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Úvod: 
 
Rok 2002 byl prvním rokem po delimitaci Západočeského muzea pod nového zřizovatele � 
Plzeňský kraj. Díky výraznému navý�ení rozpočtu muzea bylo mo�no z vět�í části dokončit 
úpravu a vybavenost centrálních depozitářů Nepomuku a přestěhovat téměř v�echny sbírky 
z restituovaných objektů. Přestěhování v�ak nemohlo byýt zcela dokončeno vzhledem 
k srpnovým povodním, které postihly radiační komoru ve Středočeském muzeu v Roztokách u 
Prahy, kdy byly o�etřovány v�echny sbírkové předměty z organických materiálů před jejich 
ulo�ením v centrálních depozitářích. Téměř ukončeno bylo o�etření a přestěhování sbírek 
národopisného oddělení z depozitáře ve Spáleném Poříčí. Byla dokončena  stavba depozitářů na 
Bolevecké návsi 17 z prostředků MK ČR. V hlavní budově muzea v Kopeckého sadech 2 byl pro 
veřejnost zpřístupněn  nový expoziční prostor v pravém křídle 2. patra. Tyto sály zatím slou�í pro 
tématické výstavy a do roku 2004 by zde měla být zahájena výstavba expozice u�itého umění. 
Plně byl vyu�íván předná�kový sál muzea pro odborné předná�ky, semináře a dal�í kulturní akce 
( koncerty, umělecké a literární pořady). Záva�ným problémem je stále nedokončená generální 
oprava hlavní budovy muzea, předev�ím realizace scénáristicky připravených expozic. 
   Velmi rozsáhlá byla sbírkotvorná činnost, předev�ím vlastním sběrem a výzkumem. V tomto 
roce se podařilo získat velké mno�ství sbírkových předmětů ( etnografického charakteru) dary od 
soukromých osob. V�echna odborná oddělení ji� zpracovávají evidenci sbírek v elektronické 
podobě a to včetně obrazové dokumentace. Některá  pracovi�tě přepsala do digitální formy celý 
sbírkový fond (odd. pravěku, paleontologie). Přírůstky a změny evidence sbírek jsou důsledně 
evidovány do CES na MK ČR. Prostřednictvím MK ČR byla zahájena digitalizace vzácných 
tisků a rukopisů knihovny muzea.  Navý�ení rozpočtu muzea se promítlo i do intenzivněj�ího 
specializovaného restaurování sbírek, které vy�aduje speciální pracovi�tě a postupy, které 
muzeum není schopno zajistit svými pracovníky. Současně bylo mo�no i zkvalitnit ulo�ení sbírek 
v deozitářích. Postupně jsou dokončovány, nebo modernizovány systémy ochrany a zaji�tění 
sbírek.  Díky pochopení Města Plzně a Plzeňského kraje získalo muzeum jako výpůjčku na 50 let 
budovu bývalé �koly v Plzni, Zborovské ulici. Byla zahájena její úprava pro potřeby pracoven a 
depozitářů odd. prehistorie, star�ích dějin a oddělení záchranných archeologických výzkumů. 
V průběhu roku 2003 by sem měly být přestěhovány sbírky a pracovi�tě z nevyhovujících 
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objektů v Koterovské ul. 162 a Částkově ul. 47/49. Pro opravu budovy muzeum vyčlenilo 
účelově část prostředků. 
   Realizace výstav a expozic odpovídala pracovním mo�nostem referátu tvorby výstav. V�echny 
výstavy a reinstalace expozic byly prováděny, tj. v re�ii muzea. Díky finančním prostředkům 
sponzorů se podařilo vydat i řadu propagačních materiálů k jednotlivým výstavám a expozicím 
muzea. 
   Vědecká a výzkumná činnost muzea byla zaměřena předev�ím na výzkum v regionu a byla 
podporována prostřednictvím výzkumných grantů Grantové agentury ČR a Grantové agentury 
Akademie věd České republiky. Část výzkumných projektů byla dále financována z programu 
vědy a výzkumu Ministerstva kultury ČR. Národopisné oddělení získalo víceletý grant americké 
nadace Claims Conference N.Y. , USA pro zpracování problematiky �ivota �idovského 
obyvatelstva v západočeském pohraničí. 
   V muzeu proběhla řada významných kulturních a společenských akcí. V březnu probíhala 
v prostorách muzea část 15. ročníku filmového festivalu Finále 2002, následně pak festival filmů 
pro děti a mláde� Filmák 2002. Sál Západočeského muzea byl centrem 25. ručníku Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutě�e. V červnu v muzeu zasedalo několik sekcí Světového kongresu 
Společnosti pro vědy a umění, Plzeň 2002. Je�tě v závěru tého� měsíce bylo muzeum 
pořadatelem celostátní Konference archeologů muzeí a památkové péče ČR. 
     Závěrem lze konstatovat, �e přes mno�ství vykonané práce nejsou zdaleka vyře�ena v�echny 
za desetiletí nahromaděné problémy muzea a to ve v�ech oblastech. Stěhování sbírek celého 
muzea � nejprve v souvislosti s opravou budovy v roce 1985, následně po restituci muzejních 
objektů po roce 1991 a v naprosté vět�ině havarijní stav budov znamenaly pro muzejní pracovi�tě 
mimořádnou zátě�. Některé sbírky a pracovi�tě se v posledních dvaceti letech stěhovaly 
několikrát. Konzervace a restaurování sbírek, které od počátků muzea nebylo prováděno vůbec 
nebo jen omezeně u některých sbírek, je úkol dlouhodobý. Není v silách muzea v krátké době 
provést překonzervaci a restaurování tak rozsáhlého a různorodého sbírkového fondu. 
   Hospodaření muzea bylo tak jako v minulých letech prověřeno auditorem. Jeho zpráva bude 
zpracována v průběhu 1.poloviny roku. V muzeu proběhlo i několik dal�ích kontrol jak ze strany 
zřizovatele, tak státních orgánů. Tyto kontroly neshledaly záva�ná pochybení při řízení 
organizace, práci muzea a hospodaření se svěřeným majetkem. 
   Lze tedy hodnocení uzavřít s tím, �e pracovní úkoly stanovené ročním plánem byly naplněny a 
v mnoha případech překročeny tím, �e muzeum  zpracovávalo dal�í úkoly podle aktuální potřeby. 
 

