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Obecné informace o činnosti pracoviště
ÚOP v Plzni působí v Plzeňském kraji. Posláním pracoviště je
poskytovat na tomto území odborné služby v rozsahu upraveném vnitřními předpisy NPÚ, a to v návaznosti na úkoly, které NPÚ má jako odborná organizace státní památkové péče
podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Přehled všech dotací přidělených MK na akce
kontrolované pracovištěm
Název dotace

Dotace v tis. Kč

Havarijní program

Památková rada
Redakční rada edice Památky západních Čech
Regionální hodnotící komise
Regionální komise pro Havarijní program a Program
péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
Regionální komise pro Program restaurování movitých kulturních památek
Krajská archeologická komise
Komise majetková a likvidační
Škodní komise

Akce stavebněhistorických průzkumů
Švihov (okr. Klatovy), kostel sv. Jiljí
Rozvadov (okr. Tachov), zámeček Diana

4 828

Program záchrany architektonického dědictví

12 550

Program regenerace městských památkových
rezervací a zón

4 580

Program péče o vesnické památkové
rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

3 065

Program restaurování

800

Celkem

25 823

Souhrnný přehled všech odborných vyjádření
ÚPD

Odborná vyjádření dle §14
zákona č. 20/87 Sb.

Ostatní

Celkem

14

1 183

15

1 212

Počet archeologických akcí
Počet

Dohled

1

Záchranný archeologický průzkum

8

Celkem

9
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Archeologické akce

4

Věda a výzkum
ÚOP v Plzni bylo v roce 2013 zapojeno do celkem sedmi vědecko-výzkumných aktivit.
1. Archeologie – odborné vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu (DKRVO; řešitelé: Mgr. Sokol, Mgr. Foster, Mgr. Waldmannová, Mgr. Sedláková)

Vznikla dokumentace vybraných historických oken a dveří.
Formou operativního průzkumu a dokumentace byla další
pozornost věnována roubeným stavbám na Plzeňsku.

Byly zpracovány podklady pro mapy s odborným obsahem
ve vztahu k památkovým objektům ve správě NPÚ. Vznikl
archeologický atlas hradu Švihov. V rámci terénní a prostorové identiﬁkace a dokumentace archeologických lokalit byla
vizuálně prozkoumána zřícenina hradu Přimda a bylo pořízeno její geodetické zaměření (viz obrázek na předešlé straně).

5. Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (NAKI; řešitel: Mgr. Foud)

2. Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století
(DKRVO; řešitelé: Ing. arch. Břízová, Ing. arch. Buchbergerová, Mgr. Bc. Rys, Mgr. Tuma, PhD., Ing. Domanický)
Průzkumy a odborná dokumentace se soustředily především
na stavby veřejné, zejména školské, a na historické vilové čtvrti v Plzni. Dále se pak týkaly v komplexním záběru vybraných
souborů technických a industriálních památek nejen v Plzni,
ale i jinde v Plzeňském kraji (tzv. Strousbergova železnice,
historické papírny na Sušicku).
3. Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví (DKRVO; řešitelé: Mgr. Štumbauer a PhDr. Černá, současně hlavní řešitelka úkolu uvnitř NPÚ)
Konkrétní výzkum se týkal obrazového rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu státního zámku Kozel a jeho prezentace formou interaktivního počítačového modelu s odkazy
na genealogická, obrazová, životopisná a další data.
4. Výzkum nemovitých památek; aktuální metodické otázky
průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich
vybrané exempláře (DKRVO; řešitelé: Mgr. Foud, Plešmíd, DiS.)

