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Úvod 
 
Západočeské muzeum v Plzni předkládá veřejnosti soubornou zprávu o své činnosti za rok 
2003. Celkově lze uplynulý rok hodnotit jako úspě�ný.  Navý�ení příspěvku na činnost od 
Plzeňského kraje jako zřizovatele muzea umo�nilo výrazně  zkvalitnit výstavní činnost i 
činnost vědecko výzkumnou.  Vlastní sbírkotvorná činnost roz�ířila sbírky muzea o mno�ství 
sbírek, získaných sběry a výzkumy pracovníků oddělení předev�ím  z oborů archeologie, 
paleontologie, botaniky a zoologie. Velké mno�ství darů pro národopisné oddělení svědčí o 
stále stoupajícím povědomí o muzea v nej�ir�ích řadách veřejnosti. Ze zpracování sbírek a 
výzkumné činnosti se rozvíjela úspě�ně i vědecká a předná�ková aktivita muzea. Muzeum 
zpracovávalo 13  grantů, z toho 2 nově získalo v roce 2003 a 6 jich pracovníci muzea 
úspě�ně v loňském roce obhájili. Odborné aktivity dokládá i velký počet předná�ek, referátů 
na konferencích v České republice i zahraničí a předev�ím rozsáhlá publikační činnost 
odborných pracovníků Západočeského muzea.  Vysoká odborná úroveň muzejních 
pracovníků je nepřímo ohodnocena i skutečností, �e řada z nich předná�í ve svých 
specializacích na Západočeské univerzitě v Plzni. Pracovníci Západočeského muzea působí 
v řadě regionálních i celostátních odborných , či muzeologických komisích, poradních 
sborech nebo edičních radách odborných časopisů a sborníků.  
   Evidence  sbírek je v Západočeském muzeu zpracovávána v databázích a průbě�ně je 
doplňována nejen fotodokumentací sbírkových předmětů, která mimo odborná pracovi�tě je 
zálohově vedena v centrálním registru ISO, kde je doplňována o mezinárodní identifikační 
popis pro potřeby policie a celních orgánů pro případ  zcizení. V databázích je evidována 
více jak třetina celého sbírkového fondu muzea a postupně jsou přepisovány evidence 
lístkové a kni�ní Evidence sbírek je v zákonných intervalech předávána na MK ČR do 
centrální evidence sbírek ČR. V loňském roce se výrazně zvý�il podíl systematické podrobné 
evidence sbírkových předmětů. Byly překročeny i  zákonné počty inventarizace sbírkového 
fondu.  
    V uplynulém roce byla uspořádána řada hodnotných výstav z vlastních sbírek, případně 
byly  přejaté  výstavy doplněny sbírkovými předměty muzea.  Za v�echny stačí uvést  
výstavu pořádanou v koprodukci se společností Praga mystica "Krásy a tajemství České 
republiky - Plzeňský kraj, kterou se podařilo upravit do podoby je� zaujala �irokou veřejnost 
celého Plzeňského kraje. I přes rozporuplné názory na ztvárnění tématu, výstava předev�ím 
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zaujala �kolní mláde� a seniory. Upravené prostory hlavní budově, kde dosud nejsou 
instalovány stálé expozice byly vyu�ívány pro výtvarné výstavy. 
Přetrvávajícím problémem je stavební nepřipravenost dal�ích  expozičních sálů muzea a 
finanční náročnost nových expozic. Rekonstrukce  muzejní budovy byla zahájena v roce 
1985 a proto část prostředků  musí být věnována na průbě�né opravy. Pro rok 2004 je v�ak 
připravena instalace části expozic u�itého umění v repasovaném původním výstavním 
mobiliáři vyrobeném dle návrhů arch. Josefa �korpila, architekta muzejní budovy.  
    Předná�kový sál muzea je plně vyu�íván nejen pro vlastní muzejní akce, ale je 
realizována řada předná�kových cyklů a  koncertů, které muzeum představují i jako �ivou 
kulturní instituci, která se dnes ji� stala nedílnou součástí kulturního �ivota města a  
Plzeňského kraje. V muzejní budově je pořádána i řada nadregionálních konferencí a 
sympozií. Z těch nejvýznamněj�ích jmenuje alespoň  25. ročník Mezinárodní smetanovské 
klavírní soutě�e nebo pravidelná setkání Plzeňského kraje se sousedními německými 
zeměmi Dolním Bavorskem a Horní Falcí.  Prvním krokem pro zlep�ení vzájemných 
pracovních vztahů mezi muzei a �kolní mláde�í byl uspořádán ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou ZČU pracovní seminář  Muzeum a �kola, který by se měl stát v budoucnu 
pravidelným pracovním setkáváním  pedagogů a muzejních pracovníků. Spolupráce �koly s 
muzeem  byla v minulosti jen formální a náhodná. Společným cílem je, aby dne�ní �kolní 
mláde�  na�la v dne�ním industrializovaném komerčním světě trvalé hodnoty regionu a 
vlasti, ke kterým by se mohla vracet i v dospělosti. 
     Ne v�echny úkoly a potřeby muzea v�ak byly v minulém roce naplněny. Nepodařilo se 
dokončit přestěhování sbírek z některých nevyhovujících depozitářů, kam mají být ulo�eny 
sbírky z nevyhovujících depozitářů do nich� byly převezeny jak při rekonstrukci muzejní 
budovy, tak v rámci vyklizení restituovaných objektů muzea. Nepodařilo se dokončit opravy 
náhradního objektu ve Zborovské ulici.  Za pomoci dotace MK ČR byl v�ak dokončen a 
kolaudován statek na Bolevecké návsi 16 a dokončeny úpravy centrálních depozitářů v 
Nepomuku, kde se v�ak zatím nepodařilo zajistit optimální vlhkost a regulaci  slunečního 
záření. Po zprovoznění konzervačního ozařovacího pracovi�tě Středočeského muzea v 
Roztokách , zničeného povodněmi,  bylo znovu zahájeno o�etřování  sbírkových předmětů z 
organických materiálů tak, aby do nově instalovaných depozitářů nebyly  z nevyhovujících 
prostor zaneseni �kůdci. 
     Do nového roku vstupuje muzeum s řadou naléhavých úkolů jejich� splnění bude závislé 
nejen na hospodárném vyu�ití přidělených finančních prostředků, ale i iniciativním a 
odpovědném přístupu v�ech muzejních pracovníků, kteří někdy setrvávají na zaběhnutých 
principech práce minulých let. V souvislosti s tím je připravena řada organizačních opatření, 
která  by měla činnost muzea zefektivnit a umo�nit jeho dal�í rozvoj i v nejednoduché 
finanční situaci celé společnosti. 
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1. Sbírkotvorná činnost 
 
Oddělení prehistorie 
 
a) v dubnu a� červnu proběhl rozsáhlý výzkum na slovanském hradi�ti v Hradci u Stoda 
(41objektů) a na sídli�ti přilehlému ke kostelu sv. Jiří. Součástí výzkumu bylo i sledování 
výkopů ve Vsi Tou�kově (bod 1.1.a plánu činnosti ZČM). 
b) v březnu a� květnu výzkum polykulturního pohřebi�tě v Plzni-Radčicích na stavbě haly f. 
HP Pelzer, kde byly prozkoumány �árové popelnicové hroby z milavečské kultury, bohatě 
vybavené hroby hal�tatské (HaC) a men�í hroby pozdně hal�tatské a� časně laténské (bod 
1.1.b plánu činnosti ZČM).  
c) od září do prosince výzkum zaniklé středověké osady Roudná v Plzni-Bílé Hoře a pozdně 
paleolitického a� mezolitického výrobního objektu. Ze středověké vesnice prozkoumáno 135 
zahloubených objektů (nad plán činnosti ZČM) 
d) v červnu záchranný výzkum ve výkopu odvodňovacího kanálu západně od Přehý�ova (7 
objektů) dva dokopány v plo�e (bod 1.1.b plánu činnosti ZČM). 
e) v průběhu celého roku, zejména v�ak v jarních a podzimních měsících byly prováděny 
sběry na vytypovaných lokalitách (sledováno 11 lokalit) (bod 1.1.c plánu činnosti ZČM). 
f) od spolupracovníků ZČM (M. Řezáč a R. Trnka) byly převzaty sběry z několika nově 
objevených lokalit (bod 1.1.d plánu činnosti ZČM). 
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech 
 
Plzeň (okres Plzeň � město) 
� Plzeň � Bo�kov, rodinný dům na ppč. 183/9, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Bolevec, provozní budova fy Portas, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Bukovec, rodinný dům na kat. č. 207, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Černice, obchodní areál Olympia, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Černice, stavba komunikace, in�enýrských sítí a rodinných domů v lokalitě Ke Kačí 

lou�i, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Černice, pneuservis, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Černice, rodinný dům na parcele č. 4 ve středu obce, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Červený Hrádek, stavba technické infrastruktury pro obytný prostor �Stráň� a 

stavba rodinných domů, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Litice, rekonstrukce ulice K Roli, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Litice, rodinný dům na ppč. 1981/76, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Litice, rodinný dům na ppč. 1981/71, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � Litice, ul. Za farou, rodinný dům, dozor, negativní. 
� Plzeň � Lobzy,  výstavba regulační stanice a přelo�ky VTL, dozor, negativní. 
� Plzeň � Lochotín, stavba budovy ČHMÚ, dozor, novověk. 
� Plzeň � město, Borská Pole, výstavba montá�ní haly pro kabelové svazky (III.etapa), 

dozor, negativní výsledek. 
� Plzeň � město, Borská Pole, výstavba areálu firem FUJI KOYO a KOYO SEIKO, dozor, 

negativní výsledek. 
� Plzeň � město, Borská pole,  stavba areálu firmy Hofmeister, dozor, negativní výsledek. 
� Plzeň � město, Borská pole, výstavba areálu firmy Viza Auto, dozor, nálezy novověké 

keramiky. 
� Plzeň � město, Borská pole, výstavba závodu firmy Jan �pilar, dozor, recentní navá�ky. 
� Plzeň � město, Bo�kovské nám. 19, stavba oplocení, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Farského ul., stavba domu s bytovými jednotkami, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Francouzská ul., rekonstrukce NTL plynovodu, dozor, negativní. 
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� Plzeň � město, Hou�kova ul., bytový dům, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Karlovarská ul., rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní.  
� Plzeň � město, Kleisslova ul., rodinný dům, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Letkovská ul., stavba výrobní haly, dozor, recentní navá�ky. 
� Plzeň � město, Libu�ina ulice, přístavba domu č. 22, dozor, s negativním výsledkem. 
� Plzeň � město, minoritský klá�ter, dokumentace klenebních zásypů, negativní. 
� Plzeň � město, Mozartova ul., rekonstrukce plynu, dozor, novověk. 
� Plzeň � město, ul. Na Roudné, rekonstrukce vozovky a in�en. sítí, dozor, negativní a 

dokumentace novověkých vrstev a destrukce kamenné konstrukce neznámého 
stáří. 

� Plzeň � město, Na Roudné 12, přípojka kanalizace, výzkum, středověká jáma na vápno, 
po�árová vrstva, středověká a novověká dla�ba dvora. 

� Plzeň � město, Na Roudné 12, rekonstrukce hospodářského stavení, dozor, středověk. 
� Plzeň � město, Nerudova ul. rekonstrukce vozovky a in�enýrských sítí, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Plovární ul., rekonstrukce plynovodu, dozor, novověké navá�ky. 
� Plzeň � město, Plynární ul., rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní výsledek. 
� Plzeň � město, Polní ul., rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní výsledek. 
� Plzeň � město, Pod V�emi svatými, rekonstrukce plynovodu, dozor, novověké navá�ky. 
� Plzeň � město, Radyňská ul., zástavba proluky ulic Radyňské a Plzenecké, dozor, 

pozůstatky   předchozí novověké zástavby. 
� Plzeň � město, Rokycanská ul., stavba obchodního centra, dozor,  negativní. 
� Plzeň � město, Rube�ova ul., rekonstrukce NTL plynovodu, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, ul. Slovanské údolí, rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní. 
� Plzeň � město, Sylván, budova Českého Telecomu, dozor, pravěk, pozdní středověk � 

novověk. 
� Plzeň � město, Tyr�ův sad, stavba silnice, dozor, pozdní středověk, novověk. 
� Plzeň � město, ZČM � statická sonda u základů bývalé hradby spojující budovu muzea 

s hotelem Continental, dozor, nálezy novověké keramiky. 
� Plzeň � Radčice, stavba rodinného domu, raněstředověký objekt, několik fází 

středověkého a novověkého domu. 
� Plzeň � Újezd, ul. Na Dra�kách, rekonstrukce plynovodu, dozor, negativní. 
 
Doma�lice (okres tý�) 
� ulici Npor. O. Barto�ky, pokládka kabelů NN, dozor, recentní navá�ky. 
� stavba vodního díla �Sádky u Tří vrb�, dozor, s negativním výsledkem. 
� Husova ulice, přístavba k čp. 33, dozor, s negativním výsledkem, pouze ve stěně terénu do 

podlo�í vykopaný, dnes zřícený sklípek. 
� výkop pro plynovodní přípojku do objektu čp. 272, dozor, s negativním výsledkem. 
� přístavba po�ty, dozor, s negativním zji�těním. 
� výkop pro plynovod pro objekt starých kasáren, dozor, s negativním výsledkem. 
� nástavba domu s pečovatelskou slu�bou, dozor, recentní navá�ky a kamenná zídka z 

některé z předchozích staveb. 
� stavba prodejny Plus, zahájení dozoru, s negativním výsledkem. Výzkum bude pokračovat 

v roce 2004. 
 
Pobě�ovice (okres Doma�lice) 
� plynofikace kolem východního okraje ji�ního křídla zámku a přilehlého areálu bývalé 

vojenské posádky, vrstvy 16. � 18. století, negativní. 
� dokumentace kanalizační rýhy při jihozápadním rohu ji�ního křídla zámku, dokumentováno 

zdivo středověkého stáří. 
� stavba sloupů elektrického vedení u zámku, dozor, negativní. 
� �andova ul, vedení NN, dozor, novověk. 
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Stříbro (okres Tachov) 
� čp. 61, dokumentace gotického zdiva a spáleného dřevěného objektu star�ího ne� stávající 

objekt. 
� renesanční most, odebrány úrovně dla�eb a� na konstrukci mostu, dokumentace situace. 
� ul. Bene�ova a Dostojevského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, dokumentován vývoj 

zádla�by městských komunikací od středověku po současnost. 
� ul. Plzeňská, u hasičské zbrojnice, ve výkopu pro kabel zachyceno středověko zdivo. 
� Masarykovo nám. čp. 14, v plo�e parcely za objektem dokumentována historická dla�ba a 

novověká jímka. 
� minoritský klá�ter, opevnění města v zahradách, dokumentována stratigrafie ve 13 

statických sondách, slo�itý vývoj zástavby u hradeb, zásypy 13. � 16. století. 
 
Tachov (okres tý�) 
� ul. P. Jílemnického, rekonstrukce kanalizace, novověké a recentní vrstvy. 
 
Dal�í obce 
� Bělá nad Radbuzou (okres Doma�lice), rekonstrukce barokního mostu, dozor, nalezena 

valounová dla�ba, jinak bez nálezů. 
� Bezdru�ice (okres Tachov), ul. Fučíkova a Revolučních gard, rekonstrukce kanalizace, 

novověké a recentní zásypy. 
� Blatnice (okres Plzeň � sever), plynofikace, dozor, negativní. 
� Blí�ejov (okres Doma�lice), stavba rodinného domu na parcele č. 781/9, dozor, dva objekty 

s keramikou z doby bronzové. 
� Blí�ejov (okres Doma�lice), stavba rodinného domu na parcele č. 781/29, jeden objekt s 

keramikou z pozdní doby bronzové. 
� Blí�ejov (okres Doma�lice), na severozápadním okraji na parcele č. 758/8, záchranný 

výzkum, sídli�tě z pozdní doby bronzové. Výzkum bude pokračovat v roce 2004. 
� Dobřany, (okres Plzeň � jih),  ul. Pod Slovany, kanalizace, dozor, negativní. 
� Hodovíz (okres Plzeň � sever), zastávka ČSAD, dozor, negativní. 
� Hostouň (okres Doma�lice), kanalizace v ulicích Příkopy a Dobrohostova, dozor, pouze 

novověké vrstvy. 
� Hrad Nečtiny (okres Plzeň � sever), rekonstrukce silnice, dozor, negativní. 
� Hunčice (okres Plzeň � sever), sběr, sídli�tě doby bronzové. 
� Chlumčany (okres Plzeň � jih), roz�iřování lomu, dozor, pozdní středověk, novověk. 
� Klenčí pod Čerchovem (okres Doma�lice), montá�ní a skladová hala pro firmu Rosenberg 

s.r.o., dozor,  s negativním výsledkem. 
� Kučeř (okres Písek), stavba rodinného domu, negativní. 
� Lhota u Dobřan (okres Plzeň � jih), plynovod, dozor, negativní. 
� Lipí (okres Plzeň � sever), revitalizace rybníka Klenot, dozor, negativní. 
� Lí�ťany (okres Plzeň � sever), in�. sítě pro RD, dozor, sídli�tě doby bronzové, středověk. 
� Litohlavy (okres Rokycany), stavba kanalizace a vodovodu pro budoucí rodinné domky, 

dozor,  negativní. 
� Luhov (okres Plzeň � sever), sběr, pozdně hal�tatské sídli�tě. 
� Manětín (okres Plzeň � sever), oprava NN, dozor, středověk � novověk, skládka keramiky. 
� Manětín (okres Plzeň � sever), rekonstrukce silnice, archeologický výzkum, středověk, 

spálené městské domy, lokační komunikace. 
� Milevsko (okres Písek), čp. 91, Osecká ul., prozkoumána podstatná část obytného objektu 

13. století, v základovém vkopu stávající stavby kachle 16. � 17. století. 
� Milevsko (okres Písek), Cukava, výstavba sídli�tě, dozory, negativní. 
� Nepomuk (okres Plzeň � jih), výkop pro kanalizaci u budovy děkanství, dozor, negativní. 
� Nevřeň (okres Plzeň � sever), plynofikace, dozor, střední paleolit, středověk. 
� Nýřany (okres Plzeň � sever), výrobní haly, ppč. 1999, dozor, s negativním výsledkem. 
� Nová Ves (Plzeň � jih), kanalizace, dozor, negativní a nález novověké keramiky. 
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� Pomezí (okres Jindřichův Hradec), čp. 6 a 9, stavba rodinného domu, prozkoumán suterén 
domu z 16. století s částí kachlových kamen. 