PhDr. Franti�ek Frýda 
ředitel muzea 
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1. Sbírkotvorná činnost 
 
1. Oddělení prehistorie 

a) květnu a� září proběhl rozsáhlý výzkum polykulturního sídli�tě (650 objektů) v Plzni -  
Křimicích na stavbě skladovacích a prodejních prostorů fy. �kopek- Stavebniny s r.o. 
 
b) v dubnu a� červnu společně se společností Archeos dokončen výzkum v pískovně II ve 
Vejprnicích - výzkum dvou mohyl a �árových hrobů v jejich okolí. 
 
c) v  květnu a� červenci proběhl  výzkum sídli�tě (45 rozsáhlých objektů) při stavbě haly pro 
fy. Kozolupská pila s r.o. na k.ú. Bděněves v poloze "Kamení" - nad plán úkolů. 
 
d) v září a� říjnu proběhla závěrečná etapa plo�ného výzkumu sídli�tě (90       objektů) před 
stavbou RD v Bděněvsi v poloze "Za �kolou" - nad plán hl. úkolů. 
 
e) v březnu a� dubnu proběhl záchranný výzkum na dálničním přivaděči I/20 úsek D- ul. K 
Dráze, kde byla prozkoumána skrývkou zasa�ená část sídli�tě z doby hal�tatské a mlad�í doby 
bronzové ( 25 objektů) včetně půdorysu hal�tatského domu - nad plán hlavních úkolů. 
 
f) pozitivní výsledky přineslo sledování liniových staveb na následujících lokalitách : 

- Bděněves, "Za �kolou", infrastruktura pro RD 
- Bděněves, kat.č. 315, kanalizace a vodovod 
- el. přípojka na hradi�ti �ipín u Okrouhlého hradi�tě 
- výkopy plynovodu mezi Hradcem u Stoda a Vsí Tou�kovem 

 
g) provedeny sběry na pěti vytypovaných lokalitách podle plánu hl. úkolů. 
 
h) z odd. OZAV převzaty archeologické nálezy ze �esti záchranných akcí podle plánu. 

 
2. Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
1.1 Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech. 
 
Plzeň 
- Plzeň-Bolevec, přístavba chaty a přípojky in�enýrských sítí negativní 
- Plzeň-Bručná, stavba RD, dozor, negativní 
- Plzeň-Černice, Selská náves 11, kanalizační přípojka, dozor, novověké vrstvy 
- Plzeň-Hradi�tě, stavba RD, dozor, negativní 
- Plzeň-Hradi�tě, stavba skladové haly, dozor, negativní 
- Plzeň-město, U Kalikovského mlýna rekonstrukce,dozor,novověké vrstvy 
- Plzeň- město, Borská pole - MAKRO, dozor, negativní 
- Plzeň-město, Borská pole, výrobní areál firmy MDS Engineeringk.s., dozor, negativní. 
- Plzeň-město, Borská pole, areál firmy Hofmann Czech, dozor, negativní 
- Plzeň-město, Borská pole areál fy. IZOPOL Dvořák, dozor, negativní 
- Plzeň-město, Jetelová ul.,kanalizace, dozor, novověké vrstvy 
- Plzeň-město, ul.Na Jíkalce, Rybářská, NTL plynovod, dozor, novověké vrstvy 
- Plzeň-město, Nerudova ul., rekonstrukce ulice, dozor, negativní 
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- Plzeň-Litice, ul. K Roli, rekonstrukce ulice, dozor negativní 
- Plzeň-Litice, Farní ul., plynovod, dozor, negativní 
- Plzeň-Nová Hospoda, dostavba výrobního areálu, dozor, negativní 
- Plzeň-Roudná, ul. Na Hrádku, stavba rekreačního objektu, dozor, negativní 
- Plzeň-Újezd, el. vedení, dozor, negativní 
 
Doma�lice 
-  ulice Msgre. Sta�ka, rekonstrukce ulice, dozor, novověké navá�ky a vyrovnávací vrstvy, v 
   prostoru u polikliniky se podařilo odkrýt část půdorysu předsunuté brány městského opevnění. 
-  stavba nové nemocnice, dozor, negativní 
-  rekonstrukce kři�ovatky II/193 s místními komunikacemi ulic Msgr. Sta�ka, E.  
   Krásnohorské, Kozinova , dozor, negativní a� na jeden nedatovaný objekt novověké vrstvy 
-  nám. Míru, čp. 101, úprava parkovi�tě ve dvorní části domu, dozor, recentní navá�ky 
- Chrastavická ulice, stavba objektu na parkovi�ti, dozor, novověké vrstvy 
-  silnice Dra�enov, - Kout na �umavě, km 5,762-6,022, kanalizace a rekonstrukce vozovky,  
 dozor, negativní, novověké vrstvy 
-  Palackého ulice, plynovod, dozor, negativní 
-  Husova ul., kanalizace a rekonstrukce vozovky, dozor, novověké vrstvy 
-  Chrastavická ul., kanalizace a rekonstrukce vozovky, dozor, negativní, novověké vrstvy 
-  Vodní, Hradská, Chodská ul., plynovod, dozor, novověké vrstvy, kamenná dla�ba, druhotně  
  pozdně středověká keramika 
-  Spálená ul., přípojka pro dům čp.156, dozor, novověké vrstvy 
 
Hor�ovský Týn ( okr. Doma�lice) 
-  Plzeňská ul., stavba domu s pečovatelskou slu�bou, dozor, novověké vrstvy, raně novověké 
 sklepy 
-  Ul. Bo�eny Němcové, kanalizace a rekonstrukce vozovky, dozor, negativní 
 bývalý kapucínský klá�ter, vodovodní přípojka, dozor, novověké vrstvy 
-  Lobkovicova ul. č. 116, výkop pro in�enýrské sítě, dozor, negativní 
-  náměstí, vodovodní přípojka pro č. 2, dozor, novověké vrstvy 
-  Zámecký park čp. 86, kanalizace, dozor, negativní 
-  ul. E.Bene�e a Littrowa, plynovod, dozor, novověké vrstvy, valounová dla�ba 
-  mezi čp. 106 a 121, rekonstrukce chodníku, dozor, novověká navá�ka 
-  západní okraj města, dozor plynofikace, negativní 
                
Pobě�ovice ( okr. Doma�lice) 
-  sondá� v studničním stavení a dokumentace plynofikačních rýh ji�ně od zámku, vrstvy 13. - 18. 
 století 
 
