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Úvod
Co říci k roku 2021. Již ke konci roku předchozího bylo více než zřejmé, že nás čekají další měsíce
v mimořádném stavu vyvolaném pandemií covid19. Po předchozích zkušenostech jsme již byli méně
zaskočeni. Mnohem lépe jsme plánovali naše aktivity a mnohem méně akcí tak muselo být odloženo
či zcela zrušeno. Od počátku roku jsme také počítali s realizací on-line aktivit, abychom i v týdnech a
měsících uzavření zůstali v kontaktu s našimi příznivci, abychom jim i nadále poskytovali veřejnou
službu, jež je vedle tvorby a správy sbírek naším hlavním úkolem. Hledali jsme i nové formy našich
tradičních akcí, jež by umožnily i ve ztížených podmínkách fyzickou účast, osobní aktivitu a sdílení.
Průběh a ohlas Masopustní spanilé autojízdy, výroba moranek a jejich zaslané fotografie, stejně jako
úspěch čarodějnické stezky ukazují, že se nám záměr dařilo naplnit. Naštěstí se zaměstnancům muzea
nemoc samotná téměř vyhnula. Došlo sice k ojedinělým výskytům, ovšem s lehkým průběhem.
Složité podmínky i nové úkoly opět ukázaly ochotu i schopnost všech zaměstnanců muzea fungovat
jako tým, vzájemně si pomáhat a inspirovat se. Bylo to o to důležitější, že v podmínkách pandemie
nebylo možné využít dobrovolné spolupracovníky v té míře, jak jsme byli v minulosti zvyklí.
Z odborných i technických pracovníků se tak stávali i příležitostní herci, loutkovodiči, filmaři a střihači.
Do kolektivu se dobře zapojil i nový kolega Mgr. Martin Liška – zoolog. Zároveň všichni plnili své
standardní úkoly výzkumné, v péči o sbírky, ve správě budov atd. Přestože jsme rok 2021 zvládli,
došlo i k mírnému nárůstu návštěvnosti, těšíme se, až budeme moci fungovat ve standardních
podmínkách. Ovšem jak vývoj pandemie, tak mezinárodní události v měsíci březnu 2022, kdy píši tuto
výroční zprávu, vzbuzují obavy, že mohou nastat podmínky ještě složitější.

Muzeum děkuje za finanční, materiální a organizační pomoc v roce 2021 především subjektům
a osobám uvedeným v následující tabulce
instituce, organizace
Plzeňský Kraj
Město Tachov
Altman Hynek
Altman Gustav
Antropius Miroslav
Archeologický ústav AV ČR
Baxa Václav
Bílinská přírodovědná společnost
Brabec Jiří
Červenka Vladimír
Česká botanická společnost
Česká zemědělská univerzita
Český rozhlas
Edl Jan
The Echoes
Honzíková Hiclová Jana
CHKO Český les
CHKO Slavkovský les
Gabriel Tomáš
Geschichtspark Bärnau
Gymnázium
Klečatská Marie
Klub sportovního potápění Tachov
Kráčmar Bohumír
Kraus Richard
Javna ustanova PP Vransko jezero
Matějková Marie
Městské kulturní středisko v Tachově
Místní Akční Skupina Zlatá cesta
Machač Karel
Monhartová Květa
Mraveniště DDM
Muzeum Chodska v Domažlicích, J. Nejdl, T. Mařík
Muzeum Cheb, p. o., I.Votroubková, J.Brabec
Muzeum ve Weiden
Muzeum Dr. Hostaše
Městské muzeum
Muzeum jižního Plzeňska
Novotná Markéta
Národní muzeum - kroužkovací stanice
NPÚ
Nejdl Josef
Nenutil Jiří
Obecní úřad + p. Vajskebrová, p. Lipchavská
Potužáková Jana
Prokopová Milena
Petráň Kamil
Rezek Miroslav
Santner Aleš
Sauko Jiří
Sedláčková Marie
Sihelská Martina
Staněk Ivan
Státní okresní archiv Tachov
Straka Jan
Šejba Jakub
Široká Hana
Tamus z.s.
TV Tachov
Tachovský deník
Tikalová Petra
Úlovec Jiří
Univerzita Karlova
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Helena Nosková
Vazačová Dana
Vetrák Miroslav

sídlo
Plzeň
Tachov
Tachov
Bor
Planá
Praha
Stříbro
Bílina
Cheb
Praha
Praha
Plzeň
Tachov
Tachov
Tachov
Přimda
M. Lázně
Tachov
Bärnau D
Tachov
Tachov
Tachov
Tachov
Tachov
Biograd na Moru/HR
Bor
Tachov
Tachov
Tachov
Plzeň
Tachov
Domažlice
Cheb
Weiden, D
Klatovy
Mar. Lázně
Blovice
Tachov
Praha
Plzeň
Domažlice
Tachov
Studánka
Plzeň
Tachov
Kladruby
Tachov
Tachov
Branka
Tachov
Černošín
Tachov
Tachov
Tachov
Bernartice
Tachov
Stráž
Tachov
Tachov
Plzeň
Praha
Praha
Tachov
Staré Sedliště

Voltr Pavel
Vladař Jan
p.Valíčková
Vokatá Jana
Votroubková Iva
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Základní škola Přimda
Základní škola Hornická , Tachov
Základní škola Tachov Kostelní ul.
Základní škola Zárečná

Tachov
Plzeň
Hošťka
Tachov
Cheb
Plzeň
Plzeň
Přimda
Tachov
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 podsbírky - botanika, zoologie, geologie, entomologie.
V roce 2021 bylo nově zapsáno 472 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
K 31. 12. 2021 mělo muzeum ve správě 26 123 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Přičemž
předmětů je více, neboť některá čísla jsou hromadná.
Na akvizice byly vynaloženy 2 tisíce 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. Zakoupena byla uniforma
ČSLA + soubor medailí, plaket a odznaků.

