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Muzeum v r.2020 neposkytovalo žádné informace na základě zákona č.106/ 1999
Úvod
Když se ohlížím za rokem 2020, mám pocit, že přede mnou stojí váhy, na jejichž jednu misku mohu
vkládat mínusy, jež nás potkaly a na druhou plusy, ke kterým také došlo. Nevím, která strana by
převážila a nevím ani kterými faktory (zda plusovými či minusovými) začít. Rok 2020 pro všechny
bude už navždy spojen s celosvětovou pandemií Covid19. V práci nejen našeho muzea byla spojena
s měsíci uzavření, v době otevření s omezením počtu návštěvníků, s nutnými hygienickými opatřeními
a v důsledku toho s poklesem návštěvnosti. S nuceným zastavením dlouhodobě, trpělivě a náročně
budované spolupráce se školami. Lze jen doufat, že po návratu k normálu nebudeme začínat „od
nuly“. Museli jsme se také vyrovnat s krácením schváleného provozního příspěvku od zřizovatele –
Plzeňského kraje. Ze schválených 8 669 000 Kč na 7 968 000 Kč. S nepřidělením investiční dotace na
nákup sbírkových předmětů. Naštěstí nás až na jednoho (i tam však byl spíše lehčí průběh) nepostihlo
onemocnění samo a krom výše zmíněné jedné nemocnosti neovlivnilo ani plnění našich úkolů. A že
jich nebylo málo. Aktivity vůči veřejnosti popisuji v jiných částech výroční zprávy. Ať již jde o on-line
aktivity, soutěže pro školy, vydání publikací. Výroční zpráva ve svých kapitolách seznamuje také
s aktivitami ohledně správy sbírek, oblasti vědy a výzkumu apod. Nejvíce nás však zaměstnala tvorba
nové stálé expozice historie regionu okresu Tachov od počátku osídlení do konce 2. světové války.
Byla realizována v rámci projektu Do muzeí-poznávat, setkávat se, porozumět si/ Treffpunkt
Museum-lernen, begegnen, sich verständigen, jenž byl podpořen z dotačního Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Partnerem bylo muzeum
ve Weiden a schválená dotační podpora pro muzeum v Tachově činila 98.559,94 € z EÚ, 5 797,64 €
ze státního rozpočtu. 11 595,28 € je podíl spolufinancování, který hradí zřizovatel muzea – Plzeňský
kraj. Historik, archeolog a vedoucí oddělení vědy a výzkumu, ředitelka, konzervátorka a vedoucí
oddělení správy sbírek intenzivně po celý rok vybírali podklady, předměty, připravovali texty a mapy.
V posledním čtvrtletí spolupracovali s dodavatelskou grafickou firmou Spyron, s.r.o. a architektem
expozice Ing. arch. Janem Trčkou z firmy ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. na grafické podobě
expozice. S panem architektem také koordinovali stavbu expozice, již zajišťovala firma Truhlářství KTS

- Martin Kučera. Uzavření muzea neumožnilo slavnostně otevřít expozici veřejnosti. K tomuto aktu
dojde, doufáme, v průběhu roku 2021.
Na podzim nás velmi potěšilo 1. místo v akademické kategorii soutěže Zlatý mamut – Cana Karla
Absolona za popularizaci archeologie pro projekt ArcheoCentrum Čechy-Bavorsko, jehož jsme měli tu
čest být mezi lety 2017 – 2019 partnery a v jehož rámci se u nás uskutečnila řada zajímavých
přednášek, výstav a především archeo- workshopů pro žáky.
V průběhu roku 2020 se naším novým kolegou, po odchodu Markéty Havlíkové stal archeolog Mgr.
Martin Loukota (0,5 úvazku). Náš tým také posílila Jindřiška Křížková, která na 0,5 úvazku vykonává
funkci účetní.

K 31. 12. 2020 ukončil svůj pracovní poměr v muzeu náš dlouholetý zoolog (do muzea nastoupil
v roce 1966, v roce 1990 odešel pracovat na poli ochrany přírody a v r. 2010 se do muzea zase vrátil)
RNDr. Pavel Řepa. Zaslouženého odpočinku si tento vynikající vědec, plodný autor odborné
ornitologické literatury, pozorovatel nejen ptactva, vynikající muzejník, muzejní pedagog, kulturní
pracovník, divadelník, milovník a znalec literatury a historie, příliš neužil. Ve dnech, kdy vznikala tato
výroční zpráva, nás opustil navždy. Čest jeho památce.