Stříbro ( okr. Tachov) 
-  čp. 61, dokumentace gotického  zdiva a renesančních dla�eb ve sklepech                     
-  minoritský klá�ter, sondá� v zahradách , slo�itá stratigrafie opevnění a násypů 
-  historický most, zji�těna "litá" konstrukce mostu bez klenebních zásypů 
-  u vodárny, čp.250, Plzeňská ul., dokumentace situací zřícené hradby 
-  u Chebské brány, plynofikace, negativní 
-  přístavba obchodního domu JOKO, dozor, z části negativní situace, z části budova 19.  století. 
-  náměstí T.G.Masaryka, výkopy Telecomu, dozor, novověké navá�ky 
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-  ulice Dukelská a Zahradní, plynovod, dozor, negativní 
 
Tachov 
-  Ul. B. Němcové a na Náměstí  Republiky před čp. 85, negativní 
-  Tachov, plynovodní přípojka, dozor, negativní 
  
Dal�í obce 
-  Blí�ejov  (DO), stavba rodinného domku, dozor, negativní 
-  Blovice  (PJ),  zámecká kaple sv. Ondřeje, dozor, negativní 
-  Dolní Bělá ( PS), úprava rybníka, dozor, negativní 
-  Druztová (PS), plynofikace, dozor, novověké vrstvy 
-  Dý�ina (PS), �kolní ul., stavba rodinného domu, dozor, 9 neolitických objektů 
-  Folmava (DO), kabelové vedení, dozor, negativní 
-  Holý�ov (DO), převedení MTS RSU, dozor, novověké vrstvy 
-  Horní Bříza (PS), stavba po�ty, negativní 
-  Hradec u Stoda (PJ), slovanské hradi�tě, záchranný výzkum 
-  Chodská Lhota ( DO), plynofikace, dozor, novověké vrstvy 
-  Kařez (RO), kanalizační přípojka, dozor, negativní 
-  Kaznějov (PS),TELECOM, dozor, novověké vrstvy 
-  Ledce (PS), plynofikace, dozor, novověké vrstvy 
-  Lipno ( PS), sběr, pravěk 
-  Loučim (DO), plynofikace, dozor, negativní 
-  Luka (PS), sběr, negativní 
-  Milevsko (PI), stavba ka�ny, vrstva 13. stol. 
-  Milevsko (PI) čp.9, vrstva 13.stol., renesanční zásypy s kachly s motivy biblických hrdinů 
-  Milevsko (PI), stavba ČSAD, negativní 
-  Nezvěstice (PJ), přístavba tělocvičny, dozor, negativní 
-  Nezvěstice (PJ), stavba DPS, dozor, negativní 
-  Pomezí (JH), čp.6 a 9, výzkum zástavby 14.-19. stol. 
-  Rybnice (PS), kanalizace a ČOV, dozor, novověké vrstvy 
-  Staňkov (DO), přístavba základní �koly, dozor, negativní 
-  Staňkov (DO), stavba domu, dozor, 1.pol.20.stol. 
-  Staňkov (DO), výkopy pro NN, dozor, negativní 
-  Stod (PJ), cihelna, záchranný výzkum hal�tatského sídli�tě 
-  Stod (PJ), stavba RD a sítí, dozor, negativní 
-  Strá�i�tě (PS), výkopy pro NN, dozor, negativní 
-  �itboř (DO), průzkum, sběry 12. - 13. století 
-  Trhanov (DO), přípojka do zámku, dozor, novověké vrstvy 
-  Újezd nade M�í (PS), vodovod, dozor, novověké vrstvy 
-  Zálu�í (PJ), dvůr Gigant, výzkum laténské polozemnice 
-  Zruč-Senec (PS), stavba RD, dozor, negativní 
-  �elezná (DO), rekonstrukce kaple 19. stol., dozor. 
 
1.2 Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, vět�í liniové stavby. 
a) plynovody a kanalizace 
- Ky�ice / Dý�ina (PS),  novověké vrstvy, neolitické sídli�tě 
- Újezd  a Petrovice (DO), plynofikace, dozor, negativní, novověk 
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b) stavba dálnice D5 - dálniční obchvat města Plzně 
- archeologický dozor na trase 0510/1A  Ejpovice - Černice 
- záchranný archeologický výzkum v trati Pod Ostrou Hůrkou ( mezi Metakovem a �elezniční 
 tratí) ; polykulturní sídli�tě : neolit - star�í, střední, přelom střední a mlad�í; mlad�í a pozdní 
 doba bronzová. Jámy, kůlové jámy, rozsáhlé splachy. 
- záchranný archeologický výzkum u koterovského dálničního mostu, trať Dolej�í  borovice) 
 polykulturní sídli�tě: 
  1. v hlavní trase dálnice - sídli�tě IV. stupně kultury s vypíchanou keramikou s intruzí 
  časného eneolitu. Jámy, kůlové jámy 
  2. trasa přelo�ky polní cesty - sídli�tě časného eneolitu. Jámy, kůlové jámy, hliník o 
  průměru 16 m a hloubce 180 cm. Mno�ství keramiky, brou�ené kamenné nástroje, �típaná 
  industrie, měděná jehlice s lopatkovitě rozklepanou hlavicí 
  3. plocha retenční nádr�e - sídli�tní objekty hal�tatu C, časně laténská polozemnice, 
  systémy kůlových jam. 
 
c) meliorace 
- Souběkury (PS), rozsáhlé meliorace, v délce několika set metrů zasa�eno rozsáhlé sídli�tě 
 mlad�í doby hradi�tní, naru�eny jámy, pece, sídli�tní objekty - polozemnice 
 