Pohled do nové expozice historie

PŘÍRŮSTKY DO SBÍREK
PŘÍRŮSTKY DO SBÍREK 2021
přir. Číslo
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
22/21
23/21
24/21
25/21
26/21
27/21
28/21
29/21
30/21
31/21
32/21
33/21
34/21
35/21
36/21
37/21
38/21
39/21
40/21
41/21
42/21
43/21
44/21
45/21
46/21

podsbírka -ks
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
pohlednice 1
militária 1
archeologická 1
archeologická 1
archeologická 1
archeologická 1
archeologická 1
archeologická 1
archeologická 262
archeologická 13
archeologická 2
archeologická 10
archeologická 6
archeologická 1
archeologická 70
archeologická 35
archeologická 1
archeologická 19
archeologická 9
archeologická 2
archeologická 2
archeologická 70
výrobky 1
výrobky 1
psané, tištěné 1
etnografická 1
etnografická 1
etnografická 1

předmět
Pohlednice – Bezdružice
Pohlednice – Bezdružice
Pohlednice – Bezdružice
Pohlednice – Pionýrský tábor u Bezdružic
Pohlednice – Černošín
Pohlednice – Konst. Lázně
Pohlednice – Krasíkov
Pohlednice – Pavlovice
Pohlednice – Planá
Pohlednice – Planá
Pohlednice – Přimda
Pohlednice – Přimda
Pohlednice – Stráž u Tachova
Pohlednice – Stříbro
Pohlednice – Stříbro
Pohlednice – Stříbro
Pohlednice – Svojšín
Pohlednice – Svojšín
Pohlednice – Úšava
Pás z obrněného transportéru
Faléra bronzová
Závěsek bronzový
Jehlice bronzová
Typář
Průvlačka
Mince
Nálezy archeologické, Planá
Nálezy archeologické, Trpísty
Přeslen
Industrie štípaná
Industrie štípaná
Hrnek (část)
Nádoby, drtiče
Kachel kamnový
Nádoby, drtiče
Nálezy archeologické, Darmyšl
Nádoba keramická, matrice kachlové
Zbraně železné
Nálezy archeologické, Kohoutov
Nálezy archeologické, Rozvadov
Láhev pivní
Obaly výrobků – firma Dr. Popov
Materiál propagační – firma Dr. Popov
Stroj šicí šlapací
Stroj šicí šlapací
Řezačka na snopy

způsob
nabytí
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
nález
předání
předání
předání
předání
předání
předání
výzkum
výzkum
nález
nález
nález
výzkum
výzkum
výzkum
nález
výzkum
předání
nález
předání
předání
nález
sběr
sběr
nadnález
nadnález
nadnález

47/21

etnografická 1
Celkem 472

Čep výpustní z rybníka

archeologická 988

Rozepsání přírůstkových čísel na inventární
(z 988 následně odečteno 18 zrušených
rozepsaných přír. čísel)

nadnález

Nové přírůstky z podsbírek výrobky, etnografie a militária byly zapsány i v druhém stupni evidence a
je k nim pořízena fotodokumentace. Soubor sbírkových pohlednic byl nově přestěhován a uložen
(včetně karet) v depozitáři společenskovědních sbírek. Zápis nových sbírek provedla vedoucí oddělení
správy sbírek Mgr. J. Brichtová, historik Mgr. Š.Čadek (pohlednice), Mgr. Jiří Chlevišťan a Mgr. M.
Loukota (archeologie).
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 2021 uzavřeno 8
nových smluv a zapůjčeno 236 předmětů. Byly zajištěny a provedeny kontroly předmětů zapůjčených
v rámci dlouhodobých zápůjček – zámek Bor, Správa CHKO Český les Přimda, Stará synagoga Plzeň,
Hornické muzeum Planá, zámek Tachov a Dům přírody Klenčí p. Čerchovem.
Evidovány jsou také interní výpůjčky sbírkových předmětů, v roce 2021 šlo o 39 předmětů v 3
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 ze Západočeského muzea v Plzni, z Archeologického ústavu AV ČR, Husitského muzea v
Táboře. Krátkodobě se také zapůjčují předměty pro výstavy. Celkově byly v roce 2021 takto muzeu
jinými subjekty zapůjčeny 3 předměty.

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 2021 bylo nově
evidováno 185 knihovních jednotek a regionální periodika v hodnotě 12 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
2021 bylo registrováno 8 uživatelů knihovních služeb a 186 výpůjček. V době uzavření muzea byl
samozřejmě omezen i provoz knihovny. Práci knihovnice vykonávala na 0,1 úvazku Radka Rudová.
V roce 2021 na 0,1 úvazku také Jindřiška Křížková. Ta měla na starosti především zápis nových

přírůstků i starých fondů do elektronického knihovního systému. Nově tak bylo do systému zapsáno
1418 knihovních jednotek.
Fyzický stav knihovny je 6874 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 2021 vytvořil 68 tematických složek o celkovém počtu záběrů 3820 a na
skenování a fotografování odpracoval celkem 71h.
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. Ekologie skorce vodního na Tachovsku
2. Hnízdní bionomie motáka pochopa na Tachovsku
3. Zimující ptáci města Tachova - odchytový projekt
4. Ryby okresu Tachov
Tyto výzkumné úkoly řešil zoolog Mgr. Martin Liška
5. Květena Českého lesa
6. Současné rozšíření vstavače kukačky (Anacamptis morio) na Domažlicku a Tachovsku
Řešitelem byl botanik Petr Mudra

Také ledňáček říční je objektem výzkumu našeho zoologa

Na úseku společenskovědním byly řešeny následující výzkumné úkoly:
1) Archeologové muzea Mgr. Jiří Chlevišťan a Mgr. Martin Loukota provedli v roce 2021 40
výzkumů. Většina akcí se týkala záchranných archeologických výzkumů a dohledů na okrese
Tachov, 1 akce byla provedena formou sběrů ve vývratech a byla pokračováním aktivit z roku
2020.

VÝZKUMNÁ ČINNOST
č.