Muzeum děkuje za finanční, materiální a organizační pomoc v roce 2019 především subjektům
a osobám uvedeným v následující tabulce
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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 podsbírky - botanika, zoologie, geologie, entomologie.
V roce 2020 bylo nově zapsáno 23 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
K 31. 12. 2020 mělo muzeum ve správě 24 681 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Přičemž
předmětů je více, neboť některá čísla jsou hromadná.
Na akvizice bylo vynaloženo 7 tisíc korun. Na nákup byly použity prostředky z investičního fondu
organizace, neboť v souvislosti s nutnými úsporami způsobenými dopady pandemie Covid 19 nebyl
pro tento rok přidělen investiční příspěvek zřizovatele určený na tyto účely. Zakoupen byl soubor
regionálních pohlednic.

PŘÍRŮSTKY DO SBÍREK
předmět

způsob nabytí, lokalita

Půllitr skleněný

koupě

Soustruh mechanický dřevěný

koupě

Pohlednice – Broumov

koupě

Pohlednice – Erpužice

koupě

Pohlednice – Jedlina

koupě

Pohlednice – Kočov

koupě

Pohlednice – Konst. Lázně

koupě

Pohlednice – Konst. Lázně

koupě

Pohlednice – Michalovy Hory

koupě

Pohlednice – Rozvadov

koupě

Pohlednice – Skapce

koupě

Pohlednice – Staré Sedliště

koupě

Pohlednice – Stráž u Tachova

koupě

Pohlednice – Svatá Kateřina

koupě

Pohlednice – Svojšín

koupě

Pohlednice – Šipín

koupě

Pohlednice – Zadní Chodov

koupě

Obraz- Jan Rybecký: Malovické borovice

koupě

Obraz – Pavel Rybecký: Večerní klid

koupě

Soubor hliníkového nádobí

dar

Povlečení z lněného kanafasu

dar

Postranice vozu „Kunst-Bau...“

dar

Deska z nemocnice – tzv. Denní stav

dar

Muzeum Českého lesa v Tachově děkuje Mgr. Markétě Novotné za dar do sbírek. Předměty, které
darovala v r. 2019 byly v tomto roce zapsány do evidence. Stejně tak byly letos zapsány předměty v r.
2019 zakoupené.

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 bylo v roce 2020 uzavřeno 8
nových smluv a zapůjčeno 212 předmětů. I tuto agendu zkomplikovala pandemická situace. Jednak
nemohly být zkontrolovány na místě zapůjčení všechny předměty. Hlavně však nastala nutná agenda
i organizační problémy při navracení předmětů ze zahraniční zápůjčky. Konkrétně šlo o předměty
z archeologické podsbírky, jež byly v r. 2019 zapůjčeny do Chorvatska na výstavu. Její repríza,
plánovaná na r. 2020 v Tachově, byla zrušena. Nakonec vše dobře dopadlo a naši archeologové
přivezli všechny předměty v pořádku zpět.
Evidovány jsou také interní výpůjčky sbírkových předmětů, v roce 2020 šlo o 313 předmětů v 10
výpůjčkách. Interně jsou většinou zapůjčovány předměty využívané při výstavách, speciálních
programech pro školy i veřejnost a při přednáškách.
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. Krátkodobě se také
zapůjčují předměty pro výstavy. Celkově bylo v roce 2020 takto muzeu jinými subjekty zapůjčeno 30
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 2020 bylo nově
evidováno 153 knihovních jednotek a regionální periodika v hodnotě 7 tisíc 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
2020 bylo registrováno 9 uživatelů knihovních služeb a 74 výpůjček. V době uzavření muzea byl
samozřejmě omezen i provoz knihovny. Práci knihovnice vykonává na 0,1 úvazku Radka Rudová.
Fyzický stav knihovny je 6535 knihovních jednotek.
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 2020 na fotodokumentaci a digitalizaci odpracoval 52 hodin.
Historik se zároveň věnuje doplňování knihovny jednak formou nákupů jednak vyhledáváním
v elektronických zdrojích.

2.Vědeckovýzkumná činnost
Muzeum řešilo na úseku přírodovědném následující vědecko-výzkumné úkoly:
1) Koordinace celostátní akce BUTEO – sčítání kání – plnil RNDr. Pavel Řepa
2) Monitoring ohroženého druhu -vřesovec pleťový – plnil Petr Mudra
Na úseku společenskovědním byly řešeny následující výzkumné úkoly:
1) Archeologové muzea Mgr. Jiří Chlevišťan a Mgr. Martin Loukota provedli v roce 2020 38 výzkumů.
Většina akcí se týkala záchranných archeologických výzkumů a dohledů na okrese Tachov, 2 akce byly
provedeny formou sběrů ve vývratech.
Zároveň bylo vypracováno 36 nálezových nebo investorských zpráv:
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Planá, okr. TC – Přístřešek při RD čp. 134

Zároveň došlo za uplynulý rok k vyhotovení 17 vyjádření ke stavebním pracím na okrese Tachov.
2) Sulislavský masopust – úkol by měl vést k souhrnu poznatků pro nominaci na zápis do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.
3) Dějiny tachovské odborné soustružnické školy
4) 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.
5) Vystěhování Němců z politických okresů Tachovska 1946 (rámec současného okresu)
Řešitelem úkolů 2 – 5 je historik muzea Mgr. Štěpán Čadek.
V oblasti vědy a výzkumu bylo odpracováno 1426 hodin tj. 0,7 přepočtených pracovníků.