� Potvorov (okres Plzeň � sever), sběr, raný/vrcholný středověk. 
� Pří�ov (okres Plzeň � sever), přípojka vodovodu, dozor, raný středověk. 
� Pří�ov (okres Plzeň � sever), sběr, střední paleolit, jádro. 
� Puclice (okres Doma�lice), úprava svahu nad potokem La�kov u domu čp. 2, dozor, 

recentní nálezy. 
� Rab�tejn (okres Plzeň � sever), úprava terénu u kostela, novověké valounové dlá�dění. 
� Ratiboř (okres Písek), úpravy rodinného domu, negativní. 
� Spálenec (okres Doma�lice), kanalizace, dozor, s negativním výsledkem. 
� Spáňov (okres Doma�lice), hradi�tě, sběr, raný středověk. 
� Starec (okres Doma�lice), stavba �Posílení vodovodu�, dozor, s negativním výsledkem. 
� Stod (okres Plzeň � jih), cihelna, archeologický výzkum, hal�tatské sídli�tě. 
� Tlučná (okres Plzeň � sever), výstavba bytovek, dozor, negativní. 
� Trhanov (okres Doma�lice), plynofikace domu čp. 60, dozor, s negativním výsledkem. 
� Trnová (okres Plzeň � sever), přístavba zemědělského statku, dozor, negativní. 
� Vejprnice (okres Plzeň � sever), ul. U �koly, výkop pro in�. sítě, dozor, negativní. 
� Vochov (okres Plzeň � sever), stavba rodinného domu na parcelách 487 a 954/1, dozor, s 

negativním výsledkem. 
� Vsti� (okres Plzeň � jih), vodovod, dozor, negativní. 
� Zahořany (okres Doma�lice), kanalizace, dozor, jednak negativní situace, jednak recentní 

navá�ky. 
� Zahořany (okres Doma�lice), stavba regulační stanice a VTL plynovodní přípojky, dozor, s 

negativním výsledkem. 
� Zbůch (okres Plzeň � sever), výstavba bytových jednotek, dozor, negativní. 
� Zbůch (okres Plzeň � sever), ul. Stará čtvrť, stavba vodovodu, dozor, novověké navá�ky. 
 
Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, vět�í liniové stavby 
 
plynovody a kanalizace 
� Spáňov a mezi Spáňovem a Koutem na �umavě (okres Doma�lice), plynofikace, dozor, 

mezi obcemi situace negativní, v intavilánu Spáňova vrstvy 15. a� 20. století. 
� Postřekov, Chodov, Trhanov a Klenčí pod Čerchovem a mezi Postřekovem a Díly a mezi 

Trhanovem a Klenčím (okres Doma�lice), kanalizace, dozor, jednak negativní situace, 
jednak novověké navá�ky, v Trhanově vrstva navá�ky s keramikou 18. století, v Klenčí v 
profilu výkopu soubě�ně s výkopem kamenná zeď blí�e neurčeného významu. 

� Zahořany, Sedlice a Bořice (okres Doma�lice), plynofikace, dozor, jednak negativní situace 
(mimo intravilán obcí), jednak novověké navá�ky (v intravilánech obcí). 

� Horní a Dolní Kamenice (okres Doma�lice), plynofikace, dozor, jednak negativní (mezi 
obcemi, zčásti v intravilánech), jednak novověké vrstvy (intravilány obcí).  

 
stavba dálnice D 5 � dálniční obchvat Plzně 
� Starý Plzenec (okres Plzeň � jih), trať Dolej�í borovice (u koterovského dálničního mostu). 

Na strategické poloze, kontrolující �iroké údolí řeky Úslavy, bylo záchranným výzkumem 
dolo�eno opakované osídlení, počínaje mlad�í dobou kamennou (StK). V roce 2003 byl 
prozkoumán hliník s torzy 6 pohárovitých a lahvovitých nádob. K sídli�ti z počátku 
eneolitu (Schussenried, Michelsberg?) patří hliník o průměru cca 16 m a hloubce do 2 m 
s rozsáhlým souborem nálezů (rytá, často bíle inkrustované keramika � převá�ně poháry 
a mísy, l�íce, brou�ené a vrtané kamenné nástroje, �típaná kamenná industrie, drtidla 
obilí a zvířecí kosti). Z přelomu doby hal�tatské a laténské byly mj. prozkoumány 2 
zahloubené chaty s nálezy keramiky, skla (�lutý korál s modrými očky) a �elezářské 
strusky. Nále�í sem patrně i atypická nezahloubená chata o rozměrech cca 8 x 8 m, s 
kůlovou konstrukcí, po obvodu vymezená úzkým �labem. Výzkum v roce 2003 probíhal v 
místech přelo�ky polní cesty a na trojúhelníkovité plo�e pod retenční nádr�í. Výsledky 
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výzkumu i výsledky letecké prospekce z předchozích let indikují pokračování nalezi�tě do 
polní tratě v prostoru mezi dálnicí a koterovským lomem. 

� �těnovice (okres Plzeň � jih), trať Zámostí. Porostové příznaky, zji�těné leteckou prospekcí 
v předchozích letech, byly potvrzeny záchranným výzkumem. Lokalita byla v minulosti 
značně po�kozena orbou a půdní erozí. Prospekcí a následným výzkumem byla zji�těna 
nová lokalita  sídli�tě star�í doby �elezné -  hal�tatského období. 

 
Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb 
 
� Bukovec (okres Doma�lice), kostel Nanebevzetí Panny Marie, archeologický výzkum, 

středověké pohřebi�tě, prav. sídli�tní situace 13. století u kostela, dokumentace 
stavebního vývoje. 

� Hora�ďovice (okres Klatovy), kostel sv. Petra a Pavla, klenební zásyp, novověk. 
� Klá�ter Kladruby (okres Tachov), dozor a záchranný výzkum při odvodňování závěru 

baziliky. 
� Klá�ter Kladruby (okres Tachov), dozor a záchranný výzkum při opravě a prodlu�ování 

kanalizačního řadu na velkém nádvoří. 
� Klá�ter Kladruby (okres Tachov), záchranná stavebně historická dokumentace (dosud 

nepřístupné části čp. 43, podkroví severní boční lodi baziliky, omítky v podkroví lodi kaple 
V�ech svatých, jihozápadní část staré prelatury). 

� Kvá�ňovice (okres Klatovy), kostel sv. Bartoloměje, výzkum sakristie, středověké a 
novověké pohřebi�tě, dokumentace stavebního vývoje. 

� Loza (okres Plzeň � sever), zaniklý kostel Nejsvětěj�í Trojice, archeologický výzkum. 
� Milevsko (okres Písek), areál premonstrátského klá�tera, provedeno měření georadarem v 

bazilice, zji�těno neznámé zdivo; dále polo�eno 6 sond, v nich� zji�těna neznámá gotická 
budova na II. nádvoří, při severní straně choru baziliky neznámá románská vě� a 
západně od dne�ního děkanství gotická kanalizace původního opatství. 

� Pivoň (okres Doma�lice), areál augustiniánského klá�tera, dozory při výklizech destrukcí v 
prostoru ka�ny na nádvoří západně od kostela, dokumentace terénních úprav ji�ně od 
kostela vně konventní budovy a zásahů v ji�ní konventní budově (několik fází sklepa). 

� Pomezí (okres Jindřichův Hradec), prozkoumána loď největ�ího českého románského 
jednolodního kostela s vlo�eným chorem a apsidou; prozkoumáno 13 kostrových hrobů, 
superpozice dla�eb a zbytky dřevěné zástavby star�í ne� kostel (části dvou kůlových 
domů, u jednoho v přístavku celá zásobnice); takté� prozkoumána severní polovina 
románského paláce hradu. 

� Stříbro (okres Tachov), dokumentace průkopu přes původní rajskou zahradu minoritského 
klá�tera, ve výkopu zdivo star�í ne� rajská zahrada a ambit. 

� V�ehrdy (okres Plzeň � sever), kostel sv. Prokopa, rekonstrukce silnice a přestavba 
hřbitovní zdi,  středověk, novověké pohřebi�tě. 

� V�eruby (okres Plzeň � sever), kostel sv. Ducha, archeologický výzkum, středověké a 
novověké pohřebi�tě. 

 
Oddělení star�ích dějin 
 
-  Drobné, převá�ně dozorovací a sběrné akce v terénu i v intravilánu, a to jak vlastními 

silami, tak ve spolupráci s dobrovolným aktivem ( např. KAS), PÚ, ostatními muzei a  
jinými archeologickými organizacemi  (ZIP, Archeos, Archaia..) v regionu aj. s prvotním 
cílem poznání zasídlení středověké krajiny. 

 Archeologické akce se sbírkotvorným efektem: St.Plzenec, Podhradní ul. (V 2003) 
Archeologické akce bez sbírkotovorného efektu: Třemo�ná ( III-V 03), Třemo�ná-Zálu�í 
(IX 03), St.Plzenec- Nepomucká (V 03), Sedlec-vodovod (VI-VII 03), Sedlec-plynovod, 
Turistická a Za dvorem (VI a IX 03), Plzeň-horkovod Výstavi�tě ( V-XII 03), Plzeň-Černice 
(XI 03), Plzeň-Borská pole TYPOS  (X-XII 03), Plzeň-Borská pole DAIHATSU (XII 03). 
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- Převzetí archeologického materiálu od jiných organizací ( muzea, PÚ, Archeolgický 
ústav, ÚAPP, ZIP aj.) po prvotním zpracování a dále převzetí archeologického materiálu 
od OZAV ZČM, rsp. odd. pravěku ZČM za tých� podmínek. 
- Od OP ZČM předána zámecká sbírka Hor�ovský Týn a staré sběry ZSO Roudná 
- Od dobrovolného aktivu předány sběry � Lopata-obléhací tábor (M.Novobilský), 
ZSO Čečín (T. Morgensternová), Myslovice (J.Král), Horní Bříza ( R.Trnka), Homberk 
(M. Uherský), Mladice  (K.Sedláček). 

 
- Doplňování sbírkového fondu oddělení zejména u fondů F, M, N, DP, Z, ZU a fondů AC 

dle koncepce oddělení v závislosti na přidělených financích , zejména v�ak doplňování 
sbírek s maxim. vyu�itím mimorozpočtových prostředků ( vlastní sběr, dary, převody): 
Plní se dle koncepce, viz bod III.2. U uvedených fondů bylo zakoupeno 73 př.čísel (= 95 
předmětů) z fondů AZ a AN, jinak získáno 186 př. čísel (= 265 předmětů), tedy vět�ina, 
přes 2/3 přírůstků. Vzhledem k charakteru sbírek ( vyznamenání, papírové peníze, 
medaile, mapy, grafika, palné zbraně, uniformy aj.) je logicky vět�ina přírůstků z období 
novověku, rsp. současnosti. Na nákup sbírek určeno 81 208 Kč. 

 
Oddělení nověj�ích dějin 
 
-fotografická dokumentace, zvlá�tě současného vzhledu Plzně a okolí, kulturních a 

politických událostí /i ve spolupráci s fotografem ZČM/ 
- dal�í roz�iřování multioborového sbírkového fondu, zvlá�tě předměty dokumentující vývoj 

drobné techniky  
- sběr dokumentů a předmětů vztahujících se k významných plzeňských  osobnostem a 

událostem kulturního, politického, průmyslového a církevního �ivota 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
Do sbírek odd. byly nakoupeny sbírkové předměty: 
l ks � akvarel, pohled na budovu Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni, l/4 20. století, autor  

Oskar Schmidt 
2 ks � umělecké autorské vázy s malachitového skla, art deco, autor � Arthur Plewa, 

Jablonec, fy. Curt Schlevogt, kolem 1935 
1 ks � secesní  závěsný reliéf, obecný kov postříbřený, patrně Čechy po roce 1900 
 
Oddělení národopisné  
 
a)   Akviziční činnost vycházela z dlouhodobé koncepce tohoto oddělení, byla tudí� 

zaměřena na dokumentaci způsobu ka�dodenního  způsobu �ivota a práci, duchovní a 
kulturní vy�ití v�ech sociálních vrstev a věkových kategorií obyvatel města Plzně i 
příměstských oblastí, které v minulosti tvořily vesnické lokality plzeňského dominia. Nově 
se výzkumy a sběrná činnost zaměřuje na nové komunity nečeských etnik. Dlouhodobě 
je dokumentován také stavební vývoj v sledovaném regionu. Při průbě�ném plnění je 
důle�itým aspektem dodr�ování historicky koncepčního doplňování stávajících fondů 
oddělení. 

 Počet přírůstků nakoupených: 30, jedná se o kovářské nářadí ze St. Plzence, koberec, 
�kolní pomůcky, sedlářský stroj, loutky od plzeňského výtvarníka Vl. Havlice, betlém 
ručně háčkovaný, dal�í zařízení z domácností, řemeslné nářadí, obrazy se záběry na 
Plzeň a kresba V. Cinybulka - Spejbl a Hurvínek. Zvlá�tě významné pro sbírky byla 
porcelánová dóza � Plzeň, 1. třetina 20. století.  Libu�e Pelnařová darovala muzeu 
zemědělské nástroje z l. pol. 20. století. 
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b) Akviziční činnost vztahující se k �idovskému etniku v západočeské oblasti byla 
soustředěna předev�ím na zdokumentování a revizi dosud publikovaných  materiálů  a 
vyhledávání nových archivních dokladů k vytypovaným lokalitám. 

 
Oddělení paleontologické 
 
-    Z grantového projektu A3111304 byla obohacena sbírka terénními sběry  - cca. 120 ks;    

př. č. 1/03. Sbírkové předměty zahrnují rostlinné fosílie z období karbonu z lokality 
�acléř.  

-  Doc. Fatka věnoval jeden významný sbírkový předmět, který byl zaevidován pod př. č. 
2/03. Jedná se o zástupce konulárií (star�í paleozoikum).  

-  Doc. M. Mergl daroval muzeu 5 sbírkových předmětů (originálů), které byly zaevidovány 
pod př. č. 3/03. 

-  Doc. J. Kraft obohatil sbírky z projektu GAČR 205/02/0934 217 ks. staropaleozoickými 
fosíliemi. (př. č. 4/03-6/03). 

  
Oddělení botanické 
 
Průbě�né zpracovávání sběrů z výzkumných úkolů (Květena Brd, Květena Plzně) a  
příle�itostné sběry ze slu�ebních i soukromých cest  � determinace, revize  (J. Nesvadbová, 
J. Sofron). 
 
Postupné a průbě�né uvádění botanické sbírky do stavu standardu v České republice 
(dlouhodobý úkol) (J. Mourková). 
 
Systematická evidence přírůstků za rok 2002 (manuální)  (J. Mourková) 
 
Roční přiřazení 570 přírůstků za r. 2002 do depozitáře (J. Mourková). 
 
K badatelským účelům zapůjčeno (zasláno) 340 sbírkových předmětů (7 Smluv o výpůjčce) 
(J. Nesvadbová, E. Honzíková). 
 
V rámci 5 badatelských náv�těv bylo studováno či revidováno v depozitáři oddělení botaniky 
ca 300 sbírkových předmětů � polo�ek r. Gentiana, Lichenes a r. Hydnellum, Hydnum aj  
(mykologická sbírka) a byla studována specialisovaná literatura a časopisy.  
 
Postupné práce s upřesňování databáze  do revizi sběrů (průbě�né doplňování 
zrevidovaných sběrů do databáze DEMUS) - druhy r. Rubus, Eleocharis, Trichophorum, 
Anthericum (I. Matějková) 
 
Oddělení zoologické 
 
Dokladový materiál (blechy, kadavery obratlovců, pera, kosti a hnízda ptáků) byl získáván ze 
sběrů konaných v rámci výzkumných úkolů a z příle�itostných sběrů podél silnic a 
elektrovodů. Významný podíl na roz�iřování sbírek měla té� spolupráce s amatérskými 
ornitology a Dobrovolným ekologickým spolkem v Plzni. Ke zpracování bylo přijato 73 
kadaverů obratlovců a vy��í (dosud blí�e nezji�těný) počet bezobratlých �ivočichů. 
 
Faunistické údaje o obratlovcích z území západních Čech byly shromá�děny jednak vlastním 
výzkumem, jednak sběrem informací od externích spolupracovníků. V�echna data byla 
digitalizována.  
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Knihovna Západočeského muzea 
 
 Za rok 2003 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 178 svazků. 
 Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navý�en o 182 svazků. Z toho bylo nově 
získáno 174 svazků. Zbytek, tj. 8 svazků, byl převeden ze studijního fondu. Celkový stav 
sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2003 celkem 5 551 svazků. Fond RL je průbě�ně 
zpracováván do počítačové databáze KP-SYS. K 31.12. 2003 je v ní 5 263 záznamů. Podle 
druhu akvizice bylo 22 svazků získáno darem, ostatní koupí. 
 Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 11 svazků. Podle druhu akvizice bylo 7 svazků 
převedeno ze studijních fondů, 3 svazky zakoupeny a 1 získán darem. V�echny získané 
svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je k 31.12. 2003 celkem  1 594 sv. Sbírkový 
fond ST nebyl prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům knihovny a je 
zpracován pouze na evidenční karty. 
 
