavy – jsou téměř
vždy zahajovány vernisáží s programem, přednášky, konference a semináře). Akce jsou uvedeny
chronologicky po měsících, kdy se konaly.
LEDEN – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Mluveným slovem i zpěvem koled jsme se rozloučili s vánočními
svátky, uzavřeli velkoplošný betlém a navštívili nás i tři králové se zapečetěnou kasičkou Tříkrálové
sbírky Diecézní charity v Plzni. Výtěžek byl 4500 Kč. 90 % z financí vrácených na Tachovsko bylo
použito na činnost mobilního hospice a 10 % na Dům pro seniory v Boru.

ÚNOR - MASOPUST -ve spolupráci Muzeum ČL v Tachově, MKS Tachov, ZŠ Tachov, Hornická ul.
Průvod městem, předání klíčů maškarám starostou, v muzeu scénky – Masopustní svatba a Pohřeb
Bakusa, tradiční občerstvení, hudba, soutěže, výroba škrabošek.
DUBEN - SMRTNÁ NEDĚLE - spolu s dětmi ze ZŠ Tachov, Hornická, pod vedením učitelek Klečatské a
Braunové, jsme již tradičně vynesli Moranu do Mže a přinesli jsme líto do muzea. V muzeu byly
velikonočně zaměřené výtvarné dílny a drobné občerstvení (pučálka).
- FILIPOJAKUBSKÁ NOC - tradiční program pro děti i dospělé v klášterní zahradě i v muzeu
vrcholí upálením čarodějnice, občerstvení, hudba, ve spolupráci s MKS Tachov.
KVĚTEN - VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - Posezení v klášterní zahradě věnované naslouchání poslům jara.
Rozeznávání ptáků podle zpěvu, odchyt a kroužkování. Pro návštěvníky bylo připraveno
malé občerstvení. Průvodci: RNDr. Pavel Řepa (Muz. Čes. lesa v Tachově) a RNDr. Milena
Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR a Správa CHKO Český les).
- MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ - vstup zdarma + kvízy o drobné ceny
ČERVEN - ZÁMECKO – MUZEJNÍ NOC - na téma CESTA DO PRAVĚKU -výstava STOPY PRAVĚKU –
ze sbírky fosílií pana Kyselého z Boru + možnost sáhnout si na pravěk, prozkoumat fosílie
nejen pouhým okem + krátké filmy s tématem pravěku+ pravěk na Tachovsku + dílny –
odlitky trilobitů apod. Speciální noční prohlídka muzea i prostor běžně nepřístupných
Do akce byl zapojen speciálním programem také tachovský zámek.
- DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU - posezení v klášterní zahradě s Komedyjanty z Tachova, kteří
se postarali nejen o mluvené slovo, ale i hudební složku.
- 2. večer - tentokrát Žlutický Moliér Jaromír Břehový (autor úspěšné hry Sborovna) a další
členové souboru Žlutičan.
ČERVENEC - BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST - Pátek 14. 7. 2017 19-22 hod. Ve znamení tachovských
barokních tvůrců malíře Eliáše Dollhopfa, varhanáře Vincence Gartnera a skladatele Jana
Antonína Losyho z Losimthalu . Pestrý program zakončený barokním ohňostrojem. Akci
podpořil Plzeňský kraj mimořádnou dotací.
- DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU - posezení v klášterní zahradě tentokrát divadelní soubor
z Bärnau a bavorská muzika
SRPEN - DIVADELNÍ VEČER S HUDBOU - tentokrát divadelní soubor z Poběžovic. Hudební doprovod
Jaroslav Sieber
2.srpnový večer - tentokrát divadelní soubor Divoch ze Stříbra. Hudební doprovod vlastní.
ZÁŘÍ - PŘEDSTAVENÍ SBORNÍKU MUZEA č. 35
- DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Sobota 16. 9. 2017, 10-17 hod. Ve městě byla
otevřena řada památek i běžně nepřístupných, zdarma nebo se slevou. V muzeu
komentované kostýmované prohlídky v provedení ZŠ Hornická pod vedením p. uč. Klečatské.
ŘÍJEN - PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PUBLIKACÍ Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích. O pohnutých
osudech zaniklého kostela v Pořejově, o mlýnech na přítocích Mže na Tachovsku, o zaniklých
vsích Českého lesa na Domažlicku.
- DEN KRAJŮ - POHÁDKOVÁ CESTA MUZEEM S LOUTKAMI A AGENTUROU ABEL - Státní
svátek 28. 10. 2017, 13-16 hod. zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. V hlavní roli metrové
loutky Karla Maňury v pohádkových scénkách s úkoly o drobné ceny. Startovné 28 Kč.
LISTOPAD - OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY - Sobota 4. 11. 2017 17, 18, 19, 20, 21 hod. Tradiční
oživené noční prohlídky františkánského kláštera a přilehlého kostela sv. Máří
Magdaleny a sv. Alžběty jen za svitu svící, se scénkami z historie tachovského kláštera
i z klášterního života, za doprovodu průvodce. Zakončeno ohňovou show v podání
skupiny historického šermu Samotáři z Horšovského Týna.