1.3 Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb 
- Bijadla (PJ), dokumentace zru�eného kostela sv. Vavřince 
-  Druztová (PS), kostel, zaměření, dokumentace úprav 
-  Chotíkov (PS), kostel Pový�ení sv. Kří�e, dokumentace architektonických článků 
-  Ka�perské Hory (KT), kostel sv. Mikulá�e, záchranný archeologický výzkum, středověké 
 kostrové pohřebi�tě. 
-  Ka�perské Hory (KT), kostel Panny Marie Sně�né, záchranný archeologický výzkum 
-  Kladruby (TC), klá�ter, jihozápadní část staré prelatury, dokumentace nálezu barokní černé 
 kuchyně a mlad�ích stavebních zásahů. 
-  Kladruby (TC), klá�ter, dokumentace zásahů při rekonstrukci schodi�tě před západním 
 průčelím baziliky a nálezu románských architektonických článků tamté�. 
-  Milevsko (PI), premonstrátský klá�ter, na II. nádvoří a západně od klá�tera pro�la stavba 
 kanalizace souvrstvím 13. - 16. století a barokním sklepem. Na II. nádvoří zji�těn gotický sklep
 noviciátu a star�í gotická kanalizace, odkryt původní románský závěr trojlodní basiliky. 
-  Loza ( PS), naru�ení kostela, sběr, dokumentace. 
-  Obora (PS), kostel, zaměření, dokumentace zdiva kostela při opravě fasády. 
-  Ostrovec (PS), zaměření kostela, dokumentace současného stavu. 
-  Plzeň - střed, franti�kánský klá�ter, záchranný archeologický výzkum, část zdiva městské 
 hradby, vrstvy 13.-20. století. 
-  Plzeň-střed, franti�kánský klá�ter, dvorek ji�ně od refektáře, záchranný archeologický výzkum 
 a dokumentace statických sond. 
-  Pomezí (JH), odkryv románské hradby na severní a východní straně hradu, sní�ení zásypů a
 preparace zdiva a interiéru paláce. 
- Stříbro (TC), minoritský klá�ter, na zahradách ji�ně od klá�tera zji�těno mocné středověké a 
 novověké souvrství, zdivo hradby a dal�ích objektů (domů). 
-  Rab�tejn nad Střelou (PS), kostel Sedmibolestné P. Marie, dozor 
-  V�eruby (PS), kostel sv. Ducha, geofyzikální průzkum, záchranný archeologický výzkum, 
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 středověké kostrové pohřebi�tě. 
-  Zbiroh (RO), kostel sv. Mikulá�e, odvodnění, dozor, vrstvy. 
-  Zbynice (KT), kostel Narození P.Marie, odvodnění, dokumentace rýh a odkopávky interiéru. 
 
3. Oddělení star�ích dějin 
a) Drobné  archeologické  dozory a sběry v regionu: 
 Tou�kov (PS);  Klá�ter (PJ); Zbiroh - náměstí (RO); Zbůch DD (PS); Merklín (PJ);   Planá,
 sklepy (TC);  Plzeň-Újezd, Národní ulice; Guldenerova ZČE; nám. Republiky západní část;
 Slovany, horkovod Doudlevce-Lobzy; dvůr ZČM.  
b) od Klubu Augusta Sedláčka předány náhodné sběry:  Plzeň-Litice,hrad;  Plzeň-Pecihrádek,
 tvrzi�tě; Plzeň-Pří�ská 3, stavba; Starý Plzenec-Hůrka; Planá (TC); Dolní Bělá, hrad ; Nečtiny
 (PS), hrad;  Vrtba (PS), hrad;  Puclice (DO, tvrzi�tě;  Lovčice - Velký Kámen (KT). 
c) od OZAV předány nálezy z lokalit: Bukovec,kostel ; Doma�lice-Horní předměstí; 
 Doma�lice-Chodské nám.; Doma�lice-Branská ul.; Ledce(PS); Puclice (DO); Stříbro (TC);
 V�eruby-hřbitov; Plzeň-Radobyčice; Plzeň - V�ech Svatých;  
d) z nálezů mincí nebyly předány �ádným archeologickým pracovi�těm nálezy mincí. 
e) doplňování sbírkového fondu oddělení v ostatních oborech / militária, numismatika, řemesla,
 mapy / získáno 560 předmětů z vět�í části sběry, dary a převody, tj. mimorozpočtovými zdroji
 - 356 předmětů. Nákupy bylo získáno 204 předmětů. 
f) výzkum zasypaných středověkých studní a jímek nebyl v uplynulém roce realizován. 
g) významné akvizice: 
 - pamětní odznak "Čsl.odboj v Itálii 1944-1945 
 - odznak slovenské "rychlé divize Máj" 1942 
 
4. Oddělení nověj�ích dějin 
a) Oddělení systematicky provádělo fotodokumentaci významných plzeňských událostí
 (např.povodně), stavebních proměn regionu ( i ve spolupráci s fotografem muzea). 
b) Pokračování v systematickém sběru propagačních materiálů, letáků, plakátů a ostatních
 dokumentů ze současného �ivota regionu. 
c) Roz�iřování technické sbírky dary a nákupy ( laterna magika s diapozitivy z konce 19. stol., 
 promítací přístroj ze 30.let 20. stol. aj.) 
 
 
5. Oddělení  uměleckoprůmyslové 
a) převody z jiných odd. a organizací: 
 - kameninový d�bán,  Sasko, 1784 - z Pivovarského muzea v Plzni 
 - stříbrná dozička s víčkem, konce 19. stol. z odd. star�ích dějin ZČM 
b) nákupem získány od autorky Lady Vosjpkové: 
 - svícen, patinované stříbro, sgenit, autorská práce z r. 2001 
 - �perková souprava "Psi" - náhrdelník, náu�nice - patinované stříbro, autorská práce 
  z roku 1997 zhotovená pro charitativní výstavu v Praze 1997. 
 
6. Oddělení národopisné 
a) získáno velké mno�ství sbírkových předmětů dokumentující �ivot a práci městského i   
 venkovského obyvatelstva Plzně a regionu - předměty domácí potřeby, hry, hračky, 
 oděvní součásti, zemědělské předměty apod. v rámci sbírkotvorné koncepce oddělení. 
b)  nákupem získány:  
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 - oválný obraz J.K.Tyla v mladém věku, 40.léta 19. stol. 
 - prosklená skříňka Märchengarten z konce 19. stol. 
c) významný dar: 
 - loutka z divadla Spejbla a Hurvínka "pí Drbálková" , řezba J.Vavřík-Rýz z r. 1938 
 
7.  Oddělení paleontologické 
a) v rámci grantu GAČR 205/02/1121 se uskutečnil paleonotlogický výzkum na lokalitě 
 Ovčín u Radnic. Bylo zde nasbíráno několik tisíc fosílií, které jsou zapsány pod přír.č. 10/02.
 Některé star�í sběry byly z této lokality zapsány pod př.č. 11/02. 
b) dle plánu zakoupena zoopaleontologická sbírka Dr. Bou�ka, která je evidována v
 chronologické evidenci pod přírůstkovým číslem 3/02. Některé sbírkové předměty byly
 muzeu darovány dr. M. Merglem, dr. Ko�anem a dr. Vaňkem. 
c) sbírka p. Pi�la nebyla zakoupena, proto�e cena byla majitelem sbírky v průběhu roku 
 zvednuta a nadhodnocena. 
 