 
 
2. Vědeckovýzkumná činnost 
 
Oddělení prehistorie 
 
 a) dokončeno bylo laboratorní zpracování souboru nálezů z výzkumu rovinného sídli�tě 
chamské kultury v poloze �U �idovského hřbitova� u Města Tou�kova, ve�kerý materiál byl 
zaevidován, zkreslen a připraven k publikaci  (M. Metlička � bod 2.1 a plánu činnosti ZČM) 
b) provedeno zhodnocení objektů z výzkumu polykulturního sídli�tě v poloze �U Vily� 
v Nýřanech, výzkum 1995, zpracovány byly objekty 1-100, připravena nálezová zpráva, 
zhotoven celkový plán výzkumu (J. Metličková - bod 2.1 b plánu činnosti ZČM)   
c)  pokračovalo zpracovávání mladě bronzového materiálu ze sídli�tě ve �těnovicích, okr. 
Plzeň-jih, vyhledávány analogie k materiálu, pokračování kresebné dokumentace nálezů (M. 
Doubová - bod 2.1 c plánu činnosti ZČM) 
d) vypracován soupis západočeských mohylových pohřebi�ť, jako příprava jejich vědeckého 
vyhodnocení (E. Čedíková - bod 2.1 d plánu činnosti ZČM) 
e) laboratorně byl zpracován objekt 1 z Ma�ovic, zkreslena byla vět�ina nálezů pro publikaci 
souboru (M. Metlička - bod 2.1 e plánu činnosti ZČM 
f) provedena fotodokumentace 4 pravěkých a raně středověkých lokalit (Černíkov �Velký 
Kouřim�, Petrovice ��usty�, Přimda a Lovčice �Velká skála�) pro doplnění fondu fotografií a 
diapozitivů v rámci ochrany nemovitých archeologických památek - pověření ZČM 
ministerstvem kultury archeologickou památkovou ochranou (M. Metlička - bod 2.1 f plánu 
činnosti ZČM) 
Do vědeckovýzkumné oblasti patří i v�echny tři vět�í záchranné výzkumy z leto�ního roku, 
které mění pohled na pravěké i středověké osídlení regionu (nad plán činnosti ZČM): 
výzkum polykulturního pohřebi�tě v Plzni-Radčicích � druhá skupina hrobů HaC a HaD 
v nevelké vzdálenosti od centrálního stejně starého pohřebi�tě. 
výzkum při plynofikaci Hradce u Stoda � na vnitřní plo�e předhradí zji�těno zplanýrované 
opevnění (val a příkop) dokládající dvoufázové budování hradi�tě. 
výzkum v Senci na stavbě rezidenční vily � první ve vět�í míře odkrytá zaniklá středověká 
vesnice a předev�ím  druhý výzkum paleolitické lokality v západních Čech - období 
nejstar�ího osídlení západních Čech donedávna téměř neznámé. 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Spoluře�itelství výzkumných grantů GA AV ČR; GA ČR a programových projektů  MK 
ČR 
 
� Grant �Benediktini a počátky sakrální architektury v Čechách�, pokračující revize 

archeologického materiálu z ostrovské baziliky, dokončení nálezové zprávy (P. 
Břicháček). 

� Spolupráce (K. Nováček) na grantu �Archeologie středověkých měst v Čechách a na 
Moravě�, příprava a aktualizace hesel Plzeň, Kladruby, Tachov a Starý Plzenec. 

� Spolupráce (K. Nováček) na Dějinách Plzně v datech (tým autorů pod vedením I. 
Martinovského). 

� Metody terénního výzkumu středověkých etá�ových pohřebi�ť � projekt Katedry sociální a 
kulturní antropologie ZČU v Plzni (M. Čechura). 

 
Zpracování výzkumů a star�ích sbírkových fondů. 
 
a) Nálezové a investorské zprávy 
 
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů 
1/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), čp. 49 � 50, zpráva o dozoru (Hereit) 
2/2003 Neurazy (okres Plzeň � jih), sběr, hlá�ení (Čechura) 
3/2003 Vísky (okres Plzeň � jih), sběr, hlá�ení (Čechura) 
4/2003 Vísky (okres Plzeň � jih), sběr, hlá�ení (Čechura) 
5/2003 Plzeň � Lobzy (okres Plzeň � město), regulační stanice, investorská zpráva 

(Kordíková) 
6/2003 Plzeň � Bo�kov (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
7/2003 Dobřany (okres Plzeň � jih), kanalizace, investorská zpráva (Kordíková) 
8/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Borská pole (Kabel. svazky), investorská zpráva 

(Kordíková) 
9/2003 Blí�ejov (okres Doma�lice), bytové domy, investorská zpráva (Hereit) 
10/2003 V�eruby (okres Plzeň � sever), kostel sv. Ducha, nálezová zpráva za rok 2002 

(Čechura) 
11/2003 Plzeň � Černice (okres Plzeň � město), stavba Olympia, investorská zpráva (Hereit) 
12/2003 Plzeň � Litice (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
13/2003 Plzeň � Litice (okres Plzeň � město), ulice K Roli, zpráva o dozoru (Hereit) 
14/2003 Spáňov (okres Doma�lice), plynofikace, investorská zpráva (Hereit) 
15/2003 Klenčí p/Č. (okres Doma�lice), výrobní hala, zpráva o dozoru (Hereit) 
16/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Borská pole (Fuji), investorská zpráva (Kordíková) 
17/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), ul. Npor. Barto�ky, zpráva o dozoru (Hereit) 
18/2003 Nýřany (okres Plzeň � sever), výrobní haly, zpráva o dozoru (Hereit) 
19/2003 Plzeň � Bo�kov (okres Plzeň � město), nám. 19, zpráva o dozoru (Kordíková) 
20/2003 Plzeň 2 (okres Plzeň � město), zástavba proluky, investorská zpráva (Kordíková) 
21/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Nerudova ul. (rekonstrukce), investorská zpráva 

(Kordíková) 
22/2003 Plzeň � Černice (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
23/2003 Blí�ejov (okres Doma�lice), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
24/2003 Plzeň � Červený Hrádek (okres Plzeň � město), infrastruktura pro RD, investorská 

zpráva (Hereit) 
25/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Nerudova ul. (plynovod), investorská zpráva 

(Kordíková) 
26/2003 Nevřeň (okres Plzeň � sever), plynofikace, nálezová zpráva (Čechura) 
27/2003 Manětín (okres Plzeň � sever), oprava NN, nálezová zpráva (Čechura) 
28/2003 Voltu� (okres Příbram), hrad Třem�ín, hlá�ení (Čechura) 
29/2003 Bělá n/R. (okres Doma�lice), most, investorská zpráva (Hereit) 
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30/2003 Stod (okres Plzeň � jih), cihelna, investorská zpráva (Čechura) 
31/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Letkovská ul., investorská zpráva (Kordíková) 
32/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Polní ul. (plynovod), investorská zpráva (Kordíková) 
33/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Francouzská tř. (plynovod), investorská zpráva 

(Kordíková) 
34/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Karlovarská 28 (plynovod), investorská zpráva 

(Kordíková) 
35/2003 Plzeň � Bukovec (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
36/2003 Zahořany (okres Doma�lice), stavba RS a VTL přípojky, zpráva o dozoru (Hereit) 
37/2003 Tlučná (okres Plzeň � sever), bytovky, zpráva o dozoru (Kordíková) 
38/2003 Pobě�ovice (okres Doma�lice), sloupy NN u zámku, hlá�ení (Čechura) 
39/2003 Pobě�ovice (okres Doma�lice), vedení NN, hlá�ení (Čechura) 
40/2003 Horní a Dolní Kamenice (okres Doma�lice), plynofikace, investorská zpráva (Hereit) 
41/2003 Plzeň � Litice (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
42/2003 Puclice (okres Doma�lice), u čp. 2, zpráva o dozoru (Hereit) 
43/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), sádky, zpráva o dozoru (Hereit) 
44/2003 Trhanov (okres Doma�lice), plyn. přípojka do čp. 60, zpráva o dozoru (Hereit) 
45/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Libu�ina 22, přístavba domu, zpráva o dozoru (Hereit) 
46/2003 Plzeň � Bolevec (okres Plzeň � město), Portas, zpráva o dozoru (Hereit) 
47/2003 Plzeň � Černice (okres Plzeň � město), pneuservis, zpráva o dozoru (Hereit) 
48/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), nástavba DSP, investorská zpráva (Hereit) 
49/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), Husova 33, zpráva o dozoru (Hereit) 
50/2003 Trhanov (okres Doma�lice), Petrovická 272, plyn. přípojka, zpráva o dozoru (Hereit) 
51/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Pod V�emi svatými, plynovod, investorská zpráva 

(Kordíková) 
52/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Nerudova ul., rekonstrukce, investorská zpráva 

(Kordíková) 
53/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Plovární ul., plynovod, investorská zpráva (Kordíková) 
54/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), přístavba po�ty, zpráva o dozoru (Hereit) 
55/2003 Plzeň � Černice (okres Plzeň � město), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
56/2003 Zahořany, Sedlice, Bořice (okres Doma�lice), plynofikace, investorská zpráva 

(Hereit) 
57/2003 Trhanov, Chodov, Klenčí, Postřekov (okres Doma�lice), kanalizace, investorská 

zpráva (Hereit) 
58/2003 Blí�ejov (okres Doma�lice), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
59/2003 Hostouň (okres Doma�lice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit) 
60/2003 Starec (okres Doma�lice), vodovod, zpráva o dozoru (Hereit) 
61/2003 Spálenec (okres Doma�lice), kanalizace, investorská zpráva (Hereit) 
62/2003 Lhota u Dobřan (okres Plzeň � jih), plynovod, investorská zpráva (Kordíková) 
63/2003 Zbůch (okres Plzeň � sever), ul. Stará čtvrť, investorská zpráva (Kordíková) 
64/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Tyr�ův sad � Sukova, investorská zpráva (Čechura) 
65/2003 Lí�ťany (okres Plzeň � sever), nálezová zpráva (Čechura) 
66/2003 Loza (okres Plzeň � sever), kostel Nejsvětěj�í trojice, nálezová zpráva (Čechura) 
67/2003 Manětín (okres Plzeň � sever), rekonstrukce silnice, nálezová zpráva (Čechura) 
68/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Sylván, nálezová zpráva (Čechura) 
69/2003 Hora�ďovice (okres Klatovy), kostel sv. Petra a Pavla, nálezová zpráva (Čechura) 
70/2003 Chlumčany (okres Plzeň � jih), nálezová zpráva (Čechura) 
71/2003 Kvá�ňovice (okres Klatovy), kostel sv. Bartoloměje, předbě�ná nálezová zpráva 

(Čechura) 
72/2003 Blatnice (okres Plzeň � sever), plynofikace, nálezová zpráva (Čechura) 
73/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Farského ul., bytový dům, investorská zpráva 

(Kordíková) 
74/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Borská pole, Jan �pilar, investorská zpráva 
(Kordíková) 
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75/2003 Plzeň � Červený Hrádek (okres Plzeň � město), bytové domy, investorská zpráva 
(Hereit) 

76/2003 Blí�ejov (okres Doma�lice), bytové domy, dal�í část, investorská zpráva (Hereit) 
77/2003 Vochov (okres Plzeň � sever), rodinný dům, zpráva o dozoru (Hereit) 
78/2003 V�ehrdy (okres Plzeň � sever), kostel sv. Prokopa, nálezová zpráva (Čechura) 
79/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Na Roudné 12, kanal. přípojka, nálezová zpráva 

(Čechura) 
80/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), minoritský klá�ter, klenby, nálezová zpráva (Čechura) 
81/2003 Bezdru�ice (okres Tachov), ul. Fučíkova a Revolučních gard, kanalizace; Tachov 

(okres tý�), ul. P. Jílemnického, investorská zpráva (Břicháček) 
82/2003 Pomezí (okres Jindřichův Hradec), čp. 6 a 9, kostel sv. J. Křtitele, románský palác 

hradu, investorská zpráva (Břicháček) 
83/2003 Bukovec (okres Klatovy), kostel Nanebevzetí P. Marie, nálezová zpráva (Čechura) 
84/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Borská pole, hala � �pilar, investorská zpráva 

(Kordíková) 
85/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Rokycanská ul., investorská zpráva (Kordíková) 
86/2003 Nová Ves (okres Plzeň � jih), kanalizace, plynovod, investorská zpráva (Kordíková) 
87/2003 Litohlavy (okres Rokycany), in�. sítě pro RD, investorská zpráva (Kordíková) 
88/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Rube�ova ul., plynovod, investorská zpráva 

(Kordíková) 
89/2003 Vsti� (okres Plzeň � jih), vodovod, investorská zpráva (Kordíková) 
90/2003 Zbůch (okres Plzeň � sever), bytové jednotky, investorská zpráva (Kordíková) 
91/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Slovanské údolí, investorská zpráva (Kordíková) 
92/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), ul. Na Roudné, plynovod, investorská zpráva 

(Kordíková) 
93/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), ul. Na Roudné, rekonstrukce vozovky a in�. sítí, 

investorská zpráva (Kordíková) 
94/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Borská pole, Viza Auto, investorská zpráva 
(Kordíková) 
95/2003 Plzeň � Litice (okres Plzeň � město), ul. Za farou, RD, investorská zpráva 

(Kordíková) 
96/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Hou�kova ul., bytový dům, investorská zpráva 

(Kordíková) 
97/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Kleisslova ul., RD, investorská zpráva (Kordíková) 
98/2003 Plzeň � Újezd (okres Plzeň � město), ul. Na Drá�kách, plynovod, investorská zpráva 

(Kordíková) 
99/2003 Doma�lice (okres Doma�lice), stará kasárna, plynovod, investorská zpráva (Hereit) 
100/2003 Starý Plzenec (okres Plzeň � jih), dálnice D 5, stavba 0510, investorská zpráva 

(Braun) 
101/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Na Roudné 12, oprava hospodářského objektu, 

nálezová zpráva (Čechura) 
102/2003 Plzeň � Lochotín (okres Plzeň � město), stavba ČHMÚ, nálezová zpráva 
(Čechura) 
103/2003 Plzeň (okres Plzeň � město), Mozartova ulice, nálezová zpráva (Čechura) 
104/2003 Pří�ov (okres Plzeň � sever), přípojka vodovodu, nálezová zpráva (Čechura) 
105/2003 Luhov (okres Plzeň � sever), sběr, hlá�ení (Čechura) 
106/2003 Trnová (okres Plzeň � sever), přístavba, nálezová zpráva (Čechura) 
107/2003 Pří�ov (okres Plzeň � sever), sběr, hlá�ení (Čechura) 
108/2003 Hunčice (okres Plzeň � sever), sběr, hlá�ení (Čechura) 
109/2003 Rab�tejn (okres Plzeň � sever), úprava terénu u kostela, nálezová zpráva 
(Čechura) 
110/2003 Potvorov (okres Plzeň � sever), sběr, hlá�ení, (Čechura) 
111/2003 Spáňov (okres Doma�lice), sběr, hlá�ení, (Čechura) 
112/2003 Hrad Nečtiny (okres Plzeň � sever), rekonstrukce silnice, nálezová zpráva 

(Čechura) 
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113/2003 Plzeň � Radčice (okres Plzeň � město), stavba RD, nálezová zpráva (Čechura) 
114/2003 Vejprnice (okres Plzeň � sever), ul. U �koly, in�. sítě, nálezová zpráva (Čechura) 
115/2003 Hodovíz (okres Plzeň � sever), zastávka ČSAD, nálezová zpráva (Čechura) 
116/2003 Lipí (okres Plzeň � sever), regulace rybníka Klenot, nálezová zpráva (Čechura) 
117/2003 Nepomuk (okres Plzeň � jih), kanalizace do budovy děkanství, nálezová zpráva 

(Čechura) 
 
Čísla jednací ředitelství ZČM 
103/2003 Milevsko (okres Písek), premonstrátský klá�ter, investorská zpráva (Břicháček) 
110/2003 Pivoň (okres Doma�lice), augustiniánský klá�ter, investorská zpráva (Břicháček) 
111/2003 Stříbro (okres Tachov), čp. 61, investorská zpráva (Břicháček) 
112/2003 Stříbro (okres Tachov), čp. 14, minor. klá�ter, ul. Bene�ova a Dostojevského, 

most, investorská zpráva (Břicháček) 
 
b) Odborné zpracování nálezových souborů a příprava publikace. 
- Zpracovávání keramického souboru z výzkumu Plzeň, Malá ul., čp. 35 (2001) 
- Zpracovávání keramického souboru z Kladrub, sezóna 1997, sonda 5/97 a sezóna 1998, 

sonda 8/98 (soubor románské stře�ní krytiny) 
 
Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči 
 
a) Vypracované posudky a vyjádření. 
Merklín �Stříbrnice (podklad pro NPÚ Plzeň) (K. Nováček). 
b) Zpracování SAS. 
Revize dosavadních záznamů z důvodu přechodu na novou verzi programu; převod 
záznamů z bývalého okresu Doma�lice na novou verzi databáze SAS 2.0 a vytvoření nových 
záznamů; doplnění záznamů bývalého okresu Tachov; aktualizace za rok 2002; spolupráce 
na aktualizaci Mapy archeologických nalezi�ť na  území města Plzně (A. Kordíková). 
 
Oddělení star�ích dějin 
 
- Pokračování v přípravě chystaného katalogu stuh řádů a vyznamenání Česka, 

Československa a Slovenska a sousedních či spojeneckých států,  v�e v závislosti na 
přidělených financích - pokus o zařazení do grantových projektů . Prvotní sběr 
dokumentace, studium literatury, sběr materiálu, v budoucnu bude připravena publikace 
/Hus/ 
Vzhledem k nezařazení do grantového systému a k jiným úkolům nepokračováno v práci, 
viz Výkaz za rok 2002, bod II.1. Věc je rozpracována na úrovni států východní Evropy. 

 
- Pokračování v odborném katalogu starých map a plánů Plzně. V prvním kroku půjde o 

odborné zpracování sbírky pomocí DEMUSu,v dal�í etapě soupis těchto předmětů z 
fondů jiných oddělení, organizací, archivů apod. a na konec v dal�ích letech plánovaný 
výstup v podobě CD - ROMu ( Bernhardt). Víceletý záměr. 
Plněno průbě�ně, kompletní nová evidence a elektronická databáze, probíhá doplńování 
informací a údajů, probíhá fotodokumentace, práce budou pokračovat i v pří�tím roce. 

 
- Příprava pro ústavní úkol �Ječného sbírka� - prvotní práce ( přehodnocení sbírky, nové 

určení, počátek metrologických prací aj.) v�e v závislosti na přidělených financích - pokus 
o zařazení do grantových projektů . V budoucnu bude připravena publikace /Hus/. 
Plní se, zahájeno zpracování sbírky, pokračováno v determinaci, přeči�tění sbírky, 
zahájen přepis sbírky z �papírových karet� do elektronické databáze DEMUS ( zatím cca 
1/4 sbírky). Zahájeno i vá�ení sbírky na elektr. digitálních vahách AND DX-200, bohu�el 
se na podzim váhy porouchaly, nutná oprava, vá�ení musí být dokončeno 2004. Bude 
pokračováno v celém úkolu i v r.2004 
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- Příprava katalogu palných zbraní 1. a 2. sv. války ze sbírek ZČM v závislosti na 
přidělených financích a v souvislosti s chystanou výstavou ZČM. ( závisí na finančních 
prostředcích, alespoň prozatím formou CD-ROMu; soupis a dokumentace zbraní PČR). - 
Hus 
Splněno. Průvodce výstavou (katalog) vč. fotografické přílohy vydán k vernisá�i výstavy  
30. 4. 2003, v klasické formě bro�ury A5 o 24 stranách,  prodáván v ZČM. Prezentovány 
tam i zbraně zapůjč. PČR 

 
- Pokračování v zpracování  ústavního úkolu �Gotické a renezanční kachle z fondů ZČM� - 

sběr materiálu, laboratorní zpracování, doplňování, dokumentace, kreslení apod. Nejen z 
fondů odd. star�ích dějin, ale i z jiných oddělení ZČM (Orna) 
Plněno průbě�ně po celý rok, převa�ovala písemná a kresebná dokumentace. 
Předpoklad ukončení 2004, výstupem by měl být odborný katalog. 