-

- Pátek 10. 11. PRO ŠKOLY I PRO VEŘEJNOST- muzeum se opět
zapojilo do celostátní akce Akademie věd ČR Týden vědy a techniky. PROGRAM: 10 – 18 hod.

DEN VĚDY A TECHNIKY

České vědkyně a jejich přínos nejen české vědě – výstava. Zapůjčena AV ČR. V dobách, kdy
bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála
revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se
nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy bylo představit tyto
české vědkyně a upozornit na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Hlavním cílem výstavy bylo
přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě.
Mechanika, elektronika, robotika na dotek - workshop – technologie. Prezentace a zkoušení
robotiky, 3D tisku a technických výrobků studentů Střední průmyslové školy Světce.
Historik a technika ? – prezentace – historie. Za využití technického zpracování starého
obrazu města poznejte středověký Tachov. Vedl Mgr. Štěpán Čadek
Pojďte se podívat, čím voní les – workshop – biologie. Pod drobnohledem vynikne skrytá
krása játrovek - jedné ze skupin mechorostů. Jak vypadají zvětšené částečky rostliny
„zodpovědné“ za vůni? Co víme a nevíme o jedněch z nejstarších rostlin na Zemi? Vedla:
Radka Mudrová
Využití ptačí řeči – workshop – biologie. Poznejte řeč některých ptačích druhů i to, jak
ornitologové zjišťují ptáky s využitím techniky provokací hlasem. Vedl RNDr. Pavel Řepa.
15 – 16 hod. - Psáno v kameni –workshop – historie. Workshop, který vedl
PhDr. Ing. Václav F.Chvátal, byl zaměřen na dokumentaci židovských náhrobků. Účastníci
v jeho průběhu byli seznámeni se základy této práce tak, aby v závěru byli schopni sami najít
jednoduchý údaj na náhrobcích tachovského židovského hřbitova. Sraz v muzeu.
Druhý ročník této akce v Tachově můžeme s návštěvností 236 klientů považovat za velmi
úspěšný.
-

MUZEJNÍ AKADEMIE- slavnostní zakončení - V bývalém klášterním refektáři byly předány
pamětní listy absolventům Academie. Vyhodnoceny byly také dvě soutěže pro žáky
základních škol - Znám své město a 20. století na Tachovsku.

PROSINEC - ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty (vedle muzea), sbor
KOZTliveCZ, otevření velkoplošného betléma (Betlém Wenzela Zellera z Plané byl
v muzeu přístupný do 7. 1. 2018). Návštěvnící si mohli do 7. 1. 2018 prohlédnout také
Tachovský pohyblivý betlém Karla Maňury.
-

-

ŽIVÝ BETLÉM – již tradiční akce, na které spolupracuje vždy jedna ze ZŠ v Tachově.
Vystoupení si tentokrát připravili žáci z druhého stupně ZŠ Tachov, Kostelní ul. Před
postavenou kulisou Betléma v sále si žáci v kostýmech zahráli postavy betlémského příběhu,
zpívali koledy. Scénka trvala asi 20 min. Akci navštívily děti z tachovských MŠ a nižších ročníků
ZŠ.
NAFUKOVACÍ PLANETÁRIUM – ve spolupráci s Hvězdárnou Rokycany a Plzeň, pro objednané
školní třídy, v refektáři muzea. Kapacita 5 výkladů zcela vyčerpána.
PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ -Sobota 30. 12. 2016 v 10 hod. klášterní zahrada.
Silvestrovská vycházka příměstskými parky (nenáročný terén, cca 2h) spojená s pozorováním
ptactva. Start i cíl v klášterní zahradě, kde bylo připraveno malé teplé občerstvení a proveden
odchyt ptáků. Hlavním cílem bylo setkání milovníků přírody před koncem roku. Ve spolupráci
se Správou CHKO Český les. Vycházku vedli RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP
Správa CHKO Český les) a RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově).