Byly zpracovány podklady pro evidenční list KPZ Plasko.
Připravoval se text publikace o ochraně kulturní krajiny
(KPZ Plasko a KPZ Chudenicko).
6. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (NAKI; řešitel: Mgr. Štumbauer)
Kromě jiného bylo vytvořeno sto nových katalogizačních
záznamů, veriﬁkováno a upraveno přibližně tisíc fotograﬁí
historických tisků.
7. Historický fotograﬁcký materiál – identiﬁkace, dokumentace, interpretace, prezentace aplikace, péče
a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (NAKI; řešitelka: PhDr. Černá)
Příprava metodiky Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotograﬁckého materiálu v kontextu
používaných elektronických systémů evidence příspěvkových organizací MK.
Vedle toho probíhala na územním odborném pracovišti v Plzni další vědecko-výzkumná práce, jejíž výsledky
byly publikovány ve sborníku Památky západních Čech
III – 2013 (řešitelé: Ing. arch. Kaigl, Mgr. Waldmannová,
PhDr. Kroupa).

Další významné aktivity pracoviště
Referát nemovitých památek
V roce 2013 zpracovalo územní odborné pracoviště v Plzni 18 návrhů na prohlášení nemovité věci za kulturní památku. Mezi
nimi také návrh ve prospěch zachování domu čp. 476 na nároží Vodní ulice a ulice B. Němcové v Tachově (viz obrázek na
následující straně), který se stal rozhodnutím Ministerstva kultury kulturní památkou 11. června 2013. Do té doby se uvažovalo o jeho demolici. Jde o zděný dům asi z přelomu 15. a 16. století. Vznikl v rámci dodatečných stavebních úprav městského
opevnění při tzv. Dolní bráně (zbourána 1864–1865). Jeho dnešní vzhled je výsledkem barokní přestavby v druhé polovině
17. století a klasicistních úprav z doby kolem roku 1838. V interiérech se dochovaly četné historické konstrukce a prvky
(klenby, raně barokní záklopový strop, dřevěná dveřní ostění a další). Dům je významným dokladem původního urbanistického řešení při jižním okraji historického jádra města.
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Referát movitých památek

Referát GIS a MIS

V roce 2013 byla fakticky dokončena základní evidence všech
mobiliárních fondů uložených ve státních památkových objektech
v Plzeňském kraji (k 31. prosinci 2013 bylo podchyceno 45 207
inventárních jednotek; zbývá dopracovat ještě cca 850 záznamů).
Veškeré údaje včetně obrazové a další dokumentace jsou uloženy
v celostátním systému centrální evidence mobiliárních fondů CastIS.

V roce 2011 vznikl na ÚOP v Plzni archiv digitálních
fotograﬁí, který má formu společného disku. V roce
2013 bylo do archivu zařazeno po předchozím zpracování celkem 14 856 snímků z průběžně prováděné dokumentace památkového fondu.

Konference, semináře a výstavy
ÚOP v Plzni zorganizovalo ve dnech 21.–23. května 2013 setkání specialistů na památky zahradního umění a zahradníků
s názvem Historické oranžerie a zahradní stavby určené pro pěstování rostlin. Jeho účastníci z celé České republiky i ze
Slovenska měli možnost navštívit vybrané zámecké parky a zahrady v Plzeňském i Karlovarském kraji.
25. září 2013 se konala v sídle ÚOP v Plzni, v domě U Zlatého slunce, konference Kulturní krajina západních Čech. 2. října
2013 se na stejném místě konala konference Umělecké památky a péče o ně, uspořádaná k nedožitým 90. narozeninám
významného českého malíře-restaurátora, V. Bergera. Stěžejní památkářské příspěvky na ní přednesli J. Štulc a P. Jerie.
V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni byly uspořádány dvě fotograﬁcké výstavy: Krása starých dřevěných staveb (letní
výstava) a Půvab dřeva v sakrálním prostoru (zimní výstava).

Publikační činnost
Byly vydány tři nové publikace: Památky západních Čech III – 2013 (Studie a zprávy), ANDERLE, Jan: Dům U Zlatého slunce
v Plzni a KAIGL, Jan: Horšov – kostel Všech svatých.

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2013 nebyly po územním odborném pracovišti v Plzni vyžadovány informace podle § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
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Městský dům čp. 476 v Tachově