 
- Příprava na zpracování uniforem východoevropských států a Československa z  fondu 

ZČM pro mo�ný katalog stejnokrojů z období Studené války 1946 - 1989. Spolupráce na 
meziústavním a mezioborovém úkolu �Vojáci Studené války� ( Hus) 
Plněno dle plánu. Zpracovány ( z fondů ZČM i z OM, ale i z literatury, předpisů, kreseb, 
fotodokumentace aj.) uniformy NDR, PLR, MLR, BLR a RSR, včetně zbraní a oplňků . 
Uniformologie SSSR a USA byla ji� zpracována 2002, na rok 2004 bude pokračováno u 
Albánie a Velké Británie. Armády ostatních států zpracovávají kolegové z OM Cheb a 
Doma�lice. 

 
- Archivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s ří�skoněmeckým 

občanstvím v Plzni během 2. sv. války - spolupráce s SObA ,vyu�ití materiálů i ze ZČM, 
výstup bude publikace (Bernhardt) 
Plněno průbě�ně, prostudováno 2354 domovních archů ( celkem  od 2001 ji� 5235 d.a.), 
v databázi 14500 záznamů o cca 12 300 osobách s DR příslu�ností ( odstraňují se 
duplicity, nejednotná psaní jmen, chyby matrikářů aj.). Vět�ina Plzně je tak ji� 
zpracována. Práce bude pokračovat i v 2004.  

 
- Spolupráce na projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17/18. století 

v středoevropských souvislostech ( soupis rukopisů v ZČM aj. ) � Bernhardt - průbě�ně 
 
Novodobé dějiny 
 
- projekt vědy a výzkumu MK ČR � �Zpracování starých kolorovaných diapozitivů� � 

digitalizace a odborné určování obsahu sbírky, zařazování do tématických skupin 
katalogů, příprava na výběrový CD-ROM a výstavu, zakončení projektu (Krčmář) 

- dokumentace současné nábo�enské scény v Plzni a regionu� lokalizace drobných 
sakrálních památek a zaniklých lokalit - pro mo�ný publikační výstup (Krčmář) 

- zpracování problematiky historie sportu v Plzni � zvlá�tě osobnosti plzeňského fotbalu  a 
situaci tého� sportu za I. světové války � předná�ka a předpokládané publikační výstupy 
(Krčmář) 

- zpracování tématu �Sv. Jan Nepomucký� � výstupem je expozice v Městském muzeu 
v Nepomuku,  základní počítačová databáze památek světce a  internetové stránek o 
světci  

- dal�í doplňování počítačové databáze s fotografiemi roz�íření kultu sv. Jana 
Nepomuckého (Krčmář) 

- studium sekt a nových nábo�enských směrů v ČR a dopad na region � výstup:  
předná�ky pro Ped. centrum v Plzni (Krčmář) 

- podíl na zpracování dějin a fotografické dokumentace ku příle�itosti 10. letého výročí 
plzeňské diecéze � výstup: publikace (Krčmář) 
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Uměleckoprůmyslové oddělení 
 
- Průbě�ně zpracovávala  podrobný scénář k připravované expozici "U�ité umění ve 

sbírkách ZČM" v hlavní budově muzea (viz. část 5. Expozice a výstavy).( dr.Braunová) 
- Spolupráce na přípravě  encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku  (texty, hesla, lokality k výrobě porcelánu). Prozatím vy�ly v Nakladatelství LIBRI, 
spol.s r.o. díly 1.- 4.  ( dr. Braunová) 

- Systematické zpracovávání  fondu mí�eňského historického porcelánu ze sbírek ZČM � 
ústavní úkol.( dr. Braunová) 

- Odb. pracovnice L. Kotorová - zpracovávala významnou sbírku vějířů UMPRUM   
 s potřebnými analogiemi, zabývá se jejich vznikem a historií, včetně technického i  
 uměleckého zpracování. Rozsah své práce roz�ířila také o vějíře ze sbírky  
 národopisného odd. ZČM � ústavní úkol.  Je členkou asociace Fan Circle  
 International. 
- Mgr. A. Steinhausel � pokračuje na roztřídění a odborném zpracovávání fondu  
 grafiky ve sbírkách UMPRUM odd. ZČM -  výběrový katalog  �Grafika 16.- 18.stol.  
 ve sbírkách ZČM� � ústavní úkol. 
- Mgr. J. Mleziva - započal s prací na odborném zpracovávání sbírky u�itého umění  

Předního východu ve sbírkách UMPRUM odd. ZČM. 
- Dále bylo zaji�těno bezplatné odborné zpracovávání sb. fondu � japonské dřevořezy � 

PhDr. Helena Honcoopová, ředitelka NG � asijská sbírka (Zbraslav).   
 
Národopisné oddělení 
 
- Maderová : Výzkum 30 lokalit a dokumentace způsobu �ivota, kultury a nábo�enství  

�idovského etnika na okrese Klatovy - pod zá�titou Claims Conference On Jewish 
Material Against Germany, INC - dokončení této části úkolu � úkol neuzavřen, bude 
pokračovat je�tě v první polovině roku 2003, zatím vyzískány důle�ité prameny z kni�ních 
a archivních fondů 

- Glaserová:  Ústavní úkol �Historie pravoslaví na   Plzeňsku�  s výstupem  článku v 
odborném tisku a předná�kách zůstal rozpracován z důvodu ukončení pracovního 
poměru ře�itelky v ZČM. Dokončení rozpracovaného úkolu je závislé na personálním 
vybavení oddělení vy�kolenými odbornými pracovníky, eventuálně podle časových 
dispozic stávajících pracovníků. 

- Bechný : v průběhu roku se úspě�ně zapojil do týmu etnografů, zpracovávajících nový 
terminologický slovník zemědělského nářadí 

 
Oddělení paleontologické 
 
ústavní vědeckovýzkumné úkoly 
 
- Revize karbonského druhu Senftenbergia plumosa (Artis) Bek and P�enička z Českého 

permokarbonu II. Projekt pokračuje do roku 2004. V roce 2003 byla provedena preparace 
a macerace 17 sbírkových předmětů tohoto fosilního druhu z depozitářů 
paleontologického oddělení. V roce 2004 se předpokládá publikování výsledků tohoto 
interního projektu. (Josef P�enička) 

- Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Byla 
zpracována rozsáhlé sbírky paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni, 
Národního muzea v Praze, UCCB Sydney (Kanada) a Př.f. UK Praha. Předbě�né 
výsledky jsou připravené k publikování v impaktovaném časopise (Revision of 
compression Acitheca-like species from Canada-Czech Republic-France (Westphalian D-
Stephanian). Část výsledků byla prezentována na konferneci  - XVth International 
Congres on Carboniferous and Permian Stratigraphy; Utrecht, Holandsko (P�enička, J., 
Zodrow, E.L., Bek, J., Cleal, C.J., 2003. Progress Report on late Pennsylvanian 
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pecopterid palaeobiology. XVth International Congress on Carboniferous and Permian 
Stratigraphy, Universiteit Utrecht, 2003, 424-425). (Josef P�enička) 

- Graptoliti českého ordoviku. Byla provedena determinace materiálu a zpracováno asi 
sedmdesát procent textové části. (Jaroslav Kraft) 

- Mikromorfologie schránek konulárií spodního paleozoika Barrandienu. Byla provedena 
preparace a determinace sbírkových předmětů z paleontologického oddělení ZČM Plzeň. 
(Zdeňka Vyhlasová) 

 
Granty 2003 
 
- PRF# 37539-AC8 The Petroleum Research Fund (American Chemical Society) - 

Integrated study of marattialean pecopterids: approach to natural species and 
palaeoecology based on in situ reproductive organs and palynology, cuticles and pinnile 
morphologies (Czech Central and Western Bohemian limnic, and Sydney , Nova Scotia , 
parallic-limnic coal basins; Westúphalian D- Stephanian) . (Josef P�enička) � V rámci 
projektu byla uskutečněna studijní cesta do Kanady, kde byly provedeny sběry fosilní 
flóry.   

- RK01P03OMG023 - Druhové slo�ení rostlin permo-karbonského stáří vyskytující se 
v Plzeňské uhelné pánvi se zvlá�tním přihlédnutím na rostliny skupiny Polypodiophyta. 
V roce 2003 bylo za�ádáno o prodlou�ení projektu o jeden rok.V roce 2003 bylo 
připraveno několik článků, které se budou publikovat v roce 2004. Předbě�né výsledky 
byly prezentovány na mezinárodní konferneci v Utrechtu. (Josef P�enička) 

- RK01P03OMG022 � Registr paleontologických lokalit ordoviku pra�ské pánve. Tento 
projekt skončil v roce 2003. Výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě z vědeckého 
projektu. (Jaroslav Kraft a Zdeňka vyhlasová) 

 
- GAČR 205/02/1121 - Rostlinná společenstva radnických a dolsko-�ďáreckých vrstev 

kontinentálních pánví Čech. V rámci tohoto projektu byly provedeny sběry sbírkových 
předmětů na lokalitě �acléř (viz. sbírkotvorná činnost). Výsledky byly prezentovány na 
mezinárodní konferneci v Utrechtu. (Josef P�enička) 

- GAČR 205/02/0934 � Klabavský stratotyp. V rámci projektu bylo uskutečněno několik 
studijních cest (viz. konfernec a semináře) (Zdeňka Vyhlasová) 

- A3111304 - Paleoekologický model souslojí Dolu Jan �verma ve vnitrosudetské pánvi 
(lampertické vrstvy, langsett). V rámci tohoto projektu byly provedeny sběry sbírkových 
předmětů na lokalitě �acléř (viz. sbírkotvorná činnost). (Josef P�enička) 

- IGCP 469 (Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan 
Foreland and adjacent intramontane basins) . V roce 2003 byl vypracován harmonogram 
prací a seminářů. (Josef P�enička) 
 

Oddělení botanické 
 
 Vědecko�výzkumná činnost oddělení botaniky se i v r. 2003 soustřeďovala na ře�ení 
úkolů, vyplývajících z poslání Západočeského muzea jako�to regionální instituce, tj. 
zaměření na problematiku flóry a vegetace západních Čech. Tímto směrem se ubírala i 
spolupráce s pracovníky nejrůzněj�ích  regionálních i celostátních institucí.  
 
a) Dokončená, zpracovaná a úspě�ně obhájená studie  (grant V a V 610/10/00) Biologie 

populace Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na lokalitě �NPP Pastvi�tě u Fínů� v závislosti 
na managementu lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu (specifikace ře�ení: 
Porovnání vegetačních charakteristik lokality zaznamenaných v minulosti se současným 
stavem. Sledování kvantitativních i kvalitativních vegetačních změn vlivem pastvy) 
v rámci grantového projektu AOPK Praha Vliv hospodářských zásahů na změnu 
biologické diverzity ve zvlá�tě chráněných územích. (ře�itel Mgr. J. Nesvadbová, RNDr.  
J. Brabec (Národní muzeum Praha), spoluře�itelé  Mgr. I. Matějková,  RNDr. Z. Křenová, 
PhD. (Jihočeská univerzita Č. Budějovice). 
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b) Květena a vegetace města Plzně  
- zpracován a publikován Druhý dodatek ke Květeně Plzně ( Erica 11/2003 � J. 
Nesvadbová, J. Sofron). 
- publikován článek o výskytu nalezeného kriticky ohro�eného taxonu Trifolium striatum  
(Calluna 2003/1 � J. Nesvadbová, J. Sofron). 
- publikován článek o výskytu nalezeného vzácného společenstva s Myosurus minimus  
(Erica 11/2003 � J. Nesvadbová,  J. Sofron). 
- proveden terénní floristický průzkum katastrů Lhota, Malesice a Dolní Vlký�, 
přičleněných  od r. 2003 do �velké� Plzně  a vypracovaná mapa rekonstruované vegetace 
pro uvedené katastry (mapa publikovaná na webových stránkách Magistrátu města Plzně 
http://info.plzeň-city.cz/) (J. Nesvadbová, J. Sofron). 

 - Terénní výzkum březiny (Plzeň�Bílá Hora) (J. Sofron). 
 
c) Smrkové bučiny �umavy  

Zpracovaná studie v rámci grantu BÚ AV ČR Průhonice �Dynamika a diverzita vegetace 
přirozených smrčin v  NP �umava�  a předaná do redakce FOLIA (k vyti�tění v r. 2004): 
Montane Fichten�Buchenwälder (Callamagrostio villosae�Fagetum) im Böhmerwald.  (Z. 
Neuhäuslova  et J. Sofron).  

 
d) Květena Brd  � víceletý úkol, vycházející z grantu MK ČR, na něm� se podílejí pracovníci 

více institucí ( J. Nesvadbová, J. Sofron � Plzeň),  (¨RNDr. R. Hlaváček � muzeum 
Příbram), (RNDr. �andová � muzeum Rokycany, Ing. J. Pivoňková � Západočeská 
pobočka ČBS). 
- Pokračování v terénních výzkumech a jejich zpracování do databáze Floristická 
dokumentace (FLDOK) 
- Zpracování zrevidovaných nálezů  specialisty (r. Alchemilla, Hieracium, Stenactis, 
Juncus, Myosostis, Festuca, 

 - Zpracování vybraných údajů ze sbírkového fondu ZČM (PL). 
 - Excerpce a rozpis  literárních údajů. 

- Kompletace úvodních kapitol � doplňky aktualizovaných (publikovaných) sdělení či 
materiálů. 

 
e) Organizace celostátního flóristického kurzu ve spolupráci s Českou botanickou 

společností  (5.�11.7.2003 Rokycany) (J.  Nesvadbová, J. Sofron, E. Honzíková) ve  
spolupráci  s ústředím Společnosti a  muzeem Rokycany. 

 - zpracována podkladová mapa pro počítačovou databázi.  
 - příprava tras exkurzí,  vydání  materiálu pro účastníky v Calluna 1/2003.  
 - vedení a zapisování exkurzí. 
 - zpracován materiálu, tj. determinace a  přepsání do elektronické podoby.  
 
f) Připravovaná publikace Květena �umavy (Kolektivní práce několika desítek botaniků 

z výzkumných pracovi�ť v Čechách,  Bavorsku a Rakousku). 
 - doplňování nově publikovaných údajů do úvodních kapitol (J. Sofron). 
 
g) Dokončena revizi (redeterminaci) hub na obrazech F. Tyttla, příprava na publikaci  (S. 

Holec � smluvně). 
 
h) Biografie botaniků  i organizací působících v regionu západních Čech a �umavy  ( J. 

Nesvadbová, J. Sofron). 
 - zpracovány rozeslané a dotázanými vyplněné formuláře.  
 - excerpovaná literatura. 
 
ch) Přírodní poměry katastru obce Dý�iny 

zpracováno, rukopis ulo�en v Okresním archivu v Plasích a v knihovně oddělení botaniky 
ZČM (J. Sofron). 
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i) Vegetace a flóra přírodní rezervace Hvo�ďanská louka  
 - terénní výzkum, zpracování zprávy (Matějková, J. Nesvadbová). 
 
j) Vegetace a flóra  přírodní rezervace Na Vole�ku  
 - terénní výzkum, zpracování zprávy (I. Matějková). 
 
k) Vegetace a flóra přírodní památky Dolej�í draha  
 - terénní výzkum, zpracování zprávy (I. Matějková). 
 
l) Vegetační a floristické poměry katastru obce Zbůch a jeho okolí  

- terénní průzkum a zpracování pro publikaci, vydanou k jubileu obce  (J. Nesvadbová, J.     
Sofron). 

 
m) Fotoarchiv � započato s skenováním dostupných fotografií botaniků, působících 

v západních Čechách (E. Honzíková). 
 
n) Květena ČR a fytokartografické syntézy 

Poskytnutí nepublikovaných údajů k 22 druhům v 54 čtvercích středoevropského 
mapování  z výzkumů botanického oddělení  ZČM Botanickému ústavu AV ČR ve 
spolupráci s botaniky v ostatních muzeích regionu a Západočeskou pobočkou ČBS (J. 
Nesvadbová, J. Sofron). 

 
o) Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje - spolupráce s ref. �ivotního 

prostředí na kapitole Druhová ochrana rostlin (J. Nesvadbová, J. Sofron).  
 
Oddělení zoologické 
 
1) Blechy (Siphonaptera) hnízd hrabo�e polního (Microtus arvalis) � hrad Nečtiny (Němec)  

Třetím rokem pokračoval sběr skupiny Siphonaptera z hnízd hrabo�e polního v katastru 
obce Hrad Nečtiny (okr. Plzeň-sever). Bylo sebráno 60 hnízd (1421 blech), materiál byl 
determinován, zčásti preparován v kanadském balzámu, zčásti ulo�en v 70% etanolu. 
Výsledky jsou evidovány v lístkové kartotéce a digitální databázi. 

2) Sběry blech (Siphonaptera) z hnízd krtka obecného (Talpa europaea) a hrabo�e polního 
(Microtus arvalis) � příle�itostně v celém kraji (Němec) 
Plánovaný úkol byl v roce 2003 průbě�ně plněn. 

3) Sběry blech (Siphonaptera) z ptačích hnízd � příle�itostně v celém kraji (Němec) 
Materiál byl získán ze 43 ptačích hnízd. Celkem bylo sebráno několik tisíc jedinců blech 
(přesný počet zatím nezji�ťován). V�echny byly determinovány, preparačně ale dosud 
nejsou zpracovány. 

4) Spolupráce při popisu karbonských pavouků ve sbírkách paleontologického oddělení 
(Fenclová) 
Bylo provedeno úplné odkrytí vzorku, jeho nafocení a částečný popis. 

5) Fauna Kamenného rybníku � pokračování výzkumu a zpracování výsledků [grant P14] 
(Fenclová) 
V rámci projektu bylo při odchytu do sklapovacích a formalinových pastí získáno 57 ex. 
drobných savců a vět�í mno�ství bezobratlých �ivočichů. Z nich bylo determinováno 115 
ex. střevlíků a  
290 ex. pavouků. 