c) Semináře, vědecké a odborné konference
Čtvrtek 27. 4. 2017 - Kam za hranicí - úvodní projektový workshop s exkurzí pro aktéry
v příhraničním cestovním ruchu proběhl v refektáři muzea. Hlavním pořadatelem byl REVIS Tachov.
Úterý 29.8. -Seminář pro pedagogy v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP

Tachov. Setkání se konalo v muzeu, hlavním pořadatelem byla MAS Zlatá cesta, jíž je muzeum
členem.
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA
Čtvrtek 26. 10. 17 hod. - každoroční setkání amatérských i odborných přírodovědců, kteří se věnují
přírodě Českého lesa, se tentokrát konalo v muzeu v Tachově.
PROGRAM: Evžen Kůs, Zoo Praha: Šelmy v Českém lese; Martin Liška PřF Univerzity ČB: Skorec a
ledňáček v Českém lese; Miroslav Trégler, OŽP MÚ Mariánské Lázně: Orchideje Dyleňského lesa;
David Fischer, Muzeum Příbram: Raci v Českém lese; Zdeněk Procházka: Z dějin obce Pořejov
Po skončení referátů následovala diskuze a přátelské popovídání. Ve spolupráci se Správou CHKO
Český les.

d)práce v poradních orgánech jiných muzeí, AMG, redakčních radách apod.
Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR a jeho ředitelka je od sněmu AMG v roce 2006
členkou exekutivy a z toho titulu i členkou senátu AMG. Do těchto pozic ji v listopadu 2015 opětně
zvolili účastníci Sněmu AMG v Plzni. Nadále také pokračuje její již více než desetileté angažmá
v redakční radě Věstníku AMG jako předsedkyně této rady. Ředitelka muzea je členkou Přeshraniční
pracovní skupiny kultura a cestovní ruch.
Ředitelka muzea je od roku 2011 členkou komise města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity.
Od léta 2009 je ředitelka členkou redakční rady Tachovských listů – měsíčníku města Tachova.
Správkyně sbírek provádí kontrolu tohoto zpravodaje z hlediska jazykového.
Muzeum je od roku 2007 členem Místní akční skupiny Zlatá cesta. Ředitelka muzea je předsedkyní
Výběrové komise MAS.
Ředitelka muzea je kronikářkou města Tachova.
V rámci Mezinárodního festivalu PAF Tachov, jehož je muzeum spolupořadatelem, je ředitelka
členkou festivalového výboru.
Ředitelka a správkyně sbírek Jaroslava Brichtová jsou členkami poradního sboru Městského muzea ve
Stříbře.
Botanik muzea, Petr Mudra, je členem České botanické společnosti a aktivně se účastní práce
západočeské pobočky.
Dokumentátorka oddělení přírodovědného Radka Mudrová je členkou České botanické společnosti a
aktivně se účastní práce Bryologicko-lichenologické sekce.
Zoolog muzea je členem České společnosti ornitologické, jejíž práce se aktivně účastní a spolupracuje
na řadě výzkumných i propagačních akcí.
Muzeum je kolektivním členem České archeologické společnosti.
Historik Štěpán Čadek jako garant dokumentace TLK v muzeu v Tachově je členem Komise Rady PK
pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského
kraje.

e)zajištění badatelské činnosti a konzultace pro veřejnost, školy, obce aj.
Pracovníci Muzea Českého lesa v Tachově poskytli v roce 2017 konzultaci 125 badatelům. Většinou
šlo o studenty základních, středních a vysokých škol, zájemce z řad laické i odborné veřejnosti,
pracovníky městských a obecních úřadů, kolegy z jiných muzeí, novináře apod. Stále se také rozšiřuje