Přírůstkové
číslo výzkumu

lokalita

1

1/21

Benešovice

Výstavba RD

2

2/21

Trpísty

Výstavba RD

Bor

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3/21
5/21

Žebráky
Záchlumí

6/21
7/21

Ostrov u Stříbra
Planá

8/21

Kladruby

9/21
S1/21

Kohoutov
Stříbro

S2/21

25
26

29

Povrchové sběry na
lokalitě Doubrava

Vodovodní přípojky
kNN

Bernartice

Zjišťovací sondáž v
nádvoří
VLT RS

14/21
15/21

Tachov
Ctiboř

16/21

18/21

20/21

23/21
24/21

Sklad náhradních dílů
Vodovodní přípojky

Výstavba dopravní a
technické infrastruktury

Kříženec

Výstavba budovy pro
personál a systém
střežení stanoviště

Halže

Průtah obcí vodovod

Tachov

Výstavba inženýrských
sítí a komunikace Na
Výspě

Prostiboř

Zjišťovací sondáž na
místě bud. Ret. Nádrže

Trpísty

21/21
22/21

Sytno

RD na p.č. 124/39
Výstavba vodovodu

Stříbro
Stříbro

RD na p.č. 1899/49
RD na pč. 1899/50

25/21

Pavlíkov

Napojení PS 018 Běla
nad Radbuzou na linii
DN 1000

26/21
27/21

Halže
Planá

Hamerský Horník rybník
- VVL2020
RD na p.č. 4119

27

28

REKO ul. Kostelní
Průzkum lokality

Studánka
Trnová

19/21

24

Zarovnání terénu u
domu č.p. 138

12/21
13/21

21

23

kNN na p.č. 75/1
kNN na p.č. 1966

Bor-Nová Hospoda
Kostelec-Beranní Dvůr

17/21

22

Rekonstrukce
zámeckého parku
RD na p.č. 48/1

10/21
11/21

19
20

Název akce/projektu

Tachov, Světce

Rekonstrukce spodních
prostor

29/21

Přimda, Málkov

Úprava vnitřního
povrchu kostela sv.
Apolena

33

30/21
31/21

Stříbro
Kokašice

RD na p.č. 1899/44
Výstavba infrastruktury

34

32/21

Stříbro

33/21

Planá

34/21
35/21

Tuněchody
Lesná

RD na p.č. 1899/36
Revitalizace zahrady
městské knihovny
Připojení vodního zdroje
HV-1 na objekt ATS
Rekonstrukce mostu

36/21
37/21

Brod
Nové Sedliště

Výstavba ČOV a
kanalizace
VN V Olšinách

38/21
39/21

Benešovice
Benešovice

RD na p.č. 739/49
RD na p.č. 739/48

30

28/21

31
32

35
36
37
38
39
40
41

Krajina jako poznatek

42

-

Butov

-

Malovice, Stříbro, Erpužice

Krajina jako poznatek

43
44
45

27/20
-

Krtín
Kladruby

Podvodní a
terénní
dokumentace
reliktů vesnice
Butov
Dokumentace
mohylových
pohřebišť

Těžba kůrovcem zasažených stromů na hradišti Krtín
Dokumentace tvrziště
Čortův hrádek

Ke všem byly vypracovány nálezové nebo investorské zprávy.

2.Bor – Od hradu k zámku – řešitel Mgr. Jiří Chlevišťan, vedoucí oddělení výzkumu
3.Tvrz v Bernarticích
4. „Krajina jako poznatek“– nový projekt krajinné archeologie západních Čech – projekt TAČR při
ZČuniverzitě V Plzni – na řešení obou projektů se podíleli archeologové J. Chlevišťan a M. Loukota
5.Dokumentace tvrziště Pozorka – spolupráce na projektu ZČM a Muzea Chodska Domažlice
6.Monitoring řeky Jizery u Svijan – spolupráce na projektu AÚ AV v Praze, podvodní archeologie
Na obou projektech spolupracoval Mgr. Jiří Chlevišťan
7. Kronika č. 5 Tachovské měšťanské a chlapecké školy
8. Dějiny tachovské odborné soustružnické školy
9. Válka o rakouské dědictví na Tachovsku
10. Bibliografie Tachovska 2019-20
Řešitelem těchto úkolů byl historik muzea Mgr. Štěpán Čadek
11. Rešerše k typáři Ebeharda Behaima von Neuenburg
12. Identifikace mohylového pohřebiště Babina-Kalička
Řešitelem úkolů byl archeolog Mgr. Martin Loukota
13. Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice
Projekt NAKI DG 18P020VV64, spolupráce na projektu ÚSD AV ČR. Na projektu a výstupu, jímž byla

putovní výstava s katalogem, spolupracovala PhDr. Jana Hutníková, ředitelka muzea a Mgr. Jaroslava
Brichtová, vedoucí oddělení správy sbírek.
V oblasti vědy a výzkumu bylo odpracováno 2233 hodin tj. 1,1 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, kde je dodržena zákonná lhůta 3 roky. V roce 2021
tak došlo k rozepsání přírůstkových čísel na inventární. A sice tak, že 18 souborných přírůstkových
čísel (tedy sdružujících vždy více předmětů pod jedním číslem) bylo nahrazeno 988 čísly
inventárními. 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) 24 645 ev. čísel.
K 2 323 předmětům je na konci r. 2021 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 obsahují v sekci sbírky 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 2505 sbírkových předmětů
(inv. čísel) v podsbírkách archeologie, numismatika a technika a věda. Za inventarizaci byla
zodpovědná vedoucí oddělení správy sbírek Mgr. Jaroslava Brichtová a dále se na ní podíleli Mgr.
Martin Loukota, Mgr. Jiří Chlevišťan a Iveta Pšeničková.
Inventarizace přírodovědných sbírek – dílčí inventarizace botanické podsbírky a úplná geologické
podsbírky – 1550 inventárních čísel. Za tvorbu a správu přírodovědných sbírek je zodpovědný botanik
Petr Mudra. Na inventarizaci se dále podíleli Mgr. Martin Liška a Jindřiška Křížková.
Celkem prošlo v roce 2021 revizí 4 055 ev.čísel.

4.Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Celkem bylo v roce 2021 ve společenskovědních sbírkách zkonzervováno 198 předmětů. Veškeré
práce provedla vedoucí oddělení správy sbírek, jež je zároveň konzervátorkou Mgr. Jaroslava
Brichtová. Péčí této pracovnice byly také v rámci fyzické kontroly části numismatiky u 200 položek
staré obaly vyměněny za nové. Došlo také k přeskládání psaných a tištěných památek kvůli úspoře
místa.
V přírodovědných sbírkách bylo dodavatelsky provedeno periodické ošetření přírodovědných
sbírkových předmětů organického původu insekticidními přípravky. Jednorázově tak bylo
konzervováno 20 043 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, Martin Liška 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. V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí ambitu,
kde je umístěna nová expozice historie, zde bylo nutno po celý rok regulovat vlhkost s využitím
odvlhčovacích přítrojů.