6) Projekt �Straka� � výzkum roz�íření, početnosti a biologie straky obecné (Pica pica) 
(Vacík) 
Celoročně byly detailně sledovány 2 hnízdní populace (Plzeň, Staňkovsko), u kterých 
byly zji�ťovány základní údaje z hnízdní biologie. V�echna mláďata byla označena 
jedinečnou kombinací barevných krou�ků a byly jim odebrány krevní vzorky (pro studium 
paternity a populační dynamiky). Jedna mladá straka byla sledována telemetricky za 
pou�ití vysílačky. Část projektu týkající se popularizace výsledků (informační leták a 
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webová stránka o strakách) byla finančně podpořena Krajským úřadem Plzeňského 
kraje. 

7) Sčítání netopýrů v západních Čechách � součást sčítání mezinárodního, ve spolupráci s 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ČESON a NP �umava (Vacík, Fenclová) 
Ve dnech 27.1.�5.2. 2003 bylo zkontrolováno 88 zimovi�ť (�tol, sklepů) na území 
západních Čech (Plzeňský a Karlovarský kraj), v nich� bylo nalezeno 841 netopýrů. 

8) Avifauna Staňkovska � monitoring v rámci Jednotného programu sčítání ptáků v ČR 
(Vacík) 
V květnu proběhly terénní práce na tomto dlouhodobém projektu � monitoringu. Výsledky 
jsou ulo�eny v archivu zoologického oddělení, navíc byly postoupeny národním 
koordinátorům v rámci Jednotného programu sčítání ptáků v ČR. 

9) Získání odborné způsobilosti dle § 17 zákona č. 246/1992 Sb. (oprávnění řídit a 
kontrolovat pokusy na zvířatech) na ČZU Praha (Vacík) 
Zadaný úkol byl splněn � zkou�ka byla slo�ena a osvědčení získáno dne 28.3.2003. 

 
Knihovna Západočeského muzea  
 
-  Pokračovaly práce na projektu �Soupis tisků 15. a 16. stol.� . Projekt je zpracováván dr. 

Hejnicem. V leto�ním roce bylo zpracována dal�ích 22 titulů. 
- Projekt �Soupis rukopisů� byl doveden do konečného stavu. Byl zkompletovány 

rejstříkové části a zpracován úvod. Text byl editován do výsledné podoby tak, aby po 
schválení bylo mo�né zahájit výrobu. 

- Práce na dal�ím projektu �Soupis rukopisných zlomků�, který je zpracováván s dr. Petrem 
a dr. Brodským z Archivu ČAV, pokračovali dle plánu. Jde o velmi náročnou a 
zdlouhavou práci, která je prozatím naplánována na 3 roky. Na projekt byl zpracován 
nový grant, který byl podán na odd. umění a knihoven. Grantový projekt se týká pouze 
digitalizace rukopisných zlomků. 

 
 
3. Evidence a inventarizace sbírek 
 
Evidence a inventarizace sbírek je jednou ze základních činností muzea. Výrazně pokročila 
evidence sbírek elektronickou formou včetně obrazové dokumentace. Sbírky jsou průbě�ně 
evidovány v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury v souladu se zákonem č. 
122/2000 Sb.  
 
Oddělení pravěku 
a/ evidence chronologická: 117 př. č. 
b/ evidence systematická: 3 760 inv. č.  
c/ v počítačové databázi: 54 971 inv. č.  
d/ inventarizace: 6 260 inv. č.  
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
a/ registrace: 516 reg. čísel archeologických nálezových celků 
b/ pomocná evidence: 800 ks � soupis negativů a popis fotografií 
 
Oddělení star�ích dějin 
a/ evidence chronologická: 269 př. č. 
b/ evidence systematická: 650 inv. č. 
c/ v počítačové databázi: 12 549 inv. č.  
d/ inventarizace: 7 812 inv. č. 
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Oddělení nověj�ích dějin 
a/ evidence chronologická: 190 př. č. 
b/ evidence systematická: 190 inv.č. 
c/ v počítačové databázi: 1225  inv. č. 
d/ inventarizace: 5049 inv. č.  
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
a/ evidence chronologická: 10 př.č. 
b/ evidence systematická: 10 inv. č.  
c/ v počítačové databázi: 10 471 inv. č. 
d/ inventarizace: 2 180 inv. č.  
 
Oddělení národopisné 
a/ evidence chronologická: 439 př.č. 
b/ evidence systematická: 441 inv. č. 
c/ v počítačové databázi: 18 888 inv. č.  
d/ inventarizace: 48 inv.č. 
 
Oddělení paleontologie 
a/  evidence chronologická: 6 př. č.  
b/ evidence systematická: 1970 inv.č. 
c/ v počítačové databázi: 11 832 inv.č.    
d/ inventarizace: 2 000 inv. č.  
 
Oddělení botaniky 
a/ evidence chronologická: 25 př.č. 
b/ evidence systematická: 1 206 inv.č. 
c/ v počítačové databázi: 10 878 inv.č. 
d/ inventarizace: 16 580 inv.č. 
        
Oddělení zoologie 
a/ evidence chronologická: 71 př.č. 
b/ evidence systematická: -- 
c/ v počítačové databázi: 15 907 inv.č. 
d/ inventarizace: 2 717 inv.č. 
 
Knihovna Západočeského muzea 
a/ sbírkový fond � staré tisky: 4 inv.č. 
b/ sbírkový fond � reg. lit.: 174 sv. 
c/ studijní fond: 952 sv. 
d/ knihovna výměn: 517 sv. 
e/ v počítačové databázi: 5 551 inv.č. 
f/ inventarizace: 67 jednotek 
 
Souhrn za celé muzeum: 
a/ počet nových přírůstkových čísel: 1305 
b/ z toho počet přírůstků nakoupených: 122 
c/ celkové náklady na nákup: 223 058,-  
d/ počet nových inv. čísel: 8 405 
e/ počet inv. č. celkem: 384 352 
f/ počet inv. č. v počítačové databázi celkem: 142 272 
g/ počet inventarizovaných inv. č. 42 713 
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4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování  
 
Integrovaný systém ochrany sbírek /ISO/ 
- Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování informační a obrazové 

databáze pro potřeby vyhledání a dohledání muzejních sbírek v případě mimořádné 
události.  
Vybudováním systému pilotních a regionálních pracovi�ť bylo pověřeno MK ČR. 
Západočeské muzeum v Plzni působí jako regionální pracovni�tě pro Plzeňský a 
Karlovarských kraj. Do databáze jsou přednostně evidovány v�echny vystavované a 
zapůjčované sbírkové předměty. Dále pak sbírky předávané k restaurování a konzervaci.  

 Počet obrazově zdokumentovaných sbírek: 31 578 
 z toho za rok 2003: 4 797 
Posuzování �ádostí a vývoz předmětů kulturní hodnoty: 

Západočeské muzeum v Plzni je ze zákona č. 71/94 Sb. pověřenou organizací pro 
posuzování �ádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty do zahraničí. 

 Počet vydaných osvědčení od IV/1994: 26 548 
 - z toho v roce 2003: 762 
 za kulturní památku bylo navr�eno celkem: 33 
      -  z toho v roce 2003 : -- 
 
Preparování: 
 Počet preparovaných sbírkových předmětů: 2 058 
 bě�ná akvizice zoologického a botanického odd. 
 zpracování vzorků a preparátů paleontologického odd. 
 oprava a re-preparace exponátů po�kozených vlivem prostředí v depozitářích 
 
Konzervace a restaurování: 
 
Konzervační oddělení muzea 
 
Počet konzervovaných sbírkových předmětů: 418 
 bronzy, �elezo, nádoby a torza � pravěk 131 ks 
 národopis � 112 ks 
 soubor arch. kovových předmětů � 16 ks 
 porcelán a keramika � 68 ks � umprum 
 kovové a keramické předměty � 64 ks � OZAV 
 diapozitivy a negativy � 27 ks novod. dějiny 
 
Počet restaurovaných sbírkových předmětů: 73 
 pu�ka Mauser mexická vz. 02 � st. dějiny 
 vějíř, Francie, poč. 19. století � 1 ks � umprum 
 Buddha, dřevěná plastika, Japonsko � 19. století � umprum 
 gotické deskové obrazy � 4 ks � umprum 
 Madona na půměsíci, barokní dřevořezba s polychromií � umprum 
 kachle, nádoby � 63 ks � OZAV 
 prapory -  2 ks � novod. dějiny 
 
 
Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování archeologických nálezů se provádí dále 
ve specializovaných laboratořích odd. pravěku, star�ích dějin a záchranných archeologických 
výzkumů. 
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Oddělení pravěku 
 
- provedena základní konzervace kovových nálezů z výzkumů v r. 2001-2003 (Bdeněves-

�Kamení�, Bdeněves-�Za �kolou�, a Křimice 2002 � 24 bronzových předmětů (P. 
Peterková � bod 4.1.a plánu činnosti ZČM). 

- bylo provedeno mytí, roztřídění a determinace nálezů z výzkumu v Bdeněvsi v poloze 
�Kamení� z roku 2002 (M. Uherský � bod 4.1.b plánu   činnosti ZČM). 

- bylo provedeno umytí, popsání a materiálu z nových přírůstků za rok 2003 a prozatímní 
ulo�ení v příručním depozitáři (kromě výzkumu Senec � nálezy z prosince 2003 (bod 
4.1.c plánu činnosti ZČM). 

- postřikem proti plísním byl o�etřen regál X 05 zlomkové keramiky v depozitáři v Částkově 
ulici (M. Ma�ková � bod 4.1.d plánu činnosti ZČM). 

- částečně bylo splněno zrestaurování nádob z hal�tatského hrobu 230 v Bdeněvsi. Z 31 
nádob bylo zrestaurováno 11 (P.Peterková � bod 4.1.f plánu činnosti ZČM). 

- zrestaurováno a překonzervováno bylo 8 vlhkem rozpadlých a poru�ených nádob či jejich 
torz z depozitáře v Částkově ulici � materiál určený pro evidenci Netunice a Vodní Újezd 
(P. Peterková � bod 4.1.g plánu činnosti ZČM). 

- nově bylo slepeno a zrestaurováno � 2 nádoby a 6 torz z Ma�ovic, obj. 1, dále 2 nádoby 
a 5 torz z obj. 5 z Ma�ovic, 6 torz z obj. 2 z Ma�ovic, 1 nádoba ze Starého Plzence, 2 
nádoby z Hradce u Stoda (P. Peterková � nad plán činnosti ZČM). 

- V Archeologickém ústavu v Praze byl zkonzervován soubor nálezů z výzkumu 
F.X.France v �ákavě-�Svárči�, dále z výzkumů v Dý�ině, Ky�icích, Vochově a depotu ze 
Vsi Tou�kova � celkem 64 ks sbírkových předmětů. 

 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
- Podle finančně a kapacitně omezených mo�ností zpracování fondu získaného v roce 

2003 záchrannými archeologickými výzkumy. Ze star�ích fondů pozornost věnována 
předev�ím kachlům z Land�tejna, Milevska. Proto�e chybí potřebné prostory k lepení, 
sádrování a brou�ení sádry je vyu�íván depozitář v Částkově ulici.  

- Konzervováno 64 kusů kovových a keramických předmětů. 
- Restaurování sbírkových předmětů: 10 kusů kachlů � �ákovské závěrečné práce Vy��í 

�koly uměleckých řemesel v Brně; 8 nádob pro expozici muzea ve Stříbře; 16 nádob a 7 
torz pro výstavu Dálnice D 5. Pravěká i současná tajemství dálničního obchvatu Plzně; 
10 nádob a 11 kachlů z fondu (L. Weberová).  

 
Oddělení star�ích dějin 
 
- Konzervace  archeologických kovových předmětů fondu HA v pasmochemicky ve 

Středočeském muzeu v Roztokách. 
- Průbě�né o�etřování, či�tění a údr�ba fondu N, zejména u v�ech nových přírůstků 

Plněno průbě�ně, v�echny přírůstky ( tj. 139 ks) pro�lo vstupním o�etřením, či�těním aj. 
a opět při evidenci II. stupně. 

- Průbě�né o�etřování a překonzervace vystavených exponátů Městské zbrojnice a 
exponátů z výstavy �Palné zbraně obou světových válek�  Exposice MZ byla 
překonzervována a o�etřena počátkem února 2003, vystavené exponáty z výstavy byly 
po ukončení o�etřeny a překonzervovány v pol. září 2003. Viz dále bod IV.14 

- Základní o�etření a či�tění nových přírůstků fondu Z / ZU 
Plněno průbě�ně, v�echny přírůstky ( tj. 135 ks) pro�lo vstupním o�etřením, či�těním aj. 
a opět při evidenci II. stupně. 

- Průbě�né o�etření, opravy, doplnění ( knoflíky, odznaky, ná�ivky, hodnosti apod.) u 
 nových přírůstků uniforem fondu ZU, ale i u některých předmětů star�ího fondu ZČM. 
 Plněno průbě�ně během celého roku, doplňky získávány koupí, darem, vl. sběrem aj. 
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- Překonzervován a o�etřen celý fond Z ( základní sbírka) v depositáři Koterovská ( VII-VIII 
2003) � Hejduk 

- Opravena do střelbyschopného stavu pu�ka Berdan M 1870 (inv.č. Z 139 )- V 2003  a 
dále voj. pokrývky hlavy inv. č. ZU 593 a 1178 (kompletní oprava � XII 2003)Hejduk 

- Překonzervována a o�etřena celá sbírka voj. bot, kama�í aj.z fondu ZU (XI 2003,Hejduk) 
 
Oddělení nověj�ích dějin 
 
- provedeno základní konzervační o�etření nově získaných sbírkových předmětů 
- provedena konzervace 15 ks historických kolorovaných diapozitivů a 12 ks      

historických skleněných negativů (dodavatelsky) 
- provedeno restaurování 2 ks kolovrátků (dodavatelsky 
 
Oddělení umělecko-průmyslové 
 
- Restaurátorka UMPRUM odd. Věra �lechtová - zrestaurovala za rok 2003 celkem 25 ks 

sb. př. porcelánu a keramiky (viz rest.zprávy) a 17 ks je rozpracováno a připraveno k 
dokončení. 

- Restaurování sbírkových .předmětů. dodavatelsky: 
 - 1 ks vějíř empírový, Francie, poč.19.století (viz rest. zpráva A. Prajzlerové). 
 - 1 ks orientální plastika � Buddha Amida  (viz rest. zpráva L.Valentové). 

- 1 ks Madona na půlměsíci, barokní plastika s polychromií � sponzor I. etapy - Fumiko        
Nishimatsu, Japonsko, (I. etapa - viz rest. zpráva J. Bílé) � dokončení r. 2004. 

 - 4 ks gotické deskové obrazy - (I. etapa - viz rest. zpráva J. Bílé) � dokončení r. 2004. 
- Pracovníky UMPRUM odd. byla průbě�ně prováděna pravidelná kontrola teploty a 

vlhkosti v depozitářích. 
 
Oddělení národopisné 
 
- restaurování 14 ohro�ených obrazů   ( ev. č. 258, 1036, 2167, 2236, 2281, 2337, 2458, 

4223, 10853, 20309 - 10, 25302, 64763/1-2 +  vyči�tění 4  obrazů pro ekonomické 
oddělení)  - dojednáno s odd. konzervace ZČM - konzervátory zatím nerealizováno 

- restaurování 2 řezbovaných a zlacených rámů  č.ev.  67151 - 2  - dojednáno s oddělením 
konzervace ZČM � konzervátory zatím nerealizováno  

- restaurování 28 lidových �idlí � dodavatelsky - splněno 
- restaurování papírových tapet  v expozici � dodavatelsky � z finančních důvodů vyře�ena 

pouze polovina zakázky, zbytek bude dokončen v roce 2004 
- desinsekce depozitářů - naléhavá potřeba v měsíci dubnu - splněno 
- dokumentace ISO v budované části expozice, hraček, textilií, exponátů na výstavy - za 

rok 2003 dokumentováno 1 018 polo�ek; ke 12.12.03 celkem zdokumentováno 7 237 
polo�ek 

- 127 sbírkových předmětů přestěhováno do CD Nepomuk zápůjček realizovaných v roce 
2003 - 668 kusů sbírkových předmětů 

- budování depozitáře loutek včetně inventarizace, přepisu lokací a lokačních katalogů - ke 
12.12.03 celkem zpracováno 314 evidenčních čísel 

- dokončeno restaurování renesančních textilií ev. č. 74350/1-5, 74351 
 
Oddělení paleontologie 
 
- V průběhu roku bylo preparováno 820 sbírkových předmětů a to rostlinných fosílií  lokality 

Ovčín. 
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Oddělení botaniky 
 
- Průbě�né o�etřování celé sbírky vymrazováním (J. Mourková). 
- Sbírka obrazů hub Franti�ka Tyttla � mimo plán provedeno vyčistění 326 obrazů, 

rámečků a skel, tj. vyjmutí obrazu, popisky a podlo�ního papíru z rámečku, očistění 
prachu a event. plísní z vnitřní strany skla vodou a ironem, očistění rámečku vodou a 
vysu�ení, desinfikování prá�kovým Septonexem zadních stran kartonu s malbou, 
podlo�ních jemných fialových papírů,  jejich vyschnutí a vyvětrání (dle pokynů pracovníků 
oddělení kozervace a restaurování) a zpracování přehledu o stavu obrazů s poznámkami 
pro event. následné restaurování (J. Mourková). 

 
Oddělení zoologie 
 
- V průběhu roku bylo zpreparováno 120 sbírkových předmětů. 
- V�echny sbírkové předměty byly o�etřeny Molantinem, vertebratologický materiál zbaven    

prachu, lihové preparáty doplněny etanolem na maximální hladinu. 
 
Knihovna Západočeského muzea 
 
- Oba sbírkové fondy jsou ulo�eny ve vhodných prostorách. Sbírkový fond ST je 

zabezpečen vlastní klimatizační jednotkou, která udr�uje v daném prostoru příznivé 
klimatizační podmínky (17° C, 55% vlhkosti).  

- Drobných restaurátorských prací je zapotřebí provést ve sbírkách i ve studijním fondu 
poměrně hodně. Je zapotřebí rozhodnout na úrovni vedení muzea, zda bude 
restaurátorské oddělení, v současné době obsazené 3 pracovníky se specializací na 
práci s kni�ním fondem, vůbec zaji�ťovat tyto práce pro knihovnu. Byl předán seznam 
po�adovaných prací. 

 
Technické odd. 
 
-    překonzervace a vyči�tění pro převoz sbírek do depozitářů: 
     předměty z kovu: 458 ks 
     předměty ze dřeva : 123 ks 
     vyči�tění divadelního archivu : 238 ks 
 
 
5. Expozice a výstavy 
 
Expozice a výstavy byly realizovány pracovníky oddělení konzervace a tvorby výstav 
Západočeského muzea � ved. Jiří �pinka. Tj. expozice a výstavy byly realizovány za re�ijní 
náklady. Stejně tak návrhy plakátů, pozvánek a transparentů. Tématické a scénáristické 
lpráce prováděli pracovníci odborných oddělení. Převoz a manipulaci s výstavním 
mobiliářem a sbírkami prováděli pracovníci muzea.  
 