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. Správou jednotlivých podsbírek jsou
pověřeni jejich kurátoři. Hlavním garantem je Mgr. Jaroslava Brichtová, vedoucí oddělení správy
sbírek, jež je zároveň kurátorem sbírek společenskovědních s výjimkou podsbírky archeologické a
podsbírky pohlednice.
Evidence všech nových přírůstků je prováděna i v digitální podobě. Do této podoby jsou postupně
zapisovány i staré fondy. Přičemž v oblasti společenskovědních sbírek byly přepsány všechny staré
karty již v roce 2011.

Zároveň s přidělením přírůstkového čísla jsou všechny nové přírůstky v oddělení společenskovědním
při zápisu do sbírek zapsány i v druhém stupni evidence (jsou k nim tedy v elektronickém evidenčním
systému vytvořeny karty). S výjimkou archeologie, zde je dodržena zákonná lhůta 3 roky. V roce 2020
tak došlo k rozepsání přírůstkových čísel na inventární. A sice tak, že 20 souborných přírůstkových
čísel (tedy sdružujících vždy více předmětů pod jedním číslem) bylo nahrazeno 372 čísly inventárními.
To znamená, že bylo vytvořeno v elektronickém systému DEMUS 372 karet. Tuto činnost provedl
archeolog Mgr. Jiří Loukota.
Na úseku přírodovědném byly již v předchozích letech do programu Demus vloženy všechny karty
podsbírek botanika a zoologie.
Celkově má muzeum digitalizováno (přepsáno karet do počítače) 23 159 ev. čísel.
K 2 170 předmětům je na konci r. 2020 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 1914 sbírkových předmětů
(inv. čísel) v podsbírce psané a tištěné.
Inventarizace přírodovědných sbírek – dílčí inventarizace zoologické podsbírky – 2920 inventárních
čísel. Za tvorbu a správu přírodovědných sbírek je zodpovědný botanik Petr Mudra.
Celkem prošlo v roce 2020 revizí 4 834 ev.čísel.

Očista a konzervace předmětů do nové expozice

4.Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Celkem bylo v roce 2020 ve společenskovědních sbírkách zkonzervováno a restaurováno 380
předmětů.
Z toho dva předměty byly restaurovány externími odbornými restaurátory. Šlo především o
mramorový náhrobek Sebastiana Perglára z r. 1600, restaurování bylo částečně hrazeno dotací z
programu ISO II MK ČR ve výši 164 000 Kč. Vlastní podíl muzea činil 169 936 Kč. Dílo provedla
restaurátorka Helena Jahodová a bylo osazeno do prostor nově vznikající expozice historie. Také
druhý předmět byl restaurován v souvislosti s připravovanou novou expozicí. Šlo o cechovní
truhličku. Dílo v hodnotě 33 880 Kč provedl restaurátor Jan Dlouhý a bylo hrazeno z prostředků
muzea.
Organizační práci ohledně restaurování i administraci žádosti o dotaci provedla vedoucí oddělení
správy sbírek a konzervátorka Mgr. Jaroslava Brichtová.
Tato pracovnice rovněž provedla konzervační zásahy na ostatních společenskovědních sbírkách. Šlo
především o důkladné čištění a konzervaci předmětů vystavených v expozicích muzea, které byly
( přes všechnu snahu je ochránit) v roce 2019 vystaveny znečištění způsobenému probíhajícími
stavebními úpravami ambitu.
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 a Iveta Pšeničková ve
spolupráci s uklízečem Karlem Maňurou.
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.
Virtuální expozice Tachovsko ve 2.polovině 20.století.
Z dotačního Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014–2020 byla v průběhu roku 2020 vytvořena nová expozice historie od počátku osídlení do konce
2.světové války v přízemí muzea.