8.  Oddělení botanické 
a) průbě�né uvádění botanické sbírky do stavu standartu v České republice - postupně jsou
 upravovány staré i nověj�í herbářové listy - podlo�ní papíry a obálky do předepsaného
 formátu, nalepovány schédy a revizní �títky, staré nefunkční a po�kozené krabice jsou
 postupně vyměňovány za nové. 
b) zpracování, uspořádání a zapsání sbírky kořenů ( 505 polo�ek) ke grantovému projektu 
 MK ČR RK99P03OMG021 ( Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin - základ studia
 variability lučních druhů). 
c) přiřazení 4.013 polo�ek (sběrů zapsaných v r.2001) do depozitáře dle systematické evidence. 
d) průbě�né zpracování sběrů z výzkumných úkolů - determinace, revize. 
 
9.  Oddělení zoologické 
a) dokladový materiál ( blechy, kadavery obratlovců, pera, kosti a hnízda ptáků) byl získán ze 
 sběrů konaných v rámci výzkumných úkolů a 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 78 kadaverů 
 obratlovců a vy��í ( dosud blí�e nezji�těný) počet bezobratlých �ivočichů. 
b) 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, údaje z let 1994-1998 opublikovány ve Sborníku ZČM-Příroda ( čísla 100,
 101). Databáze nyní obsahuje 8012 faunistických údajů. Data z let 1999-2002 budou
 publikována v roce 2003. 
 
10.  Knihovna Západočeského muzea. 
a) Za rok 2002 bylo získáno do sbírkové knihovny celkem 234 svazků.  
b) Sbírkový fond regionální literatury byl navý�en o 226 svazků. Z toho bylo nově získáno 215
 svazků. Zbytek tj. 11 svazků byl převeden ze studijního fondu. Celkový stav sbírkového 
 fondu RL je  5 102 záznamů. Podle druhu akvizice bylo 14 svazků získáno darem, ostatní
 koupí. 
c) sbírkový fond starých tisků vzrostl o 8 svazků. Podle druhu akvizice bylo 6 svazků koupeny, 
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 2 získány darem. V�echny získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je 1 590
 svazků. Sbírkový fond ST nebyl prozatím ukládán do databáze a zpracován na evidenčních
 kartách. 
 
2. Vědeckovýzkumná činnost 
     
1. Oddělení prehistorie 
a) výzkum polykulturního sídli�tě v Plzni-Křimicích. Z výzkumu zpracována nálezová zpráva 
b) dokončen výzkum mladě bronzových mohyl v pískovně ve Vejprnicích, kromě mohyl bylo
 odkryto 8 plochých �árových hrobů. 
c) sledováno 20 liniových výkopů, z nich� ve 4 zachyceny archeologické objekty. 
d) doplnění mapy pravěkého osídlení západních Čech, provedeny sběry a průzkumy na
 vytipovaných regionech - objeveno 5 nových lokalit. 
e) dokončeno odborné zpracování převzaté sbírky z OM Doma�lice, její pravěké části, která 
 byla připravena k zapsání do II. stupně evidence. 
f) kresebně byly zpracovány nálezy z výzkumu hradi�tě "Vlčí hora" u Bílence a materiál 
 navrácen do OM Louny. 
g) provedena aktualizace archeologické mapy Plzně pro Magistrát města Plzně. 
h) pokračováno ve zpracování výzkumu ze �těnovic, Pj "V Potocích". 
i) pro dal�í publikační činnost byly zkresleny předměty z výzkumů: 
 -  Plzeň-Radčice, výzkum pohřebi�tě ( 42 nádob) 
 -  Město Tou�kov, sídli�tě " U �idovského hřbitova" (335 kreseb). 
 -  Nýřany, sídli�tě " U Vily", kresby podle postupu zpracování (136 kreseb) 
 -  Bděněves, sídli�tě " Za �kolou", kresby eneolitického materiálu (168 kreseb). 
 -  Vochov, sídli�tě stupně HaC ( 23 kreseb). 
 
2.  Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
1. Grantové projekty vědy a výzkumu 
 Grant " Letecká archeologická prospekce a dokumentace kulturní krajiny v západních  
 Čechách" (grant MK ČR), ře�itel: dr. P.Braun, spoluře�itel: dr. P. Břicháček. Příprava 
 publikace na základě doporučení hodnotitelské komise. 
 
2. Spoluúčast na grantových a programových projektech 
- Účast na grantu "Pravěké dějiny Čech" ARÚ AV ČR, zpracována studie Star�í doba  
 bronzová v západních Čechách - P.Břicháček 
- účast na grantu " Benediktini a počátky sakrální architektury v Čechách", revize              
 archeologického materiálu z ostrovské baziliky a srovnání stavebních typů a nálezového 
 fondu s bavorskými benediktinskými klá�tery - P. Břicháček. 
- spolupráce na Dějinách Plzně v datech ( K. Nováček).  
    