Expozice: 
- Plzeňská městská zbrojnice /hl. budova/ - celoročně 
- Antika, Jubilejní sál /hl. budova/ - celoročně 
- �ivot a dílo lidu Plzně a Plzeňska /Národopisné muzeum/, 2 okruhy � celoročně 
- Muzeum Dr. �imona Adlera v Hartmanicích Dobré Vodě: expozice �ivota 

�idovského obyvatelstva na �umavě, památník �. Adlera, expozice řemesel a historie -
Hartmanic � 3 části � celoročně 

- Historický cín a umělecké kovářství - Nepomuk 
- Jan z Pomuku � Nepomuk, Městské muzeum v Nepomuku 
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Výstavy: 
- Příběh loutek � Národopisné muzeum 
- Vojenské palné zbraně 1. a 2. světové války � hl. budova 
- Krásy a tajemství České republiky � Plzeňský kraj 
- Narodil se v Betlémě � České betlémy, Národopisné muzeum 
- Dálnice D5 � Pravěká i současná tajemství dálničního obchvatu Plzně � národopisné 

muzeum 
- 80. let vysílání Českého rozhlasu � studio Plzeň, malý výstavní sál Národopisného 

muzea 
- Veselé vánoční  hody � České vánoce � Národopisné muzeum 
-    Typický obraz � Česká malba na počátku 21. století - hl.budova 
-    Tváře Předního východu � fotografie Břetislava Turečka 
- Bible očima světa 
- 22 drobných výstavek s ukázkami starých a vzácných tisků, případně ukázkami ze 

vzácných tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro �kolní exkurze.  
-    �umava. Výstava Martina Milforta - Muzeum �imona Adlera 
 
Výstavy mimo prostory muzea: 
- Obrázky M. Schlossara � Krajský úřad 
- Mapy Plzně, Čech a světa 16. � 18. stol. � ČSOB 
- Srpnové události roku 1968 � Gymnázium Luďka Pika v Plzni 
- Archeologický výzkum kostela sv. Ducha ve V�erubech 
- Franti�ek Tyttl: Houby � Zámek Nebílovy 
 
Reinstalace expozic a spolupráce při tvorbě expozic a výstav s jinými 
organizacemi: 
- Stálá expozice Pravěk Stříbrska v Městském muzeu ve Stříbře 
- Muzeum Milevsko, hrad Land�tejn-reinstalace expozice 
- 10 let plzeňské diecéze � Diecézní muzeum v Plzni 
- Světci, patroni, ochránci � ve spolupráci se Zpč. galerií 
- Muzeum Blovice � stálá expozice 
- expozice ve Vojenském muzeu na demarkační čáře v Rokycanech 
- výstava Archeologický výzkum kostela sv. Ducha ve V�erubech, V�eruby, prosinec - 

leden 2003 
- Plzeň v pětačtyřicátém, Americké centrum Plzeň 
 
6. Opravy a udr�ování budov muzea 
 
Hlavní budova 
 
- in�enýrská činnost � projektové práce, stavební práce, interiéry 
- projektové práce � LPD ohradní zdi, dodatky k PP, PD dílčí interiéry, AD 
- stavební práce � pravá komunikační vě� - dokončení venkovní izolace proti spodní vodě,  
- úprava vstupu do výtahu ze dvora pro invalidní občany 
- dvůr � pokračuje dlá�dění �ulovými kostkami vč. ter. úprav � pokryto cca 60% 
- přírodověda � �tukatérské práce, sádrové omítky stěn, rozvodné elektrokanálky, 
- podkladní betony, úpravy na rozvodech Ú.T. a rozvody vody, el. instalace silno a 

slaboproud, EZS, EPS, CCTV 
- Umprum  -  zakrytí parketových podlah pro výstavu �Krásy a tajemství ČR� 
- interiéry /EXPO PARTNERS Blovice/ - interiér kanceláře ekonoma 
- oprava vitrin Navrátil � náklady 50% z prostř. MK ČR 
- osvětlení vitrin Navrátil  -  náklady 50% z prostř. MK ČR 
- doplnění krytů radiátorů 
- orientační systém 



 28

- EZS, EPS, CCTU � náklady 50% z prostředků MK ČR 
 
Ostatní objekty muzea 
Tylova 22   - oprava schodi�tě /sklepy/ 
    - oprava omítek /sklepy/ 
    - oprava omítek  /chodby a schodi�tě/ 
    - zazdívání průchodů a drá�ek 
    - instalace EPS 
 
 
Národopisné muzeum - oprava sociální zařízení 
     - oprava osvětlení /sklepy/ 
     - stavba regálů DEXION - 33 bm. 
 
Bolevecká náves 17  - výměna stře�ních oken � objekt B 
     - výstavba oplocení objektu 
     - terenní úpravy 
     - stavba regálů DEXION - 81 bm 
 
Zborovská 40  - zteplení půdy 
     - stavební práce � přízemí 
     - nová přípojka el. energie /ČEZ Plzeň/ 
 
Depozitáře Nepomuk - betonování kaple 
     - oprava ventilace 
     - instalace EZS  I-II. NP 
     - malování insp. pokoje 
     - stavba regálů DEXION - 31 bm 
     - polo�ení podlahové krytiny 
 
 
7. Ostatní činnost muzea 
 
Předná�ková činnost odborných oddělení 
 
- předná�ka o výsledcích záchranného výzkumu polykulturního pohřebi�tě v Plzni - 

Radčicích   pro pracovníky fy. HP Pelzer, kde výzkum probíhal ( M. Metlička) 
- Vyu�ití letecké prospekce na záchranných výzkumech na D5, Starý Plzenec, 25.6.03, 

ÚMO Plzeň 2 ( P.Braun) 
- Záchranné výzkumy na D5, Letkov, 25.1.03, Aeroklub Letkov ( P. Braun) 
- Letecká prospekce a dokumentace v archeologii,  Aeroklub Letkov 13.12.03 (P.Braun) 
- Pravěk západních Čech, 10.2.03, základní �kola v Dolní Bělé ( P. Břicháček)    
- Archeologie ostrovského klá�tera, 19.11. Muzeum Jílové ( P. Břicháček) 
- Jihočeský pravěk, 20.10., Sepekov ( P. Břicháček) 
- Výzkum v Milevsku, 28.7; 4.10. ( P. Břicháček) 
- Výzkum v Pomezí, 24.7. ( P. Břicháček) 
- odborná exkurze pro Univerzitu Pasov, pravěký seminář, ji�ní Čechy 16.9.; západní 

Čechy 10.10. ( P. Břicháček)  
- exkurze pro základní �kolu Dolní Bělá, 26.3. (P. Břicháček) 
- pro Církevní gymnázium v Plzni, exkurze na hradi�tě Hůrka ( K. Nováček) 
- Keramická produkce vrcholného středověku, ZČU ( J.Orna) 
- Západočeské mincovny 11.-17.století, OM Rokycany; ČNS Doma�lice ( M.Hus) 
- 28. říjen 1918 v Plzni a v Čechách, pro  Voj. svaz rehabilitovaných Plzeň (M.Hus) 
- Rok 1968 a normalizace v ČR I,II pro Gymnázium L.Pika v Plzni ( T.Bernhardt) 



 29

- Struktura normalizačního re�imu v ČSSR pro Gymnázium L.Pika v Plzni (T.Bernhardt) 
- Vlastivědný kurz Plzeňský region, pro Pedagogické centrum v Plzni ( L. Krčmář) 
- seminář "Nábo�enské sekty - jak odolat jejich nátlaku" pro Pedagogické centrum v Plzni 

(L. Krčmář)           
- Historie porcelánové tvorby v severozápadních Čechách, pro porcelánku v Horním 

Slavkově ( D.Braunová) 
- Antické umění , pro studenty PF ZČU v Plzni ( D. Braunová) 
- paleontologické předná�ky : Radnice 2x, Vejvanov  ( J. P�enička) 
- předná�ková činnost podle po�adavků - převá�ně Lesní �kolu Skautu, Českou 

botanickou společnost v Praze - Západočeskou pobočku a Biologickou fakultu JČU ( J. 
Sofron) 

- předná�ka o preparačních technikách na Střední zemědělské �kole v Plzni-Křimicích 
(F.Němec) 

 
Předná�ková a kulturní činnost v objektech muzea 
 
Uspořádány cykly předná�ek: 
 
Hlavní budova muzea: 
- Kulturní ozdravovna Jana Buriana" - 7 pořadů - 552 náv�těvníků 
- Výpravy za poznáním" - 10 pořadů - 850 náv�těvníků 
- Architektura a urbanismus", ve spolupráci se sdru�ením "Zapálení" - 4 pořady - 320 

náv�těvníků 
- Nové objevy v archeologii", společně s Archeologickou společností při FHS ZČÚ 7 

předná�ek - 105 náv�těvníků 
Celkem: 1827 posluchačů 
 
- Soutě� v rámci výstavy "Veselé vánoční hody" o nejkrásněj�í vánoční ozdobu byla 

vyhodnocena 15.12.2003 a odbornou i laickou porotou bylo vyhodnoceno 162 
přihlá�ených výrobků. Po bouřlivé diskusi poroty bylo rozhodnuto neudělit první cenu. 
Druhá cena byla shodně přiznána řetězu ze svinuté pomerančové kůry Barboře 
Bene�ové (11 let) a prořezávané papírové kruhové ozdobě Eli�ky Tomanové (15 let). Na 
třetím místě se umístily  opět dvě práce : korálový zvoneček ve tvaru Anděla Terezy 
Luká�ové (14 let) a barevný papírový osmistěn s bílými nalepovanými hvězdičkami 
Barbory �iroké (13 let). Z předlo�ených prací se vymykala práce pí Hru�ové. Porota za 
originalitu nápadů, techniku i rozsah prací se rozhodla udělit mimořádnou cenu. Druhá 
mimořádná cena byla udělena třídě 4.C ze Z� v Horní Bříze za papírové ozdoby, při 
jejich� zhotovení �áci prokázali velmi dobré technologické zvládnutí zvoleného materiálu. 

- V prostorách Západočeského muzea v Plzni jsou pravidelně pořádány absolventské 
koncerty posluchačů  Konzervatoře v Plzni a koncerty �áků Základních uměleckých �kol. 

- Prostory muzea jsou vyu�ívány i pro společenská setkání, doplněná prohlídkou výstav, 
expozic a kulturním programem , který připravuje muzeum pro významné hospodářské 
subjekty a kulturní organizace z celého Plzeňského kraje. 

- Západočeské muzeum v Plzni svými reprezentativními prostory kulturní nabídkou a 
zázemím je vyu�íváno i  Plzeňským krajem  a Městem Plzní  k mimořádným událostem 
spojených se zahraniční účastí. Pravidelně je muzeu pořádána Konferenci o přeshraniční 
spolupráci Plzeňského kraje, Dolního Bavorska a Horní Falce. 

        
Muzeum Dr. �imona Adlera: 
- "Výprava do Nanibie - pou�tí jihozápadní Afriky", Dr. Jiří Babůrek - 31 náv�těvníků 
- "Zmizelí sousedé" předná�ka pro �áky 8.-9.tříd Z� v Hartmanicích ve spolupráci se 

vzdělávacím centrem �idovského muzea v Praze. - 30 náv�těvníků 
- " Jak jsme jeli ze �umavy do Indie", Josef Láda a Václav Nový - 20 osob 
- náv�těva p.Matityahu Adlera s rodinou ( 19.5.) , beseda se �áky Z� Hartmanice. Děti 

nastudovaly hru "Světlo ve tmě". - 50 náv�těvníků 
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- předná�ka p. M. Adlera pro studenty Gymnázia Su�ice (20.5.03) - 50 osob 
- Natáčení části dokumentárního filmu "Vedle sebe nebo spolu?" s rozhovorem L. 

Raku�anové s  M. Adlerem v expozici muzea ( 20.5.03) 
-  �Hudba v synagogách Plzeňského regionu",  viollocelový koncert J.Ho�ka a Dominiky 

Ho�kové. Koncert v sále muzea. 
- "Tajemství zatopených jeskyní Yucatanu", předná�ka spelologa Zdeňka Motyčky - 25 

náv�těvníků 
 
Předná�ková a výuková činnost pracovníků muzea 
 
- předná�ky v rámci výuky archeologie na fakultě humanitních studií ( F.Frýda, M. Hus, K. 

Nováček) 
- vedení společenskovědního semináře pro studenty Gymnázia Opavská (T.Bernhardt) 
- spolupráce na multimediální učebnici středověku s ZČU a FAMU ( J.Orna) 
- konzultace a oponentury diplomových prací, vedení stá�í ZČU FHS ( M.Hus, 

T.Bernhardt) 
- předná�ky z oboru praktická národopisná muzeologie pro katedru kult.antropologie FHS   
 ZČU (M. Maderová) 
- předná�ky Muzeologie a ochrana památek pro FHS ZČU ( F. Frýda) 
- předná�ky na ZČU, fakulta pedagogická, katedra geografie a katedra přírodních věd  
 (J.Kraft, J. P�enička, Z. Vyhlasová, F.Němec, R. Vacík). 
- konzultace studentům JČU a ZČU k diplomovým pracem ( J.Nesvadbová) 
- účast v komisích a příprava materiálu pro krajská kola SOČ a BiO ( F.Němec) 
  
Náv�těvy programů, výstav a expozic muzea 
 
- Náv�těvnost Západočeského muzea celkem: 46 299 
  z toho: hlavní budova 24 789 - �koly 17 070 
       Muzeum �.Adlera: 14 517 
 
Vědecké a odborné konference  
 
- referát o neolitickém a hal�tatském sídli�ti v Křimicích při stavbě haly fy. �kopek-

Stavebniny na kolokviu "Výzkumy v Čechách" v Národním muzeu v Praze ( M. Metlička) 
- účast na konferenci "Otázky neolitu a eneolitu v na�ich zemích 2003 v Českém Brodě a 

Kounicích 23.-26.9.2003 ( M. Metlička) 
- přednesení referátu na informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách  " 

Výzkum neolitického sídelního areálu u Křimic" (M. Metlička) 
- 1. doktorandský archeologický seminář, Brno 9.12.2003 ( M. Čechura) 
- Konference Dějiny staveb, Nečtiny, 11.-13.dubna 2003 ( K. Nováček) 
- Metody terénní antropologie a bioarcheologie. Metody odhadu věku do�ití podle lidské 

kostry, Plzeň, 5.-6.6. 2003  ( M. Čechura) 
-  Orientalia Antiqua Nova III, Plzeň, 7.2.2003 ( K. Nováček referát, M.Čechura,P.Hereit, A. 

Kordíková) 
- konference Počítačová podpora v archeologii, Nečtiny, 26.-28.5.2003 ( K. Nováček) 
- Výzkumy v Čechách 2002, Praha, 8.-9.4.2003 ( K. Nováček referát, M.Čechura 2 

referáty)        
- Krajská konference Svazu historických sídel ČMS, Franti�kovy Lázně ( M. Hus) 
- Celostátní konference muzejních archeologů, Plumlov, ( F.Frýda, J.Orna) 
- Konference Svět bankovek IBNS ČR, Praha ( M. Hus) 
- Sympozium Rukopisy 17./18. století ve sbírkách Českých muzeí, Kutná Hora 

(T.Bernhardt) 
- Sympozium Peníze v proměnách času, Olomouc ( M. Hus) 
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- Konference Dějiny staveb, Nečtiny, referát " Kritická poznámka k hodnocení povrchových 
průzkumů ( Krčmář-Knoll) 

- Seminář odraz první světové války v umění a vědě, Jihočeské muzeum České 
Budějovice, - referát "Situace fotbalového klubu SK Slavia Plzeň za I. světové války" 
( L. Krčmář). 

- studijní pobyt V�B-TU Ostrava, studium konulárií Barrandienu a Hornoslezské pánve, 
fotodokumentace a sběr vzorků peridermů konulárií pro mikromorfologické studium ( Z. 
Vyhlasová) 

- aktivní účast na Česko-slovenském a polském paleontologickém semináři Ostrava. 
Přednesen příspěvek Mikromorfologická analýza exoskeletonů konulárií spodního 
paleozoika barrandienu. ( Z. Vyhlasová). 

- aktivní účast na pracovníkonferenci ČBS Botanický underground. Referát: Podzemní 
orgány rostlin ve světle posledních výzkumů. Praha 21.-22.11.03  ( J. Nesvadbová-
S,Pecháčková) 

- účast na pracovním semináři ČBS "Od floristiky k bioinformatice" ( J.Nesvadbová) 
- účast na botanické komisi Brno ( E.Honzíková-J.Nesvadbová). 
- účast na Semináři zoologů muzeí a AOPK v Jihlavě ( R.Vacík, F. Němec) 
- konference Inforum Praha , /29.-31.5.03/ k problematice nových trendů v oblasti 

knihovnictví a informatiky ( I. �edo) 
- Odborný seminář k problematice historických kni�ních fondů - Třebíč,23.-26.4.; 

Jindřichův Hradec, 10.-12.10  ( I. �edo) 
- Seminář k problematice muzeí a Internetu , Praha 5.12.03 ( I. �edo) 
- semináře Národní knihovny Praha k novým informačním zdrojům na Internetu ( I. �edo). 
- Kolokvium " 11. Bayerisch-Böhmisches Kolloquium - Industriekultur in Deutschland und 

Tschechien. Bergbau-und Industriemuseum Ostbayern Schloss Theuern 18.10.03. 
- Spolupořadatelství konference a referát ( F. Frýda) 
- aktivní účast na XVth International Congres on Carboniferous and Permian Stratigraphy; 

Utrecht, Holandsko (J. P�enička) 
- aktivní účast na 14th International Workshop on Plant Taphonomy, Museum Natur 

Chemnitz (J. P�enička) 
- studijní pobyt na University Cape of Breton in Sydney, Kanada (J.P�enička) 
- aktivní účast na 9th Internaional Symposium on the Ordovician System, San Juan 

Argentina (J. Kraft) 
 
 Konference pořádané Západočeským  muzeem 
 
- spolupořádání Západočeské ornitologické konference. Konference s mezinárodní účastí 

proběhla ve dnech 25-26.10.03 ve středisku Zelený Háj u Staňkova na Doma�licku. 
Muzeum bylo hlavním organizátorem. Předneseny referáty ( R. Vacík, F. Němec) 

- ve spolupráci s PF ZČU katedry historie  uspořádána konference  MUZEUM A �KOLA. Z 
konference vydán sborník Dějepis XX. Za muzeum předneseny referáty (F.Frýda,I.�edo). 