V expozici živé přírody jsou dlouhodobě 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 2020 realizovalo muzeum ve vlastních prostorách na ploše 126,7m2 následující výstavy:
FALEŠNÉ HRANICE. AKCE „KÁMEN“. – leden – únor
PŘIMDA - MATKA ČESKÝCH HRADŮ SE SMUTNÝM OSUDEM – zahájena v únoru, z důvodu uzavření
muzea prodloužena do 30.8. K výstavě vytvořena i její virtuální verze, jež je trvale přístupna na
webových stránkách muzea.
MOKRÉ FOTKY Michala Černého – výstava, jež byla součástí Mezinárodního festivalu PAF Tachov, byla
zahájena na počátku března a rovněž prodloužena (do 28. 6.)
BAROKNÍ STOPY NA TACHOVSKU - Z důvodů nutných úspor proběhla tato výstava z muzejního
výstavního archivu. Byly pro ni vybrány součásti v minulosti realizovaných výstav. Jednotícím
motivem výběru bylo téma baroka. Výstava tak navazovala na Barokní slavnost. K vidění byly některé
barokní kapličky, drobné kamenné památky z doby baroka, poznali jsme barokní historii Světců u
Tachova a také některá významná poutní místa v regionu. Výstava trvala do 30. 8. 2020.
PTÁCI TACHOVSKA OBJEKTIVEM KARLA MACHAČE – výstava zahájená na počátku září byla z důvodů
opětovného zavření muzea prodloužena do konce roku.
NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ – výstava trvala měsíc (12. 9. – 12. 10.) byla tedy z důvodů
opětovného uzavření muzea zkrácena.
SVĚTCE - 14 SVATÝCH POMOCNÍKŮ - příspěvek k dějinám Světců u Tachova. Opět výstava z archivu
byla instalována jako náhrada za původně plánovanou, která nebyla realizována z důvodů nejasné
situace spojené s opětným uzavřením muzea.
VELKOPLOŠNÝ BETLÉM W. ZELLERA - TACHOVSKÝ BETLÉM KARLA MAŇURY - ORIGINÁLNÍ LOUTKOVÝ
BETLÉM – i tato výstava byla veřejnosti k dispozici jen cca 2 týdny do opětovného uzavření muzea
před Vánoci.
Situace v oblasti výstav byla silně postižena situací kolem pandemie, několikerým a dlouhodobým
uzavřením muzea. U několika plánovaných výstav došlo jednak s ohledem na nemožnost veřejnosti
výstavu dostatečně představit a jednak s ohledem na nutné úspory k přesunutí termínů na příští roky.
I celkový počet instalovaných výstav byl menší, než je obvykle zvykem.

Návštěvnost muzea
V důsledku opakovaného nuceného uzavření muzea v souvislosti s pandemií Covid19 došlo
k obrovskému poklesu návštěvnosti. Z cca 7 tisíc v roce 2019 na 2667 v roce 2020. Důvodem byl
samozřejmě výrazný pokles otevíracích dnů. Z 358 v r. 2019 na 235 v roce 2020. Další negativní
dopad do návštěvnosti mělo omezení provozu ve formě zákazu hromadných akcí či omezení jejich
kapacity. To vedlo ke zrušení řady tradičních akcí i k obezřetnosti při plánování dalších. Některé akce
uskutečněné brzy po letním rozvolnění také zřejmě narazily na obavy návštěvníků o svou bezpečnost.
Obrovským problémem se stal takřka úplný výpadek školních návštěv v rámci edukačních programů.
Bylo jich realizováno 14 pro 352 návštěvníků. Přitom běžně se edukačních programů účastní více než
2000 žáků a studentů ročně. Vzhledem k tomu, že Tachov nepatří k zavedeným turistickým
destinacím, nedošlo ani v létě k podstatnému nárůstu návštěvnosti. Čeští turisté více směřovali do
lokalit běžně obsazených zahraniční klientelou, k nimž Tachov rozhodně nepatří.
Muzeum však na své klienty nerezignovalo ani v době uzavření. Oslovilo je v on-line prostoru
prostřednictvím svých webových stránek, facebooku a kanálu youtube. Na webu zaregistrovalo 7 181
návštěv, na facebooku 43 075 oslovených (bezmála dvojnásobek oproti r. 2019), na kanálu youtube
847 diváků.
Muzejní zahradu vzhledem k dobré možnosti dodržet a sledovat zde povolený počet účastníků využili
k pořádání akcí více než v jiné roky i externí pořadatelé. Proběhla zde oslava Dne dětí, rockový
festival, sraz historických bicyklů, dále den pro veřejnost pořádaný Dětským domovem v Tachově a
několik akcí pořádaných MKS Tachov (několik promítání kinokavárny, zpívaná u ohýnku a
minislavnosti) Souhrnem se těchto akcí zúčastnilo 1347 návštěvníků.