okruh badatelů, kteří se s genealogickou problematikou obracejí na pověřené pracoviště pro výzkum
a dokumentaci ŽH resp. jeho vedoucího PhDr. Ing. Václava F. Chvátala. V posledních letech je řada
badatelských dotazů vyřizována prostřednictvím elektronické pošty.
Muzeum realizovalo 80 speciálních vzdělávacích programů pro děti, jichž se zúčastnilo cca 2188
žáků. Muzeum ve spolupráci se školami organizuje akce tipu Masopust, Smrtná neděle, Oživený
Betlém, které jsou se žáky připravovány obvykle na několika setkáních a jejichž realizaci tak předchází
řada hodin práce jak žáků samotných, tak pedagogů a pověřených pracovníků muzea. Loni na těchto
akcích spolupracovalo 132 žáků.
V roce 2017 muzeum hostilo a organizačně zajistilo pořad pana Libora Marka Husité v Západních
Čechách určený žákům základních škol a gymnázia. Navštívilo ho bezmála 300 žáků a studentů.
Novým prvkem v práci se školami jsou archeologické workshopy, které muzeum hostí v rámci svého
zapojení do projektu Archeocentrum Čechy-Bavorsko. Ten je podpořen dotačním titulem Cíl EÚS
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a muzeum je zde asociovaným
partnerem.Workshopy realizují odborníci z Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2017 se jich zúčastnilo
bezmála 250 žáků.

f)studijní cesty a stáže včetně zahraničních
Pro přehlednost bude vhodné strukturovat tuto kapitolu podle jednotlivých pracovníků muzea
PhDr.Jana Hutníková – ředitelka muzea
-Opakovaně porady ředitelů krajem zřizovaných kulturních organizací ( 4x ročně), jednání exekutivy
AMG ( 1x měsíčně), redakční rady Věstníku AMG ( 1x za 2 měsíce), senátu AMG ( 4x ročně), jednání
v Plzni, Bärnau a Weiden ohledně přípravy a prezentace projektů Česko bavorská archeodílna,
Prezentace kulturního dědictví Tachovska a Jak šel čas na česko-bavorské hranici, kde je muzeum
partnerem
-2x Kurz Základy muzejního PR a marketingu
-školení pro žadatele a příjemce dotace z EÚS
-školení k nově zaváděné Archeologické mapě
-školení k GDPR
-školení k registru smluv
-seminář Etiketa ve vztahu ke klientovi, zákazníkovi, návštěvníkovi
-Přeshraniční pracovní skupina kultura a cestovní ruch – Schönsee
- pracovní setkání se sekcí pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO
-zdravice na mezinárodní konferenci Hands On! (Plzeň)
-Účast na slavnostním vyhlášení národní soutěže muzeí Gloria Musaealis – Praha
-účast na zahájení projektu Západočeské baroko, kde je muzeum partnerem – Muzeum a galerie
severního Plzeňska Mariánská Týnice
-účast na otevření expozice ZČM Plzeň
-výjezdní zasedání exekutivy AMG a ČV ICOM – Mladá Boleslav
-jednání plzeňské (Plzeň) a karlovarské(Sokolov) krajské sekce AMG a komise knihovníků AMG (Plzeň)
-jednání exekutivy AMG s náměstkem ministra kultury
- setkání se členy čestného boardu národní soutěže muzeí Gloria Musaealis
- konzultace na odboru fondů KÚ PK
-prezentace muzea na Dni pro Tachov, Dni Českého lesa (Halže) a Festivalu bez hranic (Bärnau)
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour (Brno), Holiday Praha a ITEP Plzeň
- účast na vyhodnocení nejlepších pracovníků kulturních organizací zřizovaných Plzeňským krajem
- instalace výstavy, účast na vernisáži – muzeum Mariánská Týnice

-dovoz výstavy a jednání k projektu - Liberec

Mgr. Jaroslava Brichtová – správce sbírek a konzervátorka
-konference konzervátorů a restaurátorů – Litomyšl
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
Mgr. Štěpán Čadek –dokumentátor - historik
-opakovaně cesty do studovny Národní knihovny v souvislosti s výzkumným úkolem
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
-prezentace muzea na Dni pro Tachov, Dni Českého lesa (Halže) a Festivalu bez hranic (Bärnau)
- jednání ve Weiden ohledně přípravy projektů Prezentace kulturního dědictví Tachovska a Jak šel čas
na česko-bavorské hranici, kde je muzeum partnerem
- Přeshraniční pracovní skupina kultura a cestovní ruch - Schönsee
- Jednání komise pro zápis statků nemateriální kultury
Lenka Havlová – ekonomka
-Řada školení k účetní , daňové a další problematice – Tachov, Plzeň, Klatovy
-udělení Ceny hejtmana PK – L.Havlová oceněna jako pracovník krajem zřizovaného muzea
- instalace výstavy, účast na vernisáži – muzeum Mariánská Týnice
-školení pro žadatele a příjemce dotace z EÚS
-porada ředitelů a ekonomů na PK Plzeň