 
Práce pracovníků muzea v poradních sborech jiných muzeí 
 
- Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň - ved. K. Nováček, odborná pracovní 

skupina pro výzkum středověké a novověké keramiky ( taj. K. Nováček) 
- Muzejní rada OM Jindřichův Hradec ( P. Břicháček) 
- Muzejní rada a společnost Milevsko ( P. Břicháček) 
-    Oblastní muzeum v Lounech, členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost  
     ( F. Frýda) 
-    Muzeum Chodska v Doma�licích, členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou 
     činnost ( M. Maderová) 
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Práce muzejních pracovníků v edičních radách odborných a muzeologických 
publikacích 
 
- Jindřichohradecký sborník historický ( P. Břicháček) 
- Památky archeologické ( K. Nováček) 
- Muzejní a vlastivědná práce ( F. Frýda) 
 
Badatelská činnost: 
 
- Počet odborných badatelských náv�těv: 1250, z toho zahraničních: 28 
        
Knihovna 
 
- z Knihovny bylo vyexpedováno za rok 2003 celkem 4 687 kusů publikací do skladu bylo 

přijato celkem 6 196 kusů publikací od 8 titulů vydaných muzeem. 
- Výměnou, povinnými a pracovními výtisky bylo rozesláno 1 046 ks publikací. Prodáno 

bylo 3 641 ks publikací. 
- Čtenáři: ke konci roku bylo v evidenci 738 čtenářů. Během roku knihovnu nav�tívilo 887 

čtenářů a 953 účastníků exkurzí. Počet předlo�ených publikací čtenářům přesáhl 4 500 
titulů. 

 
Počty sbírek zapůjčených pro výstavní a expoziční a badatelské účely jiným 
organizacím: 
 
- zápůjčky v tuzemsku: 8 624 sb. předmětů 
- badatelské účely v tuzemsku: 7 593 sb. předmětů 
- předání k restaurování a konzervování: 84 sb. předmětů 
- pro propagaci a popularizaci v tuzemsku: 14 sb. předmětů 
 
Studijní zahraniční cesty a stá�e: 
 
- v rámci grantu "Benediktini a počátky české sakrální architektury" 20.-25.11. Rakousko; 

4.-9.12. Německo ( P. Břicháček) 
- výstava "Zimní král",  Amberg, SRN ( L. Krčmář) 
- studijní pobyt - Naturhistoriska Riksmuseet, Department of Paleozoology, Stockholm. 

Komparativní studium originálů a typového materiálu konulárií spodního paleozoika 
ostrova Gotland, odběr vzorků konulárií pro mikromorfologické studium, fotodokumentace 
( Z. Vyhlasová) 

- studijní pobyt University of Wien, Department of Paleontology. Studium originálů 
/Barrande, �elízko/  konulárií spodního paleozoika Barrandienu ( Z. Vyhlasová) 

- Měsíční stá� v konzervátorských a restaurátorských dílných bavorských muzeí v rámci 
spolupráce AMG a  bavroských muzeí ( E.Podzemná, I. Čechová) - na náklady bavorské 
strany. 

 
 Práce v odborných komisích a profesních sdru�eních 
 
- práce v Exekutivě Asociace muzeí a galérií České republiky (F.Frýda) 
- vedení odborné skupiny pro dějiny skla při České archeologické společnosti AV ČR ( F. 

Frýda) 
- práce v numismatické  komisi AMG ( M. Hus) 
- práce v památkové komisi ZMO Plzeň 2 ( M. Hus) 
- členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost Oblastního muzea v Lounech (F. 

Frýda) 
- členství v památkové komisi Nadace 700 let města Plzně ( F.Frýda) 
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- členství v kulturní komisi Nadace 700 let města Plzně ( M.Hus) 
- člen komise pro výběrové řízení na Katedře archeologie FHS ZČU (F.Frýda) 
- člen Komise pro poskytování dotací v programu ISO, podprogram D/preventivní ochrana 

před nepříznivými vlivy prostředí MK ČR ( F. Frýda) 
- čestný spolupředseda Odborné rady při Diecézním muzeu v Plzni (F.Frýda) 
- člen historické komise AMG ( L. Krčmář) 
- člen Odborné rady při Diecézním muzeu v Plzni ( L. Krčmář). 
- člen Komise pro grantovou skupinu VISK-7 Kramerius MK ČR ( I. �edo) 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 
 
Oddělení pravěku 
 
- s Universität des Saarlandes v Saarbrückenu - byla vydána publikace "Bereketska 

mogila" (SASTUMA 7) o výzkumu pohřebi�tě z počátku doby bronzové - spoluúčast na 
expedici a stá� na univeritě ( M. Metlička) 

- a Archeologickým ústavem v Praze: ( M. Metlička) 
- při konzervaci sbírkového fondu oddělení, předev�ím �elezných předmětů 
- s M. Chytráčkem na grantu "Hal�tatská vý�inná sídli�tě v západních Čechách" 
- s Ivanem Pavlů na přípravě publikace o výzkumu neolitického rondelu a hal�tatského 
 sídli�tě ve Vochově, konzultace na neolitických výzkumech 
- s I. Sýkorovou a J. Fridrichem na zpracování nového výzkumu paleolitického stanice 
 v Plzni-Senci 
- s Národním muzeem v Praze, antropologickým odd. na určování �árových pozůstatků z        
 pohřebi�tě v Plzni Radčicích ( M. Metlička) 
- se společností Archeos na určování uhlíků z nových záchranných výzkumů (odd. 

pravěku) 
- se společností ZIP na určování uhlíků a zvířecích kostí z nových výzkumů (odd. pravěku) 
 
Odd. záchranných archeologických výzkumů 
 
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita ve Vídni a Univerzita v 

Salzburgu - mezinárodní letní �kola, vedení exkurzí po ji�ním Moravě a Dolním 
Rakousku, září 03 ( P. Břicháček) 

- Západočeská univerzita v Plzni, fakulta humanitních studií, katedra archeologie, výuka 
oboru ( K. Nováček) 

- Západočeská univerzita Plzeň, fakulta humanitních studií, katedra filozofie a katedra 
kulturní a sociální antropologie, vedení bakalářských a diplomových prací, oponentura 
bakalářských prací ( M. Čechura; P. Hereit) 

- Archeologický ústav Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv 
- Národní památkový ústav Praha, spolupráce na tvorbě SAS 
- Magistrát města Plzně, zpracovávání podkladů pro akrualizaci Archeologické mapy Plzně 
 
Metodická pomoc muzeím 
 
- instalace a zaučení dbf.DEMUS a CESík pro Městské muzeum Hora�ďovice (J.Orna, 

T.Hejduk) 
- konzultace a pomoc při práci s databází DEMUS pro ostatní muzea v kraji ( J. Orna). 
- pro OM Doma�lice deskripce středověkých nálezů ( J. Orna) 
- průbě�né konzultace pro muzejní pracovníky oblastních muzeí.( odb.pracovníci) 
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Fotograf 
 
- dokumentace výstav, vernisá�í a významných muzejních akcí a náv�těv 
- pro odd. konzervace zpracovávána průbě�ná fotodokumentace  sbírkových předmětů 

před konzervací a po konzervaci. 
- pořízení videozáznamů demolice domu u Zvonu. 
- příprava a zpracování fotografií do výstav - zvět�eniny 30x40 cm 
- Fotografie pro muzejní dokumentace ( digitální s převedením na CD-ROM a pro ISO) 
 - Investor: stavební práce hl. budovy - 102 foto 
 - Botanika: dokumentace obrazů hub (vyjmutí obrazů z rámů, zapisování invent.čísel a 

jejich zpracování na počítači - 1246 foto 
 - umprum: 2318 foto 
 - star�í dějiny:  43 foto 
 - knihovna:  64 foto 
 - prehistorie:  26 foto 
 - národopis: 21 foto 
 - zoologie : 2 foto 
 -  paleontologie: 79 foto 
 - propagace : 3 foto 
 - výstava Krásy a tajemství: 215 foto 
Celkem zhotoveno 4 086 fotografií. V�echny fotografie byly přeneseny do počítače a 
vypáleny na CD-ROM. CD sbírek předány do evidence oddělení a převedeny do centrální 
obrazové evidence sbírek ISO. 
   
Pracovi�tě  vněj�ích vztahů 
 
Oddělení vněj�ích vztahů a public relations  zaji�ťuje a organizuje ve�keré kulturní programy 
v hlavní budově muzea, organizaci vernisá�í výstav, konferencí a společenských akcí, 
včetně koncertů a svateb. Pracovníci tohoto úseku muzea (2) současně připravují výstupy 
činností muzea pro média, včetně pravidelného zpracovávání tiskových zpráv. Vztah muzea 
a veřejnosti byl v na�í zemi téměř 60 let zanedbáván. Právě nyní při vstupu do evropského 
společenství nabývá toto pracovi�tě významu a musí v krátké době napravovat minulost, aby 
se muzeum stalo �ivou organizací, která se stane nedílnou součástí kulturního �ivota 
regionu. 
 
 
8. Ediční a publikační činnost 
 
Oddělení prehistorie 
 
Bylo vydáno dal�í číslo Sborníku Západočeského muzea v Plzni. Historie XVI. věnované 
výročí 90. narozenin M. Doubové a 80. narozenin V. �aldové (M. Metlička � T. Bernhardt � 
bod 6 f plánu činnosti ZČM) 
 
Ostatní publikační činnost: 
- do tisku (Supplementum Památek archeologických) byl dán výstup grantu �Hal�tatská 
vý�inná sídli�tě v západních Čechách� ře�itelem je M. Chytráček z ARÚ Praha a 
spoluře�itelem M. Metlička. 
- příspěvek �Výzkum neolitického sídelního areálu u Křimic v roce 2002� pro Sborník referátů 
z informačního kolokvia Archeologické výzkumy v Čechách 2002 (M. Metlička) společně s M. 
Chytráčkem odevzdán článek �Kontinuita a diskontinuita osídlení v pozdní době bronzové a 
době hal�tatské� pro sborník z pracovního setkání �Archäologische Arbeitsgemeischaft 
Ostbayern/ West- und Südböhmen (M. Metlička). 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 
Tituly odevzdané do tisku nebo vy�lé: 
- Braun, P.: Nová archeologická nalezi�tě na trase dálničního obchvatu 0510/1A Ejpovice 

� Černice. Pe�í zóna 11, 2002, s. 17 � 20. 
- Braun, P.: Záchranné archeologické výzkumy na dálničním obchvatu Plzně u Starého 

Plzence. 
- Braun, P: Nové archeologické nálezy na trase dálnice D 5 na katastrálním území Starého 

Plzence (okr. Plzeň - jih). Sborník ZČM v Plzni, řada Historie XVI, předáno redakci 
- Braun, P.: In Vurm, B.: Krásy a tajemství České republiky � Plzeňský kraj cca 10 

leteckých fotografií bez uvedení autora a instituce, předávající podklady. 
- Braun, P.: Pro publikaci Příroda západních Čech (projekt Plzeňského krajského úřadu) 

10 leteckých záběrů pro kapitolu o archeologii (PhDr. Břicháček) a 5 leteckých záběrů 
pro kapitolu o vodních tocích (Mgr. Pecháčková), předáno redakci. 

- Břicháček, P. 2002: Avarok és szlávok. Bohemia X, č. 1 � 2. Budapest 2002, s. 44 � 46.  
- Břicháček, P. 2003: Kostel sv. Jana Křtitele (okres Jindřichův Hradec) a dal�í stavby s 

vlo�eným kvadratickým chorem  apsidou. Studie k projektu. Plzeň 2003. 81 stran. 
- Břicháček, P. v tisku: Románské kostely s vlo�eným kvadratickým chorem a apsidou v 

Čechách. Pě�í zóna 12. Plzeň. 51 stran. 
- Břicháček, P. � Richter, M. � Sommer, P.: Archeologie k miléniu ostrovského klá�tera. In: 

Sborník 1000 let klá�tera na Ostrově (999 � 1999). Praha 2003, s. 13 � 28. 
- Čechura, M. 2002: Recenze: Kuča, Karel: Atlas památek: Česká republika. České 

památky 2, 2002. 
- Čechura, M. 2003: Archeologický výzkum hal�tatského sídli�te ve Stodu (okr. Plzeň � 

jih). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2002. Zprávy České archeologické 
společnosti, suppl. 53, s. 17. 

- Čechura, M. 2003: Archeologický výzkum u kostela sv. Mikulá�e v Ka�perských Horách 
(okr. Klatovy). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2002. Zprávy České archeologické 
společnosti, suppl. 53, s. 23. 

- Čechura, M. 2003: Recenze: Poláček, Lumír: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice � 
průvodce, svazek 1. a Galu�ka, Luděk � Va�kových, Miroslav: Památník Velké Moravy. 
České památky 1, 2003. 

- Čechura, M. 2003: Recenze: 1000 let klá�tera na Ostrově (999�1999). Sborník 
z příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. České památky 2, 
2003. 

- Nováček, K 2003:  K současnému stavu archeologického výzkumu islámských měst, in: 
Budil, I. � Charvát, P. (eds.) Orientalia Antiqua Nova III. Plzeň, 72 � 98.  

- Nováček, K. 2003: Předbě�ný rozbor archeometalurgických nálezů z areálu bývalých 
kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zji�ťovací výzkum v letech 
1998�1999). Archaeologica Pragensia 16, 2002, 295 � 297.  

- Nováček, K. 2003: Recenze sborníků: Velázquez, A. (ed.) 1999: Ruptura o Continuidad. 
Pervivencias Preislámicas en Al�Andalus, Cuadernos Emeritenses 15, Mérida a Valdés, 
F. � Velázquez, A. (eds.) 2001: La Islamización de la Extremadura Romana, Cuadernos 
Emeritenses 17, Mérida. Památky archeologické 94, 235 � 236. 

- �iroký, R. � Kodera, P. � Nováček, K. � �ormová, P. 2003: Hradi�tě Hůrka ve Starém 
Plzenci, národní kulturní památka. Průvodce po archeologických a stavebních památkách 
západních Čech 1. Plzeň.  

- Nováček, K. v tisku: Rezidualita v městských souvrstvích. In: �mejda, L. (ed.) Sborníku 
k �ivotnímu jubileu E. Neustupného. 

- Nováček, K. � Tetour, M. v tisku: K pou�ití deskripčních databází v archeologii � 
keramická databáze Klasiker. In: �mejda, L. (ed.) Počítačová podpora v archeologii 2 � 
sborník z konference v Nečtinách, květen 2003. 

- Nováček, K. v tisku: Středověká výroba �fale�ného stříbra� v Kutné Hoře? K interpretaci 
technologií v hutnické dílně mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku. In: Nováček, 
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K. � Je�ek, M. (eds.) Výroba drahých kovů � sídelní a technologické aspekty. 
Mediaevalia Archaeologica 4. Praha � Brno � Plzeň. 

- Nováček, K. v tisku: Recenze knihy Hána, J. � Hůrková, J. � Militký, J. 2002: Defurovy 
La�any � depot mincí 15. století, Klatovy, Archeologické rozhledy. 

 
Oddělení star�ích dějin 
 
a) Drobné články do regionálního a vlastivědného tisku, autorizované 
rozhovory do masmédií 
Počet předem nelze specifikovat (v�ichni pracovníci). Plněno dle potřeby, zejména při 
příle�itostí vernisá�í, tj. I 2003 Bernhardt, IV a V 2003 Hus, IX 2003 Hus. Počet tě�ko 
specifikovat ( určitě přes 20), proto�e jeden rozhovor natáčelo třebas několik novin, televizí 
aj. současně a jen některé je zveřejnily a navíc nás zpětně neinformovaly. Sem nutno zařadit 
i podíl mgr. Bernhardta na vzniku publikace �Dějiny Plzně v datech� ( v tisku) v úseku 
středověké mapy, veduty a plány města. 
 
b) Články a studie v odborném  ústředním tisku ( dtto). 
Plněno průbě�ně. Z titulů nutno jmenovat: 
-  �Dosud neznámá varianta brakteátového haléře s korunou�, NL LVIII, 2003/2, s. 33-36 

(Hus) 
-  �Pamětní dvoutolar Ferdinanda III. z roku 1644�, NL LVIII, 2003/ 3, s. 71-73 (Hus) 
-  �Středověký keramický zvonek z Plzně�, Sborník ZČM-Historie XVI, 2003, s. 182-184 

(Orna) 
 
c) Publikace �Vojenské letectvo Polska a Francie� (prac. název) 
- spoluautorství s J. Schmidem, vyjde patrně na jaře 2003 (Hus). Splněno, kniha �Vojenská 
letadla Francie a Polska 1939 � 1945�  vy�la v prosinci 2003 (nakladatelství Fraus, Plzeň), 
spoluautorství (historický úvod aj.) Hus 
 
d) Katalog ( forma zatím nespecifikována) střv. kachlů ze sbírek ZČM (Orna). 
- Splněno částečně, katalog je připravován, práce probíhají, vydání na přelomu 2004/ 05 

patrně formou CD-ROMu. 
 
Plán práce byl střídmě koncipován s ohledem na provedený přesun kompetencí a změnu 
zřizovatele a na chybějící finanční prostředky. Při redukci rozpočtu do�lo samozřejmě i ke 
krácení činnosti oddělení, rsp. k omezení jeho aktivit (např. bod IV.2, VI.3, II.3, III.6 aj.) 
 Jako hlavní úkol oddělení bylo zvládnutí přestěhování do nových prostor Zborovské 40 
včetně nového ulo�ení sbírek, lokace, průbě�ně prováděné revize atd. Tomuto úkolu se mělo 
podřídit v�e ostatní. Bohu�el k úpravě prostor a tím i k stěhování nedo�lo ( nikoliv vinou 
oddělení star�ích dějin). Neprovedeným stěhováním tak byly ovlivněny i body III.5, III.7-III.10, 
IV.11 a IV.13  (částečně) a IV.1, VI.1 a VI.2 ( zcela) - nemohlo dojít k jejich splnění a to 
nikoliv vinou oddělení. 
 
Oddělení nověj�ích dějin 
 
Knihy: 
- Krčmář L. podíl na textech a fotografie pro publikaci: Deset let Plzeňské diecéze. 

Biskupství plzeňské, Plzeň 2003 
- Krčmář L., Palová I.: podíl na knize Krásy a tajemství České republiky. Plzeňský kraj. 