6.Opravy a udržování
V roce 2020 byly provedeny následující opravy a údržba majetku ve správě muzea:
Hlavní budova muzea: 62 979Kč
Opravy se týkaly především elektroinstalace a akumulačních kamen. Dále zámků a vybavení WC.
Budova Zahradní 502: 77 770 Kč
Šlo o opravy střechy budovy.
Drobné opravy nábytku a vybavení kanceláří: 7 900 Kč
Opravy výpočetní techniky a kopírek: 7 662 Kč
Opravy osobního vozu : 17 561Kč
Organizaci těchto činností má ve spolupráci s ředitelkou na starosti ekonomka Lenka Havlová.
Vzhledem k nárůstu administrativních činností a nárůstu činností spojených s rekonstrukcemi a
údržbou dvou budov ve správě muzea byl ekonomicko- provozní úsek posílen o účetní Jindřišku
Křížkovou.

7.Ostatní činnost muzea
a)přednášková činnost
Také tato tradičně velmi rozvinutá oblast práce našeho muzea byla situací kolem pandemie zasažena.
Avšak povedená organizační opatření (přesunutí řady přednášek do června a mimořádně i do
prázdninových měsíců) vedla k tomu, že škody nebyly tak veliké. Zároveň se ukázalo, že uzavření
muzea zájem o tyto aktivity spíše zvýšil a účastníci jsou ochotni vzdělávací aktivity po období „půstu“
absolvovat i v dovolenkovém čase. Nejvíce zasaženo tak bylo zapojení muzejních odborníků do
Univerzity třetího věku, kterou ve spolupráci se ZČU Plzeň připravuje v Tachově organizace Revis.
Historik Štěpán Čadek prezentoval dvě přednášky a pro další dvě už mohl „jen“ připravit a zaslat
studijní materiály. Archeolog Jiří Chlevišťan realizoval jednu přednášku pro 30 účastníků. Dvě
přednášky připravené ředitelkou muzea byly nahrazeny jen zasláním studijních materiálů. Ředitelka
muzea také připravila závěrečný semestrální test a vyhodnotila jej.
Situací byl mírně postižen také 6.ročník 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. I přes výše popsaná
organizační opatření musely být zrušeny 3 přednášky. Uskutečnilo se tedy 6 přednášek s celkovou
účastí 190 posluchačů.
Proběhly přednášky:
České menšinové školství na Tachovsku za 1. republiky - lektor J. Hutníková
Dění na státní hranici v letech 1945-1949 – lektor Mgr. Jan Edl, vedoucí SOkA Tachov
Italští uprchlíci na okrese Tachov za 1. světové války – lektor PhDr. Markéta Novotná, archivářka
SOkA Tachov
Historie Tachovska na stránkách regionálních novin Grenzbote – lektor Š. Čadek
Proměny města Tachova a jejich dopad na výskyt živočišných druhů – lektor P.Řepa
Zvyky, obyčeje a tradice novoosídlenců Tachovska po r. 1945- lektor PhDr. Helena Nosková, Csc.,
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Vzhledem k opatřením již nemohlo proběhnout slavnostní zakončení. Připravené neprezentované
přednášky jsou zařazeny do programu Muzejní akademie na rok 2021.

b)programy a ostatní kulturní činnost v organizaci
Vzhledem k tomu, že muzeum bylo opakovaně dlouhodobě uzavřeno a i v době otevření byla
období, kde nebylo možno pořádat hromadné akce i v této kategorii došlo k poklesu akcí s dopadem
na pokles návštěvnosti. Podařilo se uskutečnit následující:
BENEFIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - vystoupila skupina THE ECHOES
BESEDA s autorkou výstavy Akce „Kámen“ - Falešné hranice VÁCLAVOU JANDEČKOVOU
MASOPUST
PTÁCI TACHOVA - představení knihy
PRÁZDNINOVÉ MUZEUM HRAVĚ - Při návštěvě muzea s dětmi byla možnost absolvovat poznávací
hru s originálním pracovním listem, k němuž byla potřeba jen bystrost a všímavost, bez tužky i
pastelek.