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. Některé doplňkové práce v této expozici probíhaly ještě v průběhu
roku 2021.
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 2021 realizovalo muzeum ve vlastních prostorách na ploše 126,7m2 následující výstavy:
Leden – červen: Gustav Altman - FOTIL JSEM A FOTÍM
Březen – květen: OBRAZ MENŠIN V REGIONECH
Výstava byla výstupem projektu „Právní, historické a společenskovědní aspekty
nových a tradičních menšin v České republice“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci
programu NAKI (DG18P02OVV064 – MK ČR). Po tachovské premiéře putovala do Krnova, Šumperku a
Kadaně.
Duben: open air výstava KŘÍŽOVÁ CESTA – vzhledem k uzavření muzea v aleji k minerálnímu

prameni v Tachově instalovány reprodukce obrazů křížové cesty ze sbírek muzea
Květen: open air výstava VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – opět v aleji k minerálnímu prameni instalovány
panely s fotografiemi a informacemi k ptačím druhům, které lze v prostoru sledovat. Výstava
byla náhradou za tradiční muzejní akci – setkání, kterou nebylo možno vzhledem k uzavření muzea
uspořádat.
Květen – červen: výstava vybraných soutěžních prací Trienále neprofesionální výtvarné tvorby
O cenu Franze Rumplera.
Červen – srpen: FOTOGRAFOVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ – výsledek neformálního projektu
volného sdružení fotografů, který reagoval na lockdown roku 2020. Každý den jedno
téma k fotografování a fotografovat doma. Z Tachova se účastnil Ivan Staněk.
Červen – srpen: "SVĚT KOSTIČEK, ANEB STAVEBNICE LEGO® - SVĚTOVÝ FENOMÉN". Výstava
prezentovala nejen výběr ze sortimentu komerčních edic továrních setů, ale také unikátní modely z
vlastní tvorby. Součástí byla rovněž komfortně vybavená dětská herna s kostičkami Lego®, kde
návštěvníci mohli sami tvořit.
Červen – září: open air výstava v zahradě muzea - VÁLKA V KRAJINĚ -Třicetiletá válka na Tachovsku
- výstava připomněla mimo jiné 400 let od bitvy u Rozvadova.
Září – říjen: 100x HYNEK ALTMAN - Výstava sta fotografií z muzejního archivu byla připomínkou
stého výročí narození významného tachovského fotografa Hynka Altmana staršího.
: NITKA – KŘÍŽEK – UBRUS - Na výstavě představila své vyšívané ubrusy p. Marie
Sedláčková z Tachova.
Říjen – listopad: MARIE MATĚJKOVÁ – FOTOGRAFIE - Výstava byla průřezem tvorby autorky a
příspěvkem dcery ke 100. výročí narození otce Hynka Altmana st.
: SVĚT V POHYBU - Vystaveny byly nejlepší snímky z fotografické soutěže pro všechny
čtenáře Deníku o zajímavé ceny, kterou vyhlásili na letošní léto Tachovský deník a Fotostudio
Kráčmar ve spolupráci s Miroslavem Rezkem.
Listopad 2021 – leden 2022: otevřen VELKOPLOŠNÝ BETLÉM W. ZELLERA - zpřístupněn ORIGINÁLNÍ
LOUTKOVÝ BETLÉM - v prostoru byly také vystaveny archy PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ ZE
SBÍRKY PAVLA VOLTRA a výtvarné práce na téma zima a svátek sv. Martina žáků ZŠ Bor, ZŠ Tachov,
Jilemnického a ZŠ Tachov, Hornická -vystaven POHYBLIVÝ TACHOVSKÝ BETLÉM KARLA MAŇURY
Prosinec 2021 – únor 2022: TRADICE A ZVYKY ZIMY - Sběratel Jiří Sauko představil vánoční ozdoby
z různých dob, dále figuríny v oblecích čerta, Mikuláše a anděla, adventní věnce,
stromky, různé vánoční pomůcky jako například tradiční krušnohorskou pyramidu, staré formy a
formičky na pečení, atd.
I v tomto roce byla oblast výstav zasažena situací kolem pandemie covid19. Docházelo ke změnám
termínů, prodlužovala či zkracovala se doba otevření výstav v závislosti na uzavření muzea, některé
výstavy proběhly bez vernisáží a některé byly odloženy. Některé (hlavně open-air) vznikly bez
předchozího plánování a reagovaly tak na konkrétní situaci a možnosti.

Návštěvnost muzea
I tento rok byla návštěvnost ovlivněna pokračující pandemií covid19. Počet otevřených dní byl jen o
pět více než v roce 2020 (2020 – 235, 2021 – 240). Opakovala se také situace buď úplného zákazu
hromadných akcí, nebo jejich omezení s ohledem na kapacitu. Také povinné prokazování
bezinfekčnosti a nošení respirátorů, stejně jako obavy z nemoci samotné, měly na návštěvnost vliv.
Nadále trval propad ve využívání edukačních programů školami. Ten byl způsoben jak aktuálními
epidemiologickými opatřeními, nemocností ve školách tak také potřebou škol „dohnat“ propady ve
výuce. Přesto takových programů proběhlo 18 s celkovou návštěvností 459 žáků a studentů. Některé
akce pro veřejnost byly také odvolány v souvislosti s onemocněním zaměstnanců muzea či
účinkujících. V těchto souvislostech lze považovat za úspěch, že celková návštěvnost muzea

meziročně stoupla z 2667 (2020) na 3682 (2021). Z ekonomického hlediska je významné, že nárůst
byl sledován u placených služeb a návštěv. Naopak počet neplatících návštěvníků výrazně poklesl.
Souvisí to s nerealizováním některých akcí, které jsou tradičně bez vstupného (masopust, vernisáže
apod.) Muzeum navíc pořádalo pro veřejnost aktivity, kde bylo měření návštěvnosti nemožné (openair výstavy) nebo ve spolupráci a mimo prostory muzea a návštěvníky těchto aktivit tak není možno
započítat do řádné návštěvnosti muzea a jím pořádaných akcí. V sekci Ostatní činnost muzea takové
aktivity uvedu a to včetně návštěvnosti. Zde uvedu také řadu on-line aktivit, které muzeum pořádalo
v roce 2021.
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.
Takto proběhly :
3. 7. 2021 - Slapfest - 200 lidí
16. 7. 2021 - Kinokavárna - 52 lidí
17. 7. 2021 - Husmanfest – 200 lidí
24. 7. 2021 - Den s jógou - 50 lidí
30. 7. 2021 - Koncert, kinokavárna - 100 lidí
7. 8. 2021 - Minislavnosti - 450 lidí
20. 8. 2021 - Zpívaná, Kinokavárna - 143 lidí
11. 9. 2021 - Den s námi - DD Tachov - 400 lidí
S celkovou návštěvností 1595 návštěvníků, což je o cca 200 více ve srovnání s rokem 2020.