3. Zpracování výzkumů a star�ích sbírkových fondů. 
 a)  Nálezové a investorské  zprávy, čísla jednací OZAV 
  1/2002 Ledce , PS, hlá�ení,  Čechura                   
  2/2002 Černo�ín, TC, hlá�ení, Čechura 
  3/2002 Radobyčice, PM, hlá�ení, Čechura 
  4/2002 Plzeň, PM, Luční 12, hlá�ení ,  Čechura 
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  5/2002 Plzeň � Bo�kov, PM, hlá�ení, Čechura 
  6/2002 Ves Tou�kov, PJ, hlá�ení, Čechura 
  7/2002 Planá u M. Lázní, TC, hlá�ení, Čechura 
  8/2002 Doma�lice, DO, nemocnice, investorská zpráva, Hereit 
  9/2002 Loza, PS, hlá�ení, Čechura 
  10/2002 Loza, PS, kostel a hřbitov, hlá�ení, Čechura 
  11/2002 Plzeň � Újezd, PM, hlá�ení, Čechura 
  12/2002 Hor�ovský Týn, DO, kapucínský klá�ter, investorská zpráva, Hereit 
  13/2002  Nezvěstice, PJ, investorská zpráva, Hereit 
  14/2002 Hlohovčice, DO, investorská zpráva, Čechura 
  15/2002 Plzeň � Nová Hospoda, PM, výrobní areál, investorská zpráva, Hereit 
  16/2002 Hor�ovský Týn, DO, ul. B. Němcové, investorská zpráva, Hereit 
  17/2002 Plzeň � Bručná, PM, investorská zpráva, Hereit 
  18/2002 Plzeň, PM, kaple sv. Anny, investorská zpráva, Čechura 
  19/2002 Stod, PS, investorská zpráva, Čechura 
  20/2002 Obora, PS, kostel, hlá�ení, Čechura 
  21/2002 Obora, PS, rodinný dům, hlá�ení, Čechura 
  22/2002 Horní Bříza, PS, investorská zpráva, Čechura 
  23/2002 Plzeň � Újezd, PM, investorská zpráva, Čechura 
  24/2002 Plzeň, PM, Bělohorská ulice, investorská zpráva, Čechura 
  25/2002 Strá�i�tě, PS, investorská zpráva, Čechura 
  26/2002  Folmava, DO, investorská zpráva, Čechura 
  27/2002 Hor�ovský Týn, DO, Lobkovicova 116, investorská zpráva, Hereit 
  28/2002 Doma�lice, DO, nemocnice, investorská zpráva, Hereit 
  29/2002 Doma�lice, DO, kři�ovatka II/193, investorská zpráva, Hereit 
  30/2002 Soběkury, PJ, investorská zpráva, Břicháček 
  31/2002 Staňkov, DO, přístavba Z�, investorská zpráva, Hereit 
  32/2002 Tachov, TC, Soudní ppč. 30, nálezová zpráva, Nováček 
  33/2002 Doma�lice, DO, ul. Msgre. Sta�ka, investorská zpráva, Hereit 
  34/2002 Hor�ovský Týn, DO, čp. 2, investorská zpráva, Hereit 
  35/2002 Plzeň � Bolevec, PM, investorská zpráva, Hereit 
  36/2002 Doma�lice, DO, nám. Míru 101, investorská zpráva, Hereit 
  37/2002 V�eruby, PS, investorská zpráva, Čechura 
  38/2002 Lipno, PS, hlá�ení, Čechura 
  39/2002 Slavíkovice, DO, hlá�ení, Čechura 
  40/2002 Dolní Bělá, PS, investorská zpráva, Čechura 
  41/2002 Plzeň, PM, Borská pole, investorská zpráva, Kordíková 
  42/2002 Dý�ina, PS, �kolní ulice, investorská zpráva, Hereit 
  43/2002 Plzeň, PM, Borská pole /MAKRO/, investorská zpráva, Čechura 
  44/2002 Doma�lice, DO, Spálená 156, investorská zpráva, Hereit 
  45/2002 Blí�ejov, DO, investorská zpráva, Hereit 
  46/2002 Chodská Lhota, DO, investorská zpráva, Hereit 
  47/2002 Stříbro, TC, JOKO, investorská zpráva, Hereit 
  48/2002 Staňkov, DO, dům s 22 b.j., investorská zpráva, Hereit 
  49/2002 Doma�lice, DO, Chrastavická, parkovi�tě, investorská zpráva, Hereit 
  50/2002 Loučim, DO, investorská zpráva, Hereit 
  51/2002 Stříbro, TC, nám. T.G.Masaryka, investorská zpráva, Hereit 
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  52/2002 Plzeň � Roudná, PM, investorská zpráva, Hereit 
  53/2002  Doma�lice, DO, km 5,769 � 6,022 silnice I/22, investorská zpráva, Hereit 
  54/2002 Hor�ovský Týn, DO, Zámecký park 86, investorská zpráva, Hereit 
  55/2002 Ky�ice � Dý�ina, PS, investorská zpráva, Hereit 
  56/2002 Hor�ovský Týn, DO, stavba DSP, investorská zpráva, Hereit 
  57/2002  Stod, PJ, cihelna, investorská zpráva, Čechura 
  58/2002 Střelice, PJ, hlá�ení, Čechura 
  59/2002 Újezd nade M�í, PS, investorská zpráva, Hereit 
  60/2002  Plzeň, PM, Malá 7, nálezová zpráva, Nováček 
  61/2002 Plzeň � Hradi�tě, PM, rodinný dům, investorská zpráva, Hereit 
  62/2002 Stříbro, TC,  Zahradní a Dukelská ul., investorská zpráva, Hereit 
  63/2002 Újezd a Petrovice, DO, investorská zpráva, Hereit 
  64/2002 Blí�ejov, DO, sběr 2000, hlá�ení, Hereit 
  65/2002 Trhanov, DO, investorská zpráva, Hereit 
  66/2002 Kladruby, TC, ji�ní křídlo staré prelatury, nálezová zpráva, Nováček 
  67/2002 Holý�ov, DO, investorská zpráva, Hereit 
  68/2002 Doma�lice, DO, Palackého ul., investorská zpráva, Hereit 
  69/2002 Doma�lice, DO, Husova ul., investorská zpráva, Hereit 
  70/2002 Plzeň, PM, most, investorská zpráva, Hereit 
  71/2002 Doma�lice, DO, Chrastavická ulice, investorská zpráva, Hereit 
  72/2002  Plzeň � Hradi�tě, PM, hala, investorská zpráva, Hereit 
  73/2002 Luka, PS, hlá�ení,Čechura 
  74/2002 Hor�ovský Týn, DO, ul. E. Bene�e a Littrowa, investorská zpráva, Hereit 
  75/2002 Doma�lice, DO, ul. Vodní, Chodská, investorská zpráva, Hereit 
  76/2002 Kra�ovice, PS, u fary, hlá�ení, Čechura 
  77/2002 Zbiroh, RO, kostel sv. Mikulá�e, investorská zpráva, Čechura 
  78/2002 Tachov, TC, nám. Republiky před čp. 85, investorská zpráva, Nováček 
  79/2002 Kladruby, TC, klá�ter, závěrečná zpráva o zpracování nálezového celku 
   ze spáleni�tních vrstev v sondě 8/98, Nováček 
  80/2002 Útu�ice � Černice, PJ, PM, dálnice D 5, Braun 
  81/2002 Zbynice, KT, nálezová zpráva, Čechura 
  82/2002 V�eruby, PS, nálezová zpráva, Čechura 
  83/2002 Ostrovec, PS, nálezová zpráva, Čechura 
  84/2002 Rab�tejn nad Střelou, PS, nálezová zpráva, Čechura 
  85/2002 Druztová, PS, plynofikace, nálezová zpráva, Čechura 
  86/2002 Druztová, PS, stavba RD, hlá�ení, Čechura 
  87/2002 Zruč � Senec, PS, stavba RD, hlá�ení, Čechura 
  88/2002 Třemo�ná, PS, stavba OD, hlá�ení, Čechura 
  89/2002 Líně, PS, kanalizace, hlá�ení, Čechura 
  90/2002 Dolní Bělá � Loza, PS, hlá�ení, Čechura 
  91/2002 Prácheň, KT, sběr, hlá�ení, Čechura 
  92/2002 Hradec u Stoda, PS, hradi�tě, nálezová zpráva, Čechura 
  93/2002 Podmokly, PJ, hlá�ení, Čechura 
  94/2002 Rybnice, PS, hlá�ení, Čechura 
  95/2002 Plzeň, PM, franti�kánský klá�ter, nálezová zpráva, Čechura 
  96/2002 Ledce, PJ, vodovod, hlá�ení, Čechura 
  97/2002 Těnovice, PJ, hlá�ení, Čechura 
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  98/2002 �elezná, DO, kaple, nálezová zpráva, Čechura 
  99/2002 Stod, PJ, Stříbrská ul., hlá�ení, Čechura 
  100/2002 Plzeň, PM, Borská pole, komunikace, hlá�ení, Čechura 
  101/2002 Kaznějov, PJ, hlá�ení, Čechura 
  102/2002 Kolinec, KT, hlá�ení, Čechura 
  103/2002 Ka�perské Hory, KT, kostel sv. Mikulá�e, nálezová zpráva, Čechura 
  104/2002 Ka�perské Hory, KT, kostel P. Marie Sně�né, nálezová zpráva, Čechura 
  105/2002 Ledce, PS, čp. 54, hlá�ení, Čechura 
  106/2002 Hradec u Stoda, PS, sběr, hlá�ení, Čechura 
  107/2002 Staňkov, DO, výkopy NN, investorská zpráva, Hereit 
  108/2002  Plzeň � Litice, PM, ul. K. Roli, investorská zpráva, Hereit 
  109/2002  Plzeň �  Litice, PM, Farní ul., investorská zpráva, Hereit 
  110/2002 Hor�ovský Týn, DO, mezi čp. 106 a 121, investorská zpráva, Hereit 
  191/2002 Milevsko, PI, klá�ter, investorská zpráva, Břicháček 
  192/2002 Pobě�ovice, DO, plynofikace, zámek, investorská zpráva, Břicháček 
  193/2002 Stříbro, TC, hradby, klá�ter, investorská zpráva, Břicháček 
  194/2002 Stříbro, TC, čp. 61, investorská zpráva, Břicháček 
  195/2002 Soběkury, PJ, meliorace, investorská zpráva, Břicháček 
  196/2002 Milevsko, PI, Nádra�ní ulice, investorská zpráva, Břicháček 
  197/2002 Milevsko, PI, náměstí, ka�na, investorská zpráva, Břicháček 
  198/2002 Vlksice, PI, investorská zpráva, Břicháček 
  