PhDr., Ing. Václav Chvátal – dokumentátor – historik
-Opakovaně jednání či konzultace - Federace ŽO Praha, ŽM Praha, ŽO Plzeň, Národní archiv
-konference - Max Reiser - rabín a spisovatel v Nýrsku- Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko
- přednášky na mnoha místech ČR (viz příslušná kapitola VZ)
- projektové jednání (Třicetiletá válka) v Krostitz
-pietní akt JOM HA-ŠOA
-instalace výstavy, účast na vernisáži – muzeum Mariánská Týnice
-dovoz výstavy a jednání k projektu - Liberec
-vrácení výstavy - Liberec
Mgr. Tomáš Mařík – archeolog
-školení k nově zaváděné Archeologické mapě
Radka Rudová – obsluha recepce+knihovnice
-seminář Etiketa ve vztahu ke klientovi, zákazníkovi, návštěvníkovi
RNDr. Pavel Řepa – zoolog
-vrácení výstavy - Liberec

8.Ediční a publikační činnost
Brichtová J.: Národní jednota pošumavská v Tachově, Sborník MČL Tachov 35/2017
Čadek Š., Edl J.: Bibliografie literatury k dějinám okresu Tachov 2001-2016, Sborník MČL Tachov
35/2017
Čadek Š.: reinstalace a pravidelná editace aktualit na internetových stránkách muzea
www.muzeumtachov.cz, počet návštěv za rok 2017 : …..
Hutníková J: Věstník AMG opět v tištěné podobě, Věstník AMG 1/2017

Hutníková J: Několik poznámek ke konferenci Muzeum a změna V., Věstník AMG 1/2017
Hutníková J: 12 úvodníků na téma Husitství na Tachovsku v souvislostech pro programový měsíčník
Tachovské listy
Hutníková J: Muzeum a změna, Múzem 1/2017, recenzovaný časopis, Slovenské nár. múzeum
Hutníková J: administrace FB stránek muzea, v r. 2017 zveřejněno 116příspěvků, registrováno 600
„přátel“ k 31.12.2017, počet návštěv – prohlídek 32 002
Chvátal V.: aktualizace údajů na webové stránce http://zh.tachov.org
Chvátal V.: Židovské hřbitovy sever. Plzeňska – Všeruby, Vlastivědný sborník, MG Mariánská Týnice
Chvátal V.: Židovské hřbitovy sever. Plzeňska – Terešov, Vlastivědný sborník, MG Mariánská Týnice
Chvátal V.: Židovské hřbitovy sever. Plzeňska – Radnice, Vlastivědný sborník, MG Mariánská Týnice
Chvátal V.: Autoři židovských náhrobků na Stříbrsku a Tachovsku, Sborník MČL Tachov 35/2017
Chvátal V.: Židovský hřbitov Podmokly u Sušice, sborník "Židé v Čechách 6.", vydalo Ž.muzeum Praha
Chvátal V.: Židovské hřbitovy v Českém lese – Tachov, časopis Český les …., vydala Správa CHKO
Chvátal V.: Recenze - J. Sankot: Židé na statcích Hřešihlavy.., pro Sborník Muzea Dr. B. Horáka,
Rokycany
Chvátal V.: Medieval Migration Led to the Rise of Small Jewish Communities in Central Europe,
Avotaynu - mezinárodní odborné periodikum pro židovskou genealogii,
Vydala International Association of the Jewish Genealogical Societies, USA
Mudra P.: Zajímavé rostliny Českého lesa: bledule jarní, časopis Český les …..,vydala Správa CHKO
Mudra P.: Aktualizace výskytu tučnice (Pinguicula vulgaris L.) v Českém lese, manuscript
Mudra P. & Mudrová R.: Inventarizační botanický průzkum PP Žďár u Chodského Újezda, manuskript
Mudra P. & Mudrová R.: Inventar. botan. průzkum PP Prameniště Kateřinského potoka, manuscript
Řepa P.: Ptáci hnízdící v městě Tachově, Sborník MČL Tachov 35/2017