6.Opravy a udržování
V roce 2021 byly provedeny následující opravy a údržba majetku ve správě muzea:
Oprava a údržba budovy muzea 40 000,-- Kč
Oprava rozvodů el.en. Zahradní 502 - 51 300,-- Kč
Oprava podružných elektroměrů Zahradní 502 –cca 17 000,-- Kč
Oprava tepelných čerpadel zahradní 502 – 20 400,-- Kč
Servis zahradní techniky – cca 7 700,-- Kč
Oprava kancelářského zařízení - cca 7 500,-- Kč
Oprava a údržba automobilů – cca 14 000,-- Kč
Oprava akumulačních kamen – cca 13 000,-- Kč
Oprava vstupních vrat do muzea – 4900,-- Kč
Celkem opravy a údržba 175 800,-- Kč
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
Vzhledem ke zkušenostem z roku 2020, byla tato část činnosti plánována s předpokladem, že
především v jarních a následně podzimních měsících bude velmi pravděpodobně ovlivněna
protiepidemickými opatřeními. Především šlo o plán tradiční MUZEJNÍ AKADEMIE (7.ročník). Začátek
byl plánován na konec měsíce dubna a hned první lekce byla přesunuta na jiný termín. Všechny další
proběhly dle plánu a v plném rozsahu.
V rámci akademie s podtitulem Perličky z historie Tachovska II. se konaly přednášky:
1. Historické zahrady a parky města Tachova pohledem archeologie
Úterý 25. 5. v 17.30 hod. Přednášející: Mgr. Jiří Chlevišťan, archeolog Muzea Českého lesa
v Tachově
2. - Poustevny a poustevníci na Tachovsku
Úterý 8. 6. v 17.30 hod. Přednášející: Mgr. Luděk Krčmář – Západočeské muzeum v Plzni
3. - Národnostní menšiny v obcích Tachovska s důrazem na Slováky z Rumunska
Úterý 15. 6. v 17.30 hod. Přednášející: Bc. Miroslav Vetrák, SOkA Tachov
4. - Obraz menšin v regionech s důrazem na Tachovsko
Úterý 22. 6. v 17.30 hod. Přednášející: PhDr. Helena Nosková, Csc., Ústav pro soudobé dějiny
Akademie věd České republiky
5. - Dějiny tachovské odborné soustružnické školy
Úterý 7. 9. 2021 v 17.30 hod. Přednášel: Mgr. Štěpán Čadek, historik Muzea Českého lesa
v Tachově

6. - Co ovlivňovalo vývoj počtu obyvatel ve vybraných sídlech ve středověku
Úterý 14. 9. 2021 v 17.30 hod. Přednášela: PaedDr. Helena Východská, Západočeská univerzita
v Plzni
7. - komentovaná prohlídka nové stálé expozice historie – ředitelka Hutníková
Úterý 12. 10. v 17.30 hod. - bonus pro pravidelné účastníky, neregistrovaní zájemci jen k doplnění
kapacity a za plné vstupné 40 Kč.
8. - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ MUZEJNÍ AKADEMIE
Úterý 30. 11. 2021 v 17.30 hod. Účastníkům akademie byly předány ceny a pamětní listy a promítla
se pracovní verze filmu o tachovských varhanách s Adamem Viktorou.
Celkově se aktivit Akademie zúčastnilo 141 návštěvníků. Muzejní akademie je tradičně finančně
podpořena z grantu Města Tachova.

b)programy a ostatní kulturní činnost v organizaci
Přes ovlivnění pandemickou situací muzeum pořádalo řadu akcí jak fyzicky tak v on-line prostoru.
Masopustní spanilá jízda
Sobota 13. 2. 2021 od 13 hod. - byla připravena netradiční připomínka - oslava tohoto tradičního
svátku. Bylo nazdobeno 7 aut, která třikrát projela městem Tachovem trasu od MěÚ přes všechna
sídliště a střed města. Akce proběhla ve spolupráci s MKS Tachov a dobrovolníky (Muzeum Tachov 2 auta, p. Straka - 1 auto, MKS Tachov - 2 auta, p. Nenutil - 2 auta). Ohlas jak u tachovské veřejnosti,
tak mediální byl značný. Informovala nejen místní televize, Tachovský deník, ale i celostátní Mladá
fronta a Právo. Na FB Českého rozhlasu Plzeň mělo video z akce 18 tisíc zhlédnutí.
O CENU FRANZE RUMPLERA – Trienále neprofesionální výtvarné tvorby.
Soutěž byla určena neprofesionálním výtvarníkům od 16 let. Soutěžní kategorie: malba, kresba,
grafika. Šlo již o páté trienále (poprvé v r. 2009). Cena – skleněná plaketa s portrétem významného
tachovského rodáka, akademického malíře profesora Franze Rumplera (1848 – 1921) – je tradičně
finančně podpořena Městem Tachov. Tentokrát soutěžilo 22 autorů z celého kraje s 55 pracemi.
V odborné porotě zasedala emeritní ředitelka Západočeské galerie PhDr. Jana Potužáková a Květa
Monhartová, členka Rady Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, členka správní rady Galerie města
Plzně, profesionální výtvarnice. Projekt Trienále má vlastní oddíl na webových stránkách muzea.
FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Pátek 30. 4. 2021 - 10 - 17 hod.
Zábavný program pro děti, rodiče a čarodějnice. Čarodějnická stezka Tachovem se zastávkami
s úkoly, jejichž vyřešení se zapisovalo do tajenky a s vyluštěným správným výsledkem přišli účastníci
na poslední stanoviště do muzea, kde obdrželi odměnu za účast (keramickou postavičku čarodějnice
a perníček) a mohli též přizdobit májku na muzejní zahradě. Zde také byla upálena čarodějnice bez
účasti veřejnosti a video bylo umístěno na Youtube kanále MKS Tachov.
Vše ve spolupráci s MKS Tachov a Mraveništěm Tachov. Akce se účastnilo 260 osob.

BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST
Pátek 9. 7. 2021, 16.30-22.00 hod.
- 16.30 - 17.30 LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - zdarma
- 18 h a 19 h - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NOVÉ EXPOZICE HISTORIE – 40 Kč
- 20.30 - 21.30 KONCERT SPOJENI HUDBOU A MÍSTEM - barokní varhany
Tachovana A. Gartnera, varhanici Janu Vokatou a akustické uskupení The Echoes
spojuje lokalita Tachov a hudba - 80 Kč (v ceně byl celý program, komentovaná
i volná prohlídka muzea)
- 22 h - BAROKNÍ OHŇOSTROJ - zdarma
- 18 - 20.15 h - BAROKO NA TACHOVSKU s promítáním (přednáška u varhan)
Po celý den bylo možno absolvovat procházku po Tachově s veršovanou hledačkou - QUESTING
na téma Stopy baroka v Tachově a za vyluštění tajenky získat drobnou cenu.
Akce proběhla v nastíněném programu a účastnilo se cca 100 osob, které jsou zahrnuty v celkové
návštěvnosti muzea.
POVÍDÁNÍ O PLANÉ A ČESKÉM LESE
Pátek 16. 7. 2021 v 17 h - představení knihy autora M. Antropiuse