BAROKNÍ PODVEČER V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ
Akce byla součástí festivalu Západočeské baroko a projektu Barokní region Čechy - Bavorsko.
V programu bylo uvedeno DIVADLO pro děti i dospělé BACHA NA BACHA. Šlo o interaktivní pohádku
inspirovanou barokní hudbou, anděly a životem a dílem Johanna Sebastiana Bacha.
BESEDA U PROSTŘENÉHO STOLU - POVÍDÁNÍ O BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNI s ukázkami dobových
jídel. KONCERT Magdaleny Uhlířové na violu da gamba.
ZDRAVOTNICTVÍ OKRESU TACHOV 1945 – 2016- autorské čtení z knihy Miloslavy Velíkové
Dny evropského kulturního dědictví s loutkovou naučnou stezkou za tachovskými pověstmi.
Těchto akcí se zúčastnilo 657 návštěvníků.
Hned v první den zavedení nouzového stavu (16.3.) zahájilo muzeum on-line aktivity. Vydávání
Dočasného občasníku. Vyšla čísla:
Č. 1 - stěhování sklářské pánve do muzea
Č. 2 - o historii kláštera i muzea
Č. 3 - Betlémy a betlemářství na Tachovsku
Č. 4 - Smrtná neděle s receptem na pučálku i návody na tvoření dekorací
Č. 5 - Ptáci Tachova
Č. 6 - Osidlování Tachovska po válce a příprava katalogu k projektu
Č. 7 - židé na Tachovsku nejen v době pesahu + pracovní listy pro zábavu i výuku
Č. 8 - Velikonoce pro děti i Biblické velikonoce v muzejních sbírkách + zábavné i naučné úkoly a testy
Č. 9 - Pochody smrti na Tachovsku
Č. 10 - Pohádka O veliké řepě
Č. 11 - Procházka po méně známých stopách umění a architektury ve městě Tachově
Č. 12 - Botanika pro milovníky kvetoucí krajiny
Č. 13 - Filipojakubská noc
Č. 14 - 75 let od konce 2. světové války
Č. 15 - Vítání ptačího zpěvu
Č. 16 - Sborník Muzea Českého lesa v Tachově
Č. 17 - Co se dělo v muzeu v době uzavření
Č. 18 - Kord v muzejních sbírkách a trocha magie
Č. 19 - Nahrávka a fotografie orchestrionu
Č. 20 - Noční procházka muzeem a zahradou s fotoaparátem s filtrem i bez filtru

c) Semináře, vědecké a odborné konference
V září se muzeum stalo hostitelem a spolupořadatelem setkání Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel. To bylo spojeno s promítáním, přednáškami i společenskou částí.

V prosinci se uskutečnil Workshop Národnostní menšiny v regionech. Historie, tradice a
současnost
Proběhl v rámci projektu „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin
v České republice“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (DG18P02OVV064
– MK ČR).

Tematické zaměření příspěvků:
PhDr. Jana Hutníková: Úvodní referát k historii Tachovska
Mgr. Jan Edl: Prameny ke studiu osídlování a menšin
Mgr. Jaroslava Brichtová: Národnostní menšiny na Tachovsku ve sbírkových
předmětech muzea a v terénu
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.: Židé v pohraničních regionech
Mgr. David Kovařík, Ph.D.: Osudy Němců v pohraničních regionech
Bc. Miroslav Vetrák: Národnostní menšiny v obcích Tachovska s důrazem
na Slováky z Rumunska
PhDr. Helena Nosková, CSc.: Volyňští Češi a Slováci na Tachovsku, Krnovsku
a Vejprtsku: jejich místo v katalogu výstavy
Lze jen litovat, že s ohledem na aktuální opatření nebyla možná účast širší veřejnosti.

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. Od listopadu 2018 první místopředsedkyní
AMG. Nadále také pokračuje její angažmá v redakční radě Věstníku AMG jako předsedkyně této rady.
AMG ředitelka zastupuje v meziresortní skupině MŠMT a MK ČR pro otázky spolupráce kultury a
školství ve všech stupních vzdělávání.
AMG ředitelka zastupovala ve výběrové komisi Plzeňského kraje na výběr ředitele Západočeského
muzea v Plzni.
Ředitelka je členkou expertní skupiny pro Projekt číslo 194 - „Přeshraniční koncepce pro ochranu a
poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce“.
Ředitelka je členkou řešitelského týmu pro přípravu Programu rozvoje města Tachova (PRoMT III. na
roky 2021 – 2030).
Ředitelka se účastní jednání v projektu Husova cesta z Prahy do Kostnice.
Pro Univerzitu třetího věku při ZČU v Plzni, pracoviště REVIS Tachov ředitelka připravila k akreditaci
čtyři semestry programu Kapitoly z historie Tachovska. Projekt akreditaci získal a v letech 2018 –
2020 realizuje ředitelka i další odborní pracovníci muzea řadu přednášek.
Ředitelka muzea je od roku 2011 členkou komise města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity.
Od r. 2019 členkou komise rozvoje města Tachova.
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 spolupracují na Projektu NAKI DG 18P020VV64
Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.
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.
Zoolog muzea je členem České společnosti ornitologické, jejíž práce se aktivně účastní a spolupracuje
na řadě výzkumných i propagačních akcí.
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.
Archeologové Jiří Chlevišťan a Martin Loukota pracují na projektu Krajina jako poznatek, který
předkládala ZČU do dotačního titulu TAČR.
Muzeum je kolektivním členem České archeologické společnosti.