4. Odborná vyjádření pro archeologickou památkovou péči 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů v roce 2002 vypracovalo celkem 6 posudkůa 
vyjádření. 
Zpracování SAS: polovina východní části okresu Písek � 72 karet 
Zpracování SAS: doplnění u okresů PS, PJ o intravilány obcí a osad a o lokality IV kategorie 
UAN. 
 
 
3. Oddělení star�ích dějin 
1. Pokračování a sběr materiálu k plánovanému vytvoření klíče a typologického katalogu stuh
 řádů a dekorací Evropy /Hus/. Práce pokračují průbě�ně, vzhledem k odmítnutí tématu
 Grantovou agenturou, rsp. MK ČR se práce zařadily mimo priority /zpracováno Maďarsko,
 Bulharsko, Ruská republika a částečně Polsko. Vzhledem k nezaji�tění prostředků /granty/
 nebude pokračováno. 
2. 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 /Bernhard/. Víceletý záměr. Práce pokračují průbě�ně. Mapy jsou
 zapsány a zařazeny do protatimní počítačové databáze /do DEMUSu budou převedeny 2003/,
 byla zahájena revize fondu /bude vykazováno po dokončení v r. 2003/. Materiál z jiných
 oddělení, rsp. organizací zatím nepřibrán. 
3.  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.  Práce pokračují průbě�ně, vzhledem k nezařazení tématu do
 Grantové agentury proběhla pouze revize celé sbírky a zahájena determinace /upřesnění 
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 určení aj./ a či�tění a překonzervace � 115 ks. 
4.  Publikace � Sklářská výroba v ČR � Renesanční sklo v západních Čechách�. Soupis materiálů
 atp. pro sborník �Historické sklo IV� � pokračování v soupisu středověkého skla z Čech
 z minulých let /Ro�mberská, Frýda/. Hotov a vyti�těn sborník �Historické sklo III�
 s tematikou renesančního skla, pokračuje dokumentace, zejména kresebná nálezů
 renesančního skla ze západních Čech, výstup sborníkem �Historické sklo IV� bude a� 2003. 
5. Pokračování v zpracování ústavního úkolu �Středověké kachle z fondů ZČM� � prvotní sběr
 materiálu, laboratorní zpracování doplňování, dokumentace, kreslení apod. Nejen z fondů 
 odd. star�ích dějin, ale i z jiných oddělení ZČM /Orna/. Zatím probíhá re�er�e a sběr 
 materiálu /včetně materiálu z fondu odd. národopisu a umělecko-průmyslového/ a základní
 dokumentace kachlů, vč. popisů a digitální fotodokumentace. 
6. 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/. V roce 2002 
 připraveny statě /text i obrazový doprovod/ o státech NATO a neutrálech a v zimě 2002/02
 zahájeno uniformologické zpracování armád Var�avské smlouvy. Jde nejen o zpracování
 vlastních sbírek, ale i o re�er�e v literatuře a  ve fondech jiných ústavů /spolupráce např. 
 s HÚ, AČR, dr. D. Kutílková, OM Doma�lice � dr. J. Vogeltanz aj./ 
7.  Spolupráce na přípravě publikace �Podnikání na Plzeňsku� ve spolupráci s ostatními
 odděleními ZČM a archivy /AMP, SOA/. Během léta a podzimu 2002 sepsány statě podle
 rozvrhu a účasti odborných ústavů, pro odd. star�ích dějin �lo o kapitoly pravěké, středověké  
 a novověké dějiny Plzně a kapitolu Cechy, řemesla a trhy v středověké Plzni včetně
 příslu�ných tabulek měr, vah, cen ve středověku aj. /Hus/. 
8.  Vedení a správa  dat Státního archeologického seznamu (SAS) pro region Plzeňsko vč.
 získávání a doplňování chybějících údajů ve stávajících záznamech. Během roku do�lo
 k dohodě mezi odbornými pracovi�ti a vedením SASu byla pověřena mgr. Kordíková  
 z OZAV ZČM. Nadále metodicky i technicky spolupracuje nadále mgr. Bernhardt /databáze  
 je stále v počítači OSD ZČM, nelze dát na síť/, ale vlastní vedení je nyní OZAV. Ov�em
 během roku bylo stále zapsáno či zaktualizováno celkem 1265 záznamů SASu, tj. popsaných
 lokalit. /Bernhardt/. 
9. Archivní studium při základním výzkumu osudů skupiny obyvatel s ří�skoněmeckým
 občanstvím v Plzni během 2. sv. války spolupráce s SOA, vyu�ití materiálů i ze ZČM,výstup
 publikace /Bernhardt/. Práce probíhají průbě�ně. Probíhá soupis podle domovních listů, hotov
 okres Plzeň I a vět�ina Plzeň II a III.. Pracovní databáze obsahuje záznamy o 2670 domech a
 cca 10 070 nositelích DR občanství. Víceletý záměr. 
10. Archivní studium spisů Mimořádného lidového soudu v Plzni po 2. sv. válce � spolupráce
 s SOA v Plzni, vyu�ití materiálů i ze ZČM, výstup publikace /Bernhardt/. Práce probíhaly
 průbě�ně, v druhé polovině roku zastaveny pro nedostatek času. 
. 
4. Novodobé dějiny 
1. Projekt vědy a výzkumu MK ČR � � Zpracování starých kolorovaných diapozitivů�  
 postupná digitalizace a určování sbírky do tematických skupin /Krčmář/ 
2. Dokumentace současné církevní a nábo�enské scény v Plzni � pokračování zvlá�tě v oblasti
 historie a lokalizace drobných sakrálních staveb v Plzni /Krčmář/ 
3. Zpracování problematiky historie plzeňského sportu, v popisovaném období byla
 zpracovávána předev�ím odbíjená a kopaná. Zdařil se i předpokládaný publikační výstup o
 dějinách počátku kopané v Plzni a dějinách klubu Slavia  � Věčná Slavia�,  �aket, Praha 2002 
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 /Krčmář/ 
4. Zpracování problematiky sv. Jana Nepomuckého a jeho odkazu, ve spolupráci s Městem
 Nepomuk /Krčmář/ 
 