TACHOV STOPAMI SOCIALISTICKÉHO ŠKOLSTVÍ
Pátek 27. 8. 2021 ve 21.30 h - při příležitosti 100. výročí narození Hynka Altmana promítal z jeho
archivu syn H. Altman ml. V refektáři muzea.
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO
Již druhým rokem si desítky vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť připravily svým
rozsahem zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Akci
koordinoval Archeologický ústav AV ČR. Tento rok se k ní připojilo i naše muzeum.
Tématem bylo BOJIŠTĚ U ROZVADOVA - komentované terénní vycházky. Šlo o připomenutí
400letého výročí bitvy Třicetileté války. Několika nabízených vycházek se celkově účastnilo 24
zájemců.
ZÁMECKO – MUZEJNÍ NOC - procházka za tachovskými pověstmi
Pátek 3. 9. 2021, 20.30 hod.
Procházkou historickým jádrem města s průvodcem poznali účastníci nejznámější tachovské pověsti
a některé bájné bytosti na své cestě potkali. Akce, jež byla součástí celostátního Festivalu muzejních
nocí, a muzeum ji pořádalo ve spolupráci s MKS Tachov -zámek, se zúčastnilo 58 zájemců.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Sobota 11. 9. 2021, 10 – 17 hod.
Muzeum se již tradičně se přidalo k celoměstskému otevření památek. Navštívit aktuální výstavy
a expozice v prvním patře bylo možné zdarma. Nová expozice v přízemí muzea byla zpřístupněna
v rámci komentovaných prohlídek (každou celou hodinu, poslední od 16 hod.) za zvýhodněné
vstupné 20 Kč. 64 účastníků je započítáno do celkové návštěvnosti muzea.
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
Sobota 16. 10. 2021
Muzeum v Tachově se připojilo k celosvětové akci, která měla být propagací a příležitostí k poznání
práce archeologů. V rámci akce proběhly dvě aktivity:
10.30 hod. - Známá, nepoznaná tvrz v Bernarticích -archeologem komentovaná prohlídka aktivního
archeologického naleziště, kde celý rok probíhal záchranný výzkum.
14.00 hod. - Použití detektorů kovů při archeologické prospekci
Seminář, který proběhl v Muzeu Českého lesa v Tachově, byl určen především uživatelům detektorů
kovů, kteří již spolupracují nebo by chtěli spolupracovat s odbornou institucí. Seminář se zaměřil
na poučení a proškolení spolupracovníka v oblasti archeologické teorie, metodiky a legislativy.
Celkem nabídku MDA využilo 46 zájemců.
DEN KRAJŮ
Čtvrtek 28. 10. 2021
Za zvýhodněné vstupné 20 Kč/dospělý, děti zdarma bylo možno vidět všechny expozice
a výstavy muzea, jež je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Zřejmě i vzhledem k narůstajícím
počtům onemocnění covid19 nabídky využilo pouze 6 návštěvníků.
PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ
Pátek 31. 12. 2021 Od 10 hod. - program v klášterní zahradě a ukázku odchytu opeřenců vedl Mgr.
Martin Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově). Bylo připraveno drobné občerstvení. Také zde došlo
k propadu návštěvnosti a na akci se sešlo 8 zájemců.
Akcí se, při započtení účastníků čarodějnické vycházky pro rodiny s dětmi, účastnilo celkem 1074
zájemců.

Vzhledem k uzavření muzea a řadě omezení se muzeum i v tomto roce zaměřilo rovněž na on-line
aktivity. Pokračovalo vydávání Dočasného občasníku, jenž byl v průběhu roku přejmenován na
Muzejní občasník, na webových stránkách muzea.
V r. 2021 vyšla čísla:
č. 22 - v souborech ke stažení byly materiály ke svátku Tří králů včetně pohledu na muzejní sbírky
a odkazů na zajímavá videa k tématu.
Č.23 – na youtube kanále muzea zveřejněno video shrnující bezmála desetiletou historii tachovských
masopustů, které ve městě oživilo muzeum ve spolupráci s místními základními školami
Č. 24 – Vynášení Morany - krátké vysvětlení zvyku, lidové texty, které se při vynášení Morany
recitovaly a náměty na výrobu vlastní Morany.
Č. 25 – Představujeme: Liška a skorec. Nejde o bajku ale seznámení s novým kolegou a jeho
oblíbeným ptačím druhem.
Č. 26 – Námět na výrobu originální velikonoční nadílky – video na youtube kanálu muzea
Č.27 – na youtube zveřejněna virtuální výstava Křížová cesta s komentářem k jednotlivým
zastavením. S využitím barokních obrazů ze sbírek muzea.
Č.28 – na youtube byla zveřejněna komentovaná prohlídka aktuální výstavy Obraz menšin
v regionech
Č.29 – bylo věnováno faktografické i obrazové vzpomínce na zesnulého kolegu RNDr. Pavla Řepu
Č.30 – zveřejněny soutěžní materiály ke dvěma tradičním soutěžím pro žáky a studenty – Znám své
město a 20.století na Tachovsku. Soutěž byla koncipována tak, aby se mohli zúčastnit i zájemci
v karanténě.
Č. 31 – tímto dílem byl zahájen celoroční cyklus Rok na vsi, kdy jsou až do října 2022 zveřejňovány
materiály k jednotlivým lidovým svátkům, které slouží jako inspirace k výtvarné tvorbě dětí a mládeže
do 18 let. Na konci roku 2022 bude z vybraných prací sestavena v muzeu výstava a vydán nástěnný
kalendář. Toto číslo se zaměřilo na svátek sv. Martina
Č.32 – byly zveřejněny materiály k Sametové revoluci na Tachovsku
Č.33 – další téma projektu Rok na vsi – tentokrát advent
Č.34 – upozornění, že muzeum zveřejnilo originální virtuální adventní kalendář, který je možno
postupně otevírat
Č.35 – další téma projektu Rok na vsi – Mikuláš
Č.36 – tentokrát téma – Vánoce
V roce 2020 bylo na youtube kanále muzea zveřejněno 6 videí. Tato videa vidělo v roce 2021 dalších
405 diváků (2020 – 847). V roce 2021 bylo zveřejněno dalších 6 videí s celkovou návštěvností 751
diváků.
Na vydávání Dočasného občasníku a příspěvcích pro youtube se podíleli J. Brichtová, Š.Čadek, J.
Hutníková, J. Chlevišťan, K. Maňura, P. Mudra, M. Liška a především I. Pšeničková.
Jedna on-line aktivita vedla k výrazné aktivizaci klientů muzea. Byla to : Výzva na výrobu vlastní
Morany. Formou mailingu, na webových i FB stránkách muzea byl zveřejněn návod a inspirativní
fotografie na výrobu Morany z přírodních materiálů. Účastníci byli vyzváni, aby Moranu o Smrtné
neděli, kdy je tradičně vynášena Morana z muzea (letos nebylo možné akci uspořádat), vyhodili do
řeky a poslali do muzea fotografii svého výtvoru. Sešlo se jich 27 a jsou zveřejněny na webu muzea.
Na webových stránkách muzea je stále k dispozici virtuální prohlídka výstavy o hradě Přimda a
koncem roku byla zveřejněna nová virtuální prohlídka muzejních expozic.