Muzeum po dvou letech vydalo další číslo Sborníku MČL Tachov 35/2017. Tento odborný i populární
časopis muzeum vydává od r. 1967.
Všechny akce muzea byly propagovány na plakátovacích plochách ve městě, na vlastních webových
stránkách, které prošly v roce 2017 reinstalací, a v regionálním tisku ( Deníky Bohemia, měsíčník
Tachovské listy, Plánský měsíčník, Vítaný host ). Místní televize TV Tachov v roce 2017 uvedla 13
obrazových reportáží z muzejních akcí a každý týden jsou zveřejňovány pozvánky na akce
připravované. Byly poskytnuty informace o činnosti muzea regionálním redakcím Mladé fronty dnes,
deníku Právo a plzeňské redakci Českého rozhlasu. Rozhlas odvysílal několik reportáží a pozvánek
natočených s ředitelkou, historikem a archeologem muzea. V souvislosti se zapojením do Letního
barokního festivalu byla muzejní barokní slavnost propagována na společných letácích a také ve
speciální příloze Deníku. V rámci zapojení muzea do aktivity Akademie věd ČR – Týden vědy a
techniky se objevily informace o akcích tachovského muzea na webu a FB této aktivity.
V celostátních médiích byly zveřejněny : Příběhy jmen z náhrobků - MF Dnes - reportáž + interview,
Luští židovské náhrobky - TV Barrandov Praha – reportáž, Hádanky domů života II. - seriál o žid.
hřbitovech, II. cyklus - ŽH Stráž, Poběžovice - Česká televize Praha. O činnosti pověřeného pracoviště
pro výzkum židovských hřbitovů vyšel příspěvek - Alexander Woodle - A Post-Communist Czech
Republic is Experiencing a Renaissance in Jewish Heritage and Culture- příspěvek o záchraně a
dokumentaci ŽH v ČR, časopis Shem Tov, USA.
V rámci prezentace města byla nadále zdarma zpřístupněna virtuální prohlídka muzea na
www.virtualtravel.cz.

9. Ekonomika

K 31.12.2017 v tis. Kč

Vybrané údaje z účetní závěrky. Celá účetní závěrka je uložena ve sbírce listin
obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vložka752.

NÁKLADY
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
504 - Prodané zboží

620
197
376
47

51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
518 - Ostatní služby

964
335
34
595

52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
z toho OON
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
55 - Odpisy, rezervy a opr. Položky
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
558 - Náklady z drobného dlouh. majetku
CELKEM NÁKLADY

4770
3507
132
1146
9
108
1
20
462
244
218
6837

VÝNOSY
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného zboží

420
130
234
56

64 - Ostatní výnosy
648 - Čerpání fondů
649- Ostatní výnosy z činnosti

473
346
127

67 - Příspěvky a dotace na provoz
672 - Příspěvky a dotace na provoz

5944
5944

CELKEM VÝNOSY

6837

10. Seznam pracovníků k 31.12.2017
PhDr. Jana Hutníková – ředitelka muzea
Lenka Havlová – účetní – ekonomka, zástupce ředitele
Petr Mudra – botanik – kurátor přírodovědných fondů (0,5 úvazku)
RNDr. Pavel Řepa – zoolog (0,5 úvazku)
Radka Mudrová – dokumentátor, správce přírodovědného depozitáře (0,5 úvazku)
Iveta Pšeničková – výstavář, průvodce
PhDr.,Ing. Václav Chvátal – dokumentátor – židovské hřbitovy, vedoucí oddělení výzkumu (od října
0,5 úvazku)
Mgr. Štěpán Čadek – dokumentátor – historik, správce depozitáře pohledů a fotografií
Mgr. Tomáš Mařík – archeolog ( do srpna 2017)
Mgr. Jiří Chevišťan – archeolog (od října 2017)
Mgr. Jaroslava Brichtová – kurátor společenskovědních sbírek – konzervátor, vedoucí odd.správy
sbírek
Radka Rudová – pokladník, výtvarník, knihovník
Vladimír Hrebíček – údržbář (0,5 úvazku)
Karel Maňura– uklízeč ( 0,5 úvazku)
Přepočtený stav pracovníků byl 10,7.
V březnu 2018 sestavila PhDr. Jana Hutníková