e)zajištění badatelské činnosti a konzultace pro veřejnost, školy, obce aj.
Pracovníci Muzea Českého lesa v Tachově poskytli v roce 2019 konzultaci 52 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. V posledních letech je
řada badatelských dotazů vyřizována prostřednictvím elektronické pošty.
Muzeum realizovalo 14 speciálních vzdělávacích programů pro děti, jichž se zúčastnilo cca 352 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 se s ohledem
na uzavření škol i muzea mohla konat pouze oslava Masopustu, na které spolupracovalo 52 žáků ze
dvou základních škol v Tachově a sice v ulici Hornická a v ulici Kostelní. Tento segment muzejní práce,
jenž je v muzeu v Tachově léta rozvíjen a budován a dosahuje se v něm velmi dobrých výsledků a
zároveň tvoří vysoký poddíl návštěvnosti, byl pandemickou situací citelně postižen. Kolegyně
Brichtová realizovala alespoň několik procházek historickým jádrem města s výkladem, ředitelka
muzea provedla výklady u letošní novinky – originálního loutkového betléma.
Přes ztížené podmínky se muzeu podařilo zrealizovat dvě tradiční soutěže pro školáky a studenty, jež
dotačně podpořilo Město Tachov. Pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ to byla soutěž Znám své město. Vzhledem
k uzavření škol i muzea nebylo možno použít tradiční formát komentovaných prohlídek města a
následný společný test v muzeu. Byly tak vytvořeny nové materiály, které byly postaveny na
samostudiu a elektronickém doručení výsledku do muzea. Obdobně byla organizována soutěž pro

žáky 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázia s názvem 20. století na Tachovsku. Ta byla letos
zaměřena na úkoly v intravilánu města Tachova a byl při ní využit materiál – interaktivní hra, kterou
pro MKS Tachov vytvořila ředitelka muzea. Přes poněkud nižší účast lze soutěže hodnotit jako
úspěšné.

f)studijní cesty a stáže včetně zahraničních
Cesty pracovní i studijní byly značně omezeny. Řada jednání probíhala virtuálně, řada seminářů,
setkání a porad byla rušena.
Jak je zvykem budeme strukturovat tuto kapitolu podle jednotlivých pracovníků muzea
PhDr.Jana Hutníková – ředitelka muzea
účastnila se porady ředitelů zřizovaných organizací v M. Týnici, několika jednání exekutivy AMG
včetně letního výjezdního v Táboře. Také na výjezdním zasedání exekutivy AMG a ČV ICOM ve
Vinařicích u Kladna. Několika jednání redakčních rad Věstníku AMG, V říjnu se účastnila na
slavnostním vyhlášení národní soutěže muzeí Gloria Musaealis – Praha, jež bylo bez hostů, pouze
s pořadateli a vítězi a streemované. K Projektu Husova cesta proběhlo jedno jednání v Bärnau.
Projektové jednání – Schönsee. Pracovní jednání -Mariánské Lázně.

Mgr. Štěpán Čadek-historik
- před začátkem omezení opakovaně cesty do studovny Národní knihovny a Národního archivu v
souvislosti s výzkumným úkolem
-účast na česko –německém štamtiš – Svobodka
- Projektové jednání - Schönsee
Lenka Havlová – ekonomka
Na počátku roku 2x školení - Tachov
Porada ředitelů -Mariánská Týnice
Pracovní jednání -Mariánské Lázně
Mgr. Jiří Chlevišťan – archeolog, vedoucí oddělení výzkumu
-prakticky denně vyjíždí archeolog na dohledy staveb v regionu
-jednání přestupkové komise - Stříbro
- vyzvednutí zapůjčených sbírkových předmětů z muzea v Gornja Stubica v Chorvatsku
-jednání archeologické komise – Bor
Mgr. Martin Loukota – archeolog
Řada výjezdů na záchranné archeologické dohledy
- vyzvednutí zapůjčených sbírkových předmětů z muzea v Gornja Stubica v Chorvatsku
Petr Mudra – botanik
-několik výjezdů na floristické výzkumy v regionu

RNDr. Pavel Řepa – zoolog
Na začátku roku na česko - německém setkání zvaném Štamtiš(Svobodka)
Monitoring ptactva