c) Semináře, vědecké a odborné konference
Muzeum bylo již tradičně spolupořadatelem konference s příspěvky odborných i laických zájemců o
přírodu a historii Českého lesa s názvem Setkání přátel Českého lesa. V roce 2021 proběhlo na
domažlické části CHKO, konkrétně v Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem koncem září. Zoolog
muzea Mgr. Martin Liška zde přednesl příspěvek Ryby okresu Tachov - výsledky odchytů z let
2019/2020.
Archeologové Mgr. Jiří Chlevišťan a Mgr. Martin Loukota se účastnili konference Počítačová podpora
v archeologii a spolu s dalšími kolegy prezentovali poster k projektu „Krajina jako poznatek“– nový
projekt krajinné archeologie západních Čech. Účasti na odborných konferencích bez příspěvků budou
uvedeny v bodě f).

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. V listopadu 2021 byla Sněmem AMG znovu zvolena do této funkce. Nadále také pokračuje její
angažmá v redakční radě Věstníku AMG jako předsedkyně této rady.
Ředitelka byla členkou řešitelského týmu pro přípravu Programu rozvoje města Tachova (PRoMT III.
na roky 2021 – 2030).
Ředitelka muzea zastupuje AMG v Koalici mezioborových pedagogických asociací a skupin (KOMPAS),
která je partnerem v procesu velké revize Rámcově vzdělávacího programu základního vzdělávání.
Ředitelka se účastní jednání v projektu Husova cesta z Prahy do Kostnice.
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.
Ředitelka je členkou řešitelského týmu pro expozici bylinkářství v NKP Jízdárna Světce. Jde o IROP
projekt města Tachov.
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 spolupracovali 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 řeší
ZČU v rámci dotačního titulu TAČR.
Muzeum je kolektivním členem České archeologické společnosti.

e)zajištění badatelské činnosti a konzultace pro veřejnost, školy, obce aj.
Pracovníky Muzea Českého lesa v Tachově bylo v roce 2021 provedeno 61 badatelských úkonů.
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 18 speciálních vzdělávacích programů pro děti, jichž se zúčastnilo cca 459 žáků.
Novým tipem programu, jenž byl určen hlavně dětem z mateřských škol a nižších ročníků ZŠ, bylo
představení v období adventu - OŽIVENÝ LOUTKOVÝ BETLÉM. Loutkový betlém z dílny uklízeče
muzea Karla Maňury, kde některé komponenty vyrobil údržbář Vladimír Hrebíček, oživili v krátkém
vystoupení pracovníci muzea. Vedle autora loutek muzejní pedagožka Iveta Pšeničková a vedoucí
oddělení správy sbírek Jaroslava Brichtová. Představení bylo hráno opakovaně ve dvou dopoledních,
a přestože byla z důvodů protiepidemických opatření kapacita limitována, absolvovalo je celkem 158
dětí.
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 množství karantén, ve kterých se žáci opakovaně ocitali, byl opět opuštěn tradiční formát
komentovaných prohlídek města a následný společný test v muzeu. Ředitelka muzea opět vytvořila
nové materiály, které byly postaveny na samostudiu a umožňovaly splnění podmínek soutěže i z
domova. Obdobně byla organizována soutěž pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázia
s názvem 20. století na Tachovsku. Jak je již řadu let tradicí, ceny do soutěží finančně podpořilo
Město Tachov. Potěšující je, že účast byla větší než v roce předchozím.

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
Opakovaně jednání exekutivy AMG on-line a prezenčně v Praze, výjezdní v Mikulově. Stejně tak
jednání redakční rady Věstníku AMG buď on-line nebo prezenčně v Praze.
Účast na otevření nové části expozice na hradě Velhartice a zakončení projektu IROP v muzeu
v Mariánské Týnici.
Ve spolupráci s ekonomkou zajišťovala převoz výstavy do Krnova.
Účast na jednání poradního sboru v muzeu ve Stříbře.
Účast na Setkání přátel Českého lesa – Klenčí pod Čerchovem
V souvislosti s aktivitami v muzejní pedagogice účast na on-line workshopech k velké revizi RVP,
jednání asociace KOMPAS. Prezenčně pedagogické konference Rady galerií v Praze a pedagogické
konference komise při AMG v Českých Budějovicích.
Prezenčně také proběhla jednání krajských sekcí AMG – plzeňské v Plzni a karlovarské v Mariánských
Lázní.
V červnu se účastnila slavnostního vyhlášení národní soutěže muzeí Gloria musaealis. V témže měsíci
porady ředitelů v Plzni.
V listopadu Sněmu AMG v Brně.
Mgr. Jaroslava Brichtová – vedoucí správy sbírek, konzervátorka
Konference komise konzervátorů a restaurátorů – Klatovy
-účast na jednání poradního sboru v muzeu ve Stříbře
Mgr. Štěpán Čadek-historik
V září účast na semináři komise historiků v Liberci.
Několik cest badatelských do Plzně a jedna do Prahy.
Lenka Havlová – ekonomka
Odvoz výstavy do Krnova, účast na zakončení projektu IROP v M. Týnici.
Seminář účetní uzávěrka – Plzeň
Mgr. Jiří Chlevišťan – archeolog, vedoucí oddělení výzkumu
-prakticky denně vyjíždí archeolog na dohledy staveb v regionu
- opakovaně jednání archeologické komise – Kladruby, Plasy, Kšice – Beraní Dvůr, Klatovy,
-účast na otevření nové expozice – hrad Velhartice
-převzetí nálezů – Plzeň, Mnichovice, Prachatice
- konference muzejních archeologů – Roztoky
Jindřiška Křížková – účetní
Seminář účetní uzávěrka – Plzeň
Mgr. Martin Liška – zoolog
Několikrát v týdnu dokumentační cesty v rámci výzkumných úkolů.
Účast na Setkání přátel Českého lesa – Klenčí pod Čerchovem
Škola muzejní propedeutiky – 1x měsíčně – Praha