Společnost Praga Mystica, Praha 2003 
 
Odborné příspěvky: 
- Krčmář L.: Jeden zapomenutý církevní primát � vznik �České národní církve� v Plzni. 

Plzeňsko II. Plzeň 2003, s. 70 - 74 
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- Krčmář L.: Poznámka pod čarou ke kritickému my�lení badatele. Hláska 2003/3, Plzeň 
2003, s. 45 - 46 

 
www stránky: 
- Krčmář L.: kompletní realizace odborných textů pro stránky Svatý Jan Nepomucký, 

www.sjn.cz, Nepomuk 2003 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové 
 
- Bylo vydáno CD ROM, Braunová, D.: �U�ité umění ve sbírkách Západočeského muzea 

v Plzni� ( 3 jazykové mutace) 
- D. Braunová je spoluautorkou  encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku  (texty, hesla, lokality k výrobě porcelánu). Prozatím vy�ly v Nakladatelství 
LIBRI, spol.s r.o. díly 1.- 4.  

- D. Braunová se podílela na výběru předmětů a popiskách pro publikaci �Krásy a 
tajemství ČR � Plzeňský kraj�. 

 
Národopisné oddělení 
 
- Zpracování sylabů pro expozici � pořízeny překlady pro stávající expozici do AJ a NJ 
- Informačních  listů pro výstavy  - splněno 
- V nakladatelství Starý most vy�la publikace M. Maderové: Plzeň očima Ladislava Lábka 

(z materiálů a negativů oddělení) 
- Zpracovány podklady a vybrána fotodokumentace z oblasti lidové kultury pro sborník 

Krásy a tajemství České republiky (Bechný, Maderová) 
- Pro publikaci KÚ Plzeňského kraje zpracována stať. Národopis v Plzeňském kraji 

(Maderová) 
 
Oddělení paleontologické 
 
- P�enička, J., Bek., 2003. Cuticles and spores of Senftenbergia plumosa (Artis) Bek and 

P�enička from the Carboniferous of Pilsen Basin, Bohemian Massif. Review of 
Palaeobotany and Palynology, 125, 229-312.  

- P�enička, J., Bek, J., Zodrow, E.L., Cleal, C.J., Hemsley, A.R., 2003. A new late 
Westphalian fossil marattialean fern from Nova Scotia. Botanical Journal of the Linnaen 
Society, 142, 199-212.  

- Oplu�til, S., P�enička, J., Bek, J., �imůnek, Z., Libertín, M., Da�ková, J., 2003. Structure 
of the mid-Westphalian peat-forming rain forest preserved in volcanic ash from the 
continetal basins of Central and Western Bohemia. XVth International Congress on 
Carboniferous and Permian Stratigraphy, Universiteit Utrecht, 2003, 379.  

- P�enička, J., Oplu�til, S., Bek, J., Rößler, R., 2003. Anatomically preserved 
compressions from the tuff bed of the Whetstone Horizon at the Doubrava locality 
(Bolsovian, Pennsylvanian), Czech Republic.  XVth International Congress on 
Carboniferous and Permian Stratigraphy, Universiteit Utrecht, 2003, 422-423.  

- P�enička, J., Zodrow, E.L., Bek, J., Cleal, C.J., 2003. Progress Report on late 
Pennsylvanian pecopterid palaeobiology. XVth International Congress on Carboniferous 
and Permian Stratigraphy, Universiteit Utrecht, 2003, 424-425.  

- P�enička, J., Bek, J., Rößler, R., 2003. Reproductive organs and anatomical structures of 
Zeilleria zodrovii sp. Nov. From the Middle Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech 
Republic. XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, 
Universiteit Utrecht, 2003, 426-427. 

- Bek, J., Oplu�til, S., Barry, T.A., P�enička, J., 2003. Selaginella-like cones and their 
spores from the central and western Bohemian Carboniferous continental basins of the 
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Czech republic. XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, 
Universiteit Utrecht, 2003, 47.  

- Zodrow, E.L., P�enička, J., Bek, J., 2003. Oligocarpia bellii in situ reproductive organs, 
spores, and cuticles (fern sphenopterid, Late Pennsylvanian), Sydney Coalfield, Nova 
scotia, Canada. XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, 
Universiteit Utrecht, 2003, 602.  

- Oplu�til, S., P�enička, J., Bek, J., Libertín, M., Da�ková, J., Drábková J., �imůnek, Z., 
2003. Whetstone Horizon � the Westphalian fossiliferous tuff layer from the continental 
basins of central and western Bohemia, Czech Republic. 14th International Workshop on 
Plant Taphonomy, Mus. Natur. Chemnitz, 8. 

- P�enička, J., Oplu�til, S., Bek, J., Libertín, M., Da�ková, J., Drábková J., �imůnek, Z., 
2003. In situ peat-forming forest from the tuff bed of the Whetstone horizon from Czech 
Republic (Bolsovian, Upper Carboniferous). 14th International Workshop on Plant 
Taphonomy, Mus. Natur. Chemnitz, 9-10. 

- Van Iten, H., Vyhlasová, Z., Zhu, M.-Y. and Yi Q. (in print). New data on the skeletal 
microstructure of conulariids. � Journal of Palaeontology. 

- Brabcová, Z., Kraft, P., 2003. Study of conulariid and related phosphatic conical 
exoskeletons from the Prague  Basin (Czech Republic). �  In: Albanesi G.L., Beresi M.S. 
and Peralta S.H. (eds.): Ordovician from the Andes, INSUGEO, Serie Correlación 
Geológica, 17: 263-266.  

- Brabcová, Z., 2003. Mikromorfologická analýza exoskeletonů konulárií (svrchní 
kambrium-pennsylvan). � Sborník vědeckých prací V�B-TU Ostrava, roč. XLIX, řada 
hornicko-geologická, mimořádné číslo, 21-23. 

- Brabcová, Z., (in print). Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů 
konulárií.  � Zprávy o geol. výzkumech v roce 2002, 117-118. 

- Kraft, P., Kraft, J., 2003. Facies  of the Klabava Formation (?Tremadoc � Arenig) and 
their fossil content  (Barrandian area, Czech Republic).- Ordovician from the Andes, 
Correlación Geológica 17, 309 � 314. 

- Kraft,P., Kraft,J., 2003. Middle Ordovician graptolite fauna from Praha � Červený vrch 
(Prague Basin, Czech Republic).- Bulletin of Geosciences, 78, 129 � 139. 

- Kraft, P., Budil, P., Chlupáč, I., Fatka, O., Kraft, J, Mikulá�, R., Mergl, M., Bruthansová, 
J., 2003. Fossil assemblages from the Middle Ordovician �árka Formation at Praha � 
Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area).- Bulletin of Geosciences, 78, 99 � 
101. 

- Kraft, P., Kraft, J., 2003. Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pra�ské pánve) a 
její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii.- Zprávy o geologických výzkumech 
v roce 2002, 28 � 30. 

 
Oddělení botanické 
 
- Foud K., Koutský Z. Pavlík V., Nesvadbová J. et Sofron J. (2003): Zbůch od pravěku - 

k současnosti. � OÚ Zbůch 100 p. (kap. Květena Zbůchu a jeho okolí, str. 4�7.) 
- Matějková I. (2003): Plán péče pro přírodní památku Dolej�í dráhy u Nehodíva na období 

2004-2013. Vegetační a flóristické poměry území. � Ms., depon. in Knih. odd. botaniky 
Západočes. Muz. v Plzni, 9p., 3 app., 3 map. 

- Matějková I. (2003): ): Plán péče pro přírodní rezervaci Na Vole�ku na období 2005�
2014. Vegetační a flóristické poměry území. � Ms., depon. in Knih. odd. botaniky 
Západočes. Muz. v Plzni, 13p., 5 app., 3 map. 

- Matějková I. et Nesvadbová J. Hlóra a vegetace přírodní rezervace Hvo�ďanská louka � 
Ms., depon. in Knih. odd. botaniky Západočes. Muz. v Plzni, 56p.,  3 mapy. 

- Nesvadbová J. (2003): Vodopis Holoubkovského Podbrdska a Hořovické kotliny. � 
Calluna, Plzeň, 8/1: 14�15. 

- Nesvadbová J. et Pecháčková S. (2003): Výroční schůze západočeské pobočky české 
botanické společnosti při AV ČR za rok 2002. � Calluna, Plzeň, 8/: 1. 
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- Nesvadbová J. et Sofron J. (2003):  Poznámka o výskytu Trifolium striatum L. v Plzni a 
nejbli��ím okolí. � Calluna, Plzeň,  8/1: 4�5. 

- Nesvadbová J. et Pecháčková S. (2003): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin. �
Poster na konferenci Botanický underground. Podzemní orgány ve světle posledních 
výzkumů, Praha 21.�22.listopadu 2003 

- Nesvadbová J. et Sofron J. (2003): Společenstvo s Myosurus minimus L. u Dolního 
Vlký�e. � Erica, Plzeň,  11: 105�107. 

- Nesvadbová J. et Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. � Erica, Plzeň, 
11: 89�103. 

- Nesvadbová J. et Sofron J. (2003): Klima. � Calluna, Plzeň, 8/1: 15. 
- Nesvadbová J., Brabec J., Křenová Z. et Matějková I. (2003): Biologie populace 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na lokalitě �NPP Pastvi�tě u Fínů� v závislosti na 
managementu lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu. Závěrečná zpráva 
dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické 
diverzity ve zvlá�tě chráněných územích�. � Ms., depon in AOPK Praha et  Knih. odd. 
bot. Západočes. Muz. v Plzni, 23 p., 6 append, 3 photo. 

- Sofron J. (2003): Poznámka o výskytu Rhytidiadelphus loreus (HEDW.) WARNST 
v Brdech. � Calluna, Plzeň, 8/1: 2. 

- Sofron J. (2003): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. �  Calluna,  Plzeň, 8/1: 5�
6. 

- Sofron J. (2003): Botanická zahrada v Oslo. � Calluna, Plzeň, 8/1: 6�7. 
- Sofron J. (2003): Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc. � mrtev. � Calluna, Plzeň, 8/1: 10�11. 
- Sofron J. (2003): Dějiny botanického výzkumu Holoubkovského Podbrdska a Hořovické 

kotliny. � Calluna, Plzeň, 8/1: 15�17. 
- Sofron J. (2003): Botanická bibliografie Holoubkovského Podbrdska, Hořovické kotliny a 

kontaktních území. � Calluna, Plzeň, 8/1: 21�25. 
- Sofron  J. et Nesvadbová (2003): Mapa rekonstruované vegetace v katastrálních 

územích  Malesice, Dolní Vlký�, Lhota u Dobřan. � [1�2] et 1�11, ms., [depon . in Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně et knih. odd. bot. Západočes.  Muz. Plzeň]. 

- Sofron J. et �andová M. (2003): Stručná vegetační charakteristika Holoubkovského 
Podbrdska a Hořovické kotliny. � Calluna, Plzeň, 8/1 17�19. 

 
Oddělení zoologie 
 
- Fenclová I., 2003: RNDr. Luděk Hůrka, CSc. � 70 let. � Plzeň, Erica 11: 109�113. 
- Vacík R., 2003: Straky � skutečně �kůdci? � Plzeň, Západočeské muzeum, 6 pp. 

Barevná skládačka se základními informacemi o strakách. Náklad byl hrazen v rámci 
podpory ekologických projektů z rozpočtu Plzeňského kraje. 

- Vacík R., 2003: Stračí stránky. Webové stránky o strakách na serveru Západočeského 
muzea (www.zcm.cz/straka) 

 
Redakční činnost: 
Do tisku byla připravena a vyti�těna dvě čísla časopisu Sborník ZČM � Příroda [102, 103] 
(Vacík) 
 
Knihovna Západočeského muzea  
 
Bylo obnoveno vydávání Seznamu přírůstků knihovny. Nejprve byly vydány chybějící soupisy 
za minulá období a leto�ní rok byl ji� publikován v měsíčních intervalech. Soupisy jsou 
vydávány jak v papírové formě tak i v elektronické na www.zcm.cz Jsou zasílány na v�echny 
odborná oddělení a současně předávány institucím, které se k odběru přihlásí. 
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Odd. vněj�ích vztahů 
 
 Oddělení zpracovalo tiskové zprávy ke v�em výstavám a ostatním kulturním akcím 
pořádaných v Západočeskému muzeu. Průbě�ně byly realizovány tiskové vstupy pracovníků 
muzea pro TV redakce v Plzeňském kraji a pro redakce rozhlasu a tisku. 
 
 
9. Ekonomika 
 
 Příspěvek na provoz:    35 166 350,- 
 Příspěvek na investice:    961 390,- 
 
 Počet pracovníků:    84 
 Průměrný plat:     12 991,92 
 
 Příjmy z hlavní činnosti:    5 839 942,76 
 Systémová dotace ze st. rozpočtu:  5 197 180,- 
 Dotace na vědu a výzkum /granty/:  494 000,- 
 
 Hospodářský výsledek:    394 588,34 
 
Hospodaření organizace za rok 2003 bylo přezkoumáno auditorem, zpráva o výsledku 
hospodaření bude předlo�ena v 1. čtvrtletí 2004. 
 
 
10. Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2003 
 
Ředitelství Západočeského muzea: 
ředitel muzea: 
PhDr. Franti�ek Frýda 
 
Zástupce ředitele, ekonom muzea: 
Ing. Karel Bene� 
 
Sekretariát ředitele: 
Eva Mare�ová 
/sekretářka, povolení k vývozu předmětů kulturní hodnoty/ 
 
Marie Matou�ková 
/agenda ISO, OBP, PO/ 
 
Tomá� Hejduk  
systémový in�enýr 
 
Propagace: 
Mgr. Ingrid Havránková 
Petr Ladman 
 
Ekonomické oddělení: 
Věra Pecháčková, vedoucí odd. 
/mzdy, účetnictví/ 
 
Alena Sýkorová 
/pokladna, komisní prodej, výplaty a evidence CVS/ 
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Hana Sojková 
správa majetku muzea, fakturace 
 
Fotodokumentace: 
Ivana Michnerová 
 
Investiční technik: 
Josef Blahout 
/stavební dozor investora při opravě hlavní budovy muzea, správa a technické zaji�tění 
provozu hl. budovy muzea, zaji�tění EZS a EPS pro objekty ZČM/ 
 
Průvodci: 
l. výstavní sál a expozice Nám. Republiky 13: 
Svatava Du�ková 
Marcela Kadlecová 
Marie �kardová 
Jiřina Ku�elová 
2. Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: 
Ludmila Němcová 
Jan Hrad 
3. Výstavní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: 
Brigitta �imandlová 
Věra Andrlová 
4. Jubilejní sál v hl. budově ZČM, Kopeckého sady 2: 
Lenka Hradová 
Milada Kestlerová 
 
Odborná pracovi�tě: 
 
Oddělení pravěku: 
Adresa: Koterovská 162 
Ved.: Bc. Milan Metlička 
Pracovníci: 
Jarmila Metličková 
Marcela Ma�ková 
Petra Peterková 
Milan Strnad /část. úvazek/ 
Mgr. Eva Čedíková 
Mgr. Andrea �těrbová 
 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů: 
Adresa: Plzeň Koterovská 162 
Ved.: PhDr. Pavel Břicháček 
Pracovníci: 
PhDr. Petr Braun 
Mgr. Karel Nováček /část. úvazek/ 
Mgr. Martin Čechura 
Mgr. Petr Hereit 
Lucie Weberová 
Mgr. Alena Kordíková 
 
Oddělení star�ích dějin: 
Adresa: Plzeň Koterovská 162 
Ved.:  PhDr. Miroslav Hus 
Pracovníci: 
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Mgr. Tomá� Bernhardt 
Miroslav Hejduk /zbrojíř ZČM/ 
Bc. Jiří Orna 
Marie Beránková 
 
Oddělení nověj�ích dějin: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Luděk Krčmář 
Pracovníci: 
Dagmar Morgensternová 
Iva Palová 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové: 
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17 
Ved.:  PhDr. Dagmar Braunová 
Pracovníci: 
Ludmila Kotorová 
Mgr. Věra �lechtová 
Mgr. Antonín Steinhausel 
Mgr. Jindřích Mleziva 
 
Oddělení národopisné: 
Adresa: Plzeň Nám. Republiky 13 
Ved.: PhDr. Marie Maderová 
Pracovníci: 
Tamara Hájková 
Mgr. Daniel Bechný 
Jana Krejcarová 
 
Oddělení botaniky: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová 
Pracovníci:  
RNDr. Jaromír Sofron /část. úvazek/ 
Jana Mourková /část. úvazek/ 
Eva Honzíková  
Mgr. Yvona Matějková /část. úvazek/ 
 
Oddělení zoologie: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: RNDr. Roman Vacík 
Pracovníci: 
RNDr. Franti�ek Němec /část. úvazek/ 
Ivana Fenclová 
Ervín Gust /část. úvazek/ 
Eva Ka�parová /část. úvazek/ 
 
Oddělení paleontologické: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: Mgr. Josef P�enička 
Pracovníci: 
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, Csc. 
Mgr. Zdena Vyhlasová 
Eva Kmochová /část. úvazek/ 
Ing. Jana Mlnaříková 
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Knihovna Západočeského muzea: 
Adresa: Plzeň Kopeckého sady 2 
Ved.: Mgr. Ila �edo 
Pracovníci: 
Jana Sadílková  
Jitka Burdová 
Ludmila Němcová / část.úvazek ,část průvodce/ 
 
Oddělení konzervace: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: Jiří �pinka, m. um. řemesel 
Pracovníci: 
Eva Podzemná 
Ludmila Kristová 
Gabriela �molíková 
Bc. Miroslav Tříska 
Ing. Ivana Čechová 
 
Oddělení technické a údr�by budov: 
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17 
Ved.: Franti�ek Zatloukal 
Pracovníci: 
Karel Matou�ek 
David Matou�ek 
Václav Vondrovský /konzerv. práce/ 
Jiří Land�tof 
Zdeněk Suchý 
 
Uklízečky: /v�echny na část. úvazek/ 
a/ odd. národopisné 
Olga Eberlová 
b/ Kopeckého sady 2 
Drahomíra Čonková 
Ivana Hammerová 
�árka Modrá 
c/ Tylova 22 
Alena Tokárová    
 
Nepomuk:  
Mgr. Stanislav Ko�uch � správce objektu 
 
Muzeum dr. �imona Adlera , Hartmanice � Dobrá Voda 
Ved.: Helena Butulová 
Jana Suková � průvodce 
Bo�ena Stejskalová - průvodce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Západočeské muzeum v Plzni 
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 

2004 
Neprodejné 