8.Ediční a publikační činnost
Čadek Š.: pravidelná editace aktualit na internetových stránkách muzea
www.muzeumtachov.cz, počet návštěv za rok 2020 : 7181
Hutníková J: 10 úvodníků na téma Tachovské osady pro programový měsíčník Tachovské listy
Hutníková J: Po stopách 2. sv.války v Tachově, skládačka s texty a mapou, s finanční podporou Města
Tachova vydalo Muzeum Č.L.
Hutníková J: Po stopách 2. sv. války v Tachově, interaktivní hra pro děti i dospělé, vydalo MKS Tachov
Hutníková J: Několik úvah ke sbírkotvorné činnosti, Věstník AMG 2/2020
Hutníková J: Koronavirus nás neochromil, Věstník AMG 3/2020
Hutníková J: Nový začátek?, Věstník AMG 6/2020
Hutníková J: administrace FB stránek muzea, v r. 2020 zveřejněno 152 příspěvků, registrováno 764
„přátel“ k 31. 12. 2020, počet oslovených 43 075
Mudra P.: Zajímavé rostliny Českého lesa: vřesovec pleťový, Český les 119/2020.
Řepa, P.: Změny ve složení ptactva v smrkových lesích severní části Českého lesa, Erica 27/2020
Řepa, P.: Společenstva ptáků ve městě Tachově v mimohnízdních obdobích, Sborník muzea
Karlovarského kraje 28/2020
Řepa, P., Prokopová, M.: PTÁCI TACHOVA. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve městě Tachově

Na základě odborné činnosti muzejního zoologa RNDr. Pavla Řepy a s finančním přispěním muzea
vyšla publikace PTÁCI TACHOVA. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve městě Tachově. Publikaci
vydalo pro TAMUS – Tachovský Archivnický a Muzejnický Spolek Nakladatelství Českého lesa
v Domažlicích.

V souvislosti s uzavřením muzea došlo hned v první den mimořádného stavu 16. 3. 2020 k vydání
Dočasného občasníku. On line periodika na webových stránkách muzea v sekci muzeum on-line. Do
konce roku vyšlo 21 čísel. Byl zřízen kanál muzea na platformě youtube a do konce roku zde bylo
zveřejněno 6 videí – loutková Pohádka o veliké řepě s loutkami Karla Maňury, 4 audia se zvukem
muzejního orchestrionu a loutkový betlém s vyprávěním Jak se narodil Ježíšek. Tato videa shlédlo do
konce roku 847 diváků. Na vydávání Dočasného občasníku se podíleli J. Brichtová, Š.Čadek, J.
Hutníková, J. Chlevišťan, K. Maňura, P. Mudra a I. Pšeničková.

Všechny akce muzea byly propagovány na plakátovacích plochách ve městě, na vlastních webových
stránkách a v regionálním tisku ( Deníky Bohemia, měsíčník Tachovské listy, Vítaný host). Místní
televize TV Tachov v roce 2020 uvedla 12 video reportáží z muzejních akcí. 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 muzea.
V rámci prezentace města byla nadále zdarma zpřístupněna virtuální prohlídka muzea na
www.virtualtravel.cz

9. Ekonomika

K 31.12.2020 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
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
518 - Ostatní služby
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
dlouhodobého majetku
CELKEM NÁKLADY
VÝNOSY
60 - Výnosy z vlastních výkonů
a zboží
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného
zboží
64 - Ostatní výnosy
648 - Čerpání fondů
649- Ostatní výnosy z činnosti
67 - Příspěvky a dotace na
provoz
672 - Příspěvky a dotace na
provoz
CELKEM VÝNOSY

779
139
619
21
1 191
174
24
993
6 680
4 934
303
1565
13
168
2
9
738
436
302
9 399
413
199
190
24
274
182
92
8712
8712
9399

10. Seznam pracovníků k 31.12.2020
PhDr. Jana Hutníková – ředitelka muzea
Lenka Havlová – ekonomka, zástupce ředitele
Jindřiška Křížková – účetní (0,5 úvazku od února 2020)
Petr Mudra – botanik – kurátor přírodovědných fondů (0,5 úvazku)
RNDr. Pavel Řepa – zoolog (0,5 úvazku)
Iveta Pšeničková – výstavář, průvodce
Mgr. Štěpán Čadek – dokumentátor – historik, správce depozitáře pohledů a fotografií
Mgr. Jiří Chlevišťan – archeolog, vedoucí oddělení výzkumu
Mgr. Martin Loukota – archeolog (0,5 úvazku od dubna 2020)
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 ( 0,75 úvazku)
Přepočtený stav pracovníků byl 11.
V březnu 2021 sestavila PhDr. Jana Hutníková

Ze stavby nové expozice historie

Restaurovaný náhrobek Sebastiana Perglara