Účast na výzkumu ptactva - Javna ustanova PP Vransko jezero – Chorvatsko, projekt Jihočeské
univerzity
Přednáška pro dětský tábor - Křínov

Mgr. Martin Loukota – archeolog
Řada výjezdů na záchranné archeologické dohledy a účast na jednáních archeologické komise

Petr Mudra – botanik
-několik výjezdů na floristické výzkumy v regionu a s badatelem na lokality
Iveta Pšeničková – muzejní edukátor
-opakovaně cesty se zoologem při výzkumu skorce vodního

8.Ediční a publikační činnost
Čadek Š.: pravidelná editace aktualit na internetových stránkách muzea
www.muzeumtachov.cz, počet návštěv za rok 2021: 7478
Čadek Š.: Kronika č. 5 Tachovské měšťanské a chlapecké školy, Historia Occidentalis, ZČM Plzeň,
v přípravě
Čadek Š.: Válka o rakouské dědictví a Francouzi v Českém lese, Český les 20/2021
Čadek Š., Edl J.: Bibliografie Tachovska 2019-20, Sborník Muzea Č. lesa 37/2021
Hutníková J: 10 úvodníků na téma Tachovský průmysl pro programový měsíčník Tachovské listy
Hutníková J: Barokní questing – Hledačka s rýmy
Hutníková J., Liška M.: RNDr. Pavel Řepa (1943 – 2021), Sborník Muzea Č. lesa 37/2021
Hutníková J: Oceňování darů, Věstník AMG 2/2021
Hutníková J: RNDr. Pavel Řepa, nekrolog, Věstník AMG 3/2021
Hutníková J: Setkávat se on-line má smysl, Věstník AMG 3/2021
Hutníková J: Tradice netradičně, Věstník AMG 3/2021
Hutníková J: Otázky pro nové ředitele – Mgr. Jiří Orna, Věstník AMG 5/2021
Hutníková J: Pilíř naší práce, Věstník AMG 5/2021
Hutníková J: Ptáci Tachova, představení publikace, Věstník AMG 6/2021
Hutníková J: Sešli jsme se v Brně, Věstník AMG 6/2021
Hutníková J: administrace FB stránek muzea, v r. 2021 zveřejněno 176 příspěvků, registrováno 856
„přátel“ k 31. 12. 2021, počet oslovených 44 373
Liška M.: Ryby okresu tachov – výsledky odchytů z let 2019 a 2020, Český les 20/2021
Liška M., Vosátka D.: „Neobvyklé“ umístění hnízda husice nilské na Tachovsku, Český les 20/2021
Liška M.: O vodních kosech na Kosím potoce, Arnika, v tisku
Loukota M.: Identifikace mohylového pohřebiště Babina-Kalička, Památky západních Čech, v tisku
Mudra P.: Zajímavé rostliny Českého lesa a jeho podhůří: rdest alpský, Český les 20/2021
Mudra P.: Současné rozšíření vstavače kukačky (Anacamptis morio) na Domažlicku a Tachovsku,
Sborník Muzea Karlovarského kraje Cheb 29/2021
Mudra P., Mudrová R.: Mechorosty v NPR Rolavská vrchoviště, Arnika
Muzeum vydává od r. 1967 sborník odborných i populárně naučných článků z oblasti regionální
historie a přírodovědy. V posledních letech vychází v intervalu dvou let.
V závěru roku 2021 vyšlo č. 37.

Sborník Muzea Českého lesa v Tachově č. 37 obsahuje příspěvky:









P. Řepa: Vývoj hnízdního společenstva vodních ptáků na rybnících v Tachovské brázdě
J. Úlovec: Příspěvek k dějinám zaniklé tvrze Reuth - Krajt
V. Červenka, M. Novotná: K historii tří drobných památek v příhraničním hvozdu
K. Petráň: Dva rodinné portréty Windisch-Graetzů ve sbírkách kladrubského kláštera
J. Edl: Majetková situace židovských náboženských obcí Chodová Planá a Tachov na počátku
20. století
J. Vladař: Havárie amerických letadel na Tachovsku v dubnu 1945
Š. Čadek, J. Edl: Bibliografie literatury k dějinám okresu Tachov
J. Hutníková, M. Liška: RNDr. Pavel Řepa (* 1943 - + 2021)

Problematice Muzejního občasníku a youtube kanálu se věnuji v jiné části výroční zprávy.
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 2021 uvedla 8 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 více než dvě desítky reportáží a pozvánek natočených s ředitelkou,
historikem, botanikem, zoologem a archeologem muzea. Akce muzea jsou dále prezentovány na
turistickém portále ČR www.czecot.cz (413 zobrazení) a na www.kdykde.cz , kde bylo zveřejněno na
titulní straně 8 top akcí.

Výběr moranek, které zaslali účastníci on-line smrtné neděle. Na odkazu
https://www.muzeumtachov.cz/muzejni-obcasnik.html je ke stažení soubor „ Moranky od
veřejnosti“, kde jsou prezentovány všechny zaslané.

9. Ekonomika
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

K 31.12.2021 v tis. Kč
838
178
639
21
752
176
34
542
6548
4806
144
1569
13
160
4
12
630
530
100
8784
379
177
171
31
155
21
134
8250
8250
8784

Vybrané údaje z účetní závěrky. Celá účetní závěrka je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu Plzeň.

10. Seznam pracovníků k 31.12.2021
PhDr. Jana Hutníková – ředitelka muzea
Lenka Havlová – ekonomka, zástupce ředitele
Jindřiška Křížková – účetní (0,5 úvazku)
Petr Mudra – botanik – kurátor přírodovědných fondů (0,5 úvazku)
Mgr. Martin Liška – zoolog
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)
Mgr. Jaroslava Brichtová – kurátor společenskovědních sbírek – konzervátor, vedoucí odd.správy
sbírek
Radka Rudová – pokladník, výtvarník, knihovník
Vladimír Hrebíček – údržbář (0,75 úvazku)
Karel Maňura– uklízeč ( 0,75 úvazku)

Přepočtený stav pracovníků byl 10,8.
V březnu 2022 sestavila PhDr. Jana Hutníková

Tým pracovníků muzea inspiroval veřejnost k virtuálnímu sletu čarodějnic