5. Umělecko-průmyslové oddělení 
1. První etapa zpracování zpracování porcelánu z produkce manufaktury v Mí�ni /Branuová/. 
2. Druhá etapa ústavního úkolu  " Vějíře ve sbírkách  Západočeského muzea v Plzni" 
 /Kotorová/ 
3. Odborné zpracování fondu grafiky ve sbírkách uměleckoprůmyslového oddělení
 Západočeského muzea v Plzni - 1. část / Steinhausel/ 
 
6. Národopisné oddělení 
1. Projekt � Dokumentace historie, způsobu �ivota, kultury a nábo�enství �idovského etnika
 v okrese Klatovy� � první část výzkumného projektu pod grantem COJMAG-USA 
 /Maderová/, zpracován itinerář a rozpracovány heuristické práce pro sledovaný region. 
2. Úvodní část projektu � Historie pravoslaví na Plzeňsku� - /Glaserová/, předlo�ena pracovní
 verze vedoucí oddělení, následně bude konzultována Mgr. Krčmářem 
 
 
Oddělení paleontologické 
1. Granty 
 - Fruktifikace a spórové populace rostlin skupiny Lycopodiophyta, Equisetophyta a 
  Polypodiophyt z karbonských limnických pánví České republiky.  A 3013902 
  /J. P�enička/ Spolupráce: Akademie věd ČR, UK Přírodovědecká fakulta oddělení 
  geologie, Ústřední ústav geologický Praha. Ukončení projektu. 
 - The great Ordovician biodiversification event. IGCP 410 /J. Kraft/ 
  V roce 2002 dokončen. Během 1. mezinárodního paleontologického kongresu v 
  Sydney proběhlo i závěrečné hodnocení tohoto pětiletého grantu. V�eobecně 
  kladně byl hodnocen přínos skupiny participantů, předev�ím vzhledem 
  ke skutečnosti, �e výzkumy byly zaměřeny na chladněj�í prostředí, o nich� bylo a� 
  dosud málo informací. Dosavadním výstupem bylo 9 dílčích publikací uvedeno 
  v kapitole � publikační činnost 
 - The Petroleum Research Fund /American Chemical Society/ - In situ         
  Carboniferous tree-fern /marattialen  fructifications/microspores, and cuticles,       
  Point  Aconi, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada /Westphalian 
  D � Cantabrian/. Natural Science and Engineering Research Council of       
  Canada. /Zodrow jE.L., P�enička., Bek  J., Cleal C.J., Dimitrova T./ 
  PRF#37539-AC7 /P�enička J./ 
 - The Petroleum Research Fund /American Chemical Society/ - Integrated study      
  of marattialean pecopterids  approach to natural species and palaeoecologbased      
  on in situ reproductive organs and palynology,  cuticles andpinnile     
  morphologies /Czech Central and Western Bohemian limnic, and Sydney,  
  Nova Scotia,   parallic-limnic coal basins; Westúphalian D-Stephanian/.  PRF#  
  37539 � AC8  /P�enička J./. 
 - Druhové slo�ení rostlin permo-karbonského stáří vyskytující se v Plzeňské  
  uhelné pánvi se zvlá�tním  přihlédnutím na rostliny skupiny Polypodiophyta.  
  RK01P03OMG022 /P�enička J./. 
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 - Registr paleontologických lokalit ordoviku pra�ské pánve. 2. rok /tříletý grant/  
  - re�er�e literatury je a� na malé výjimky hotová, zhruba na polovině lokalit  
  bylo provedeno měření GPS, zhruba 70% lokalit je provede  soupis literatury.  
  RK01PO3OMG022. /Kraft J./ 
 - Rostlinná společenstva radnických a dolsko-�ďáreckých vrstev     
  kontinentálních pánví Čech /westphal/ - V leto�ním  roce byly provedeny tři  
  výkopy � 2x lokalita Ovčín u Radnic, 1x �tilec. GAČR205/2/1121. /P�enička./ 
 - Klabavský stratotyp. 1. rok /tříletý grant/ - U lokalit, které splňují kriteria pro 
  stratotyp byla provedena re�er� í  literatury, za účelem zji�tění v�ech informací  
  o paleontologii a biostratigrafii. Byla provedena revize asi jedné třetiny 
  paleontologického materiálu z těchto lokalit. CAČR205/02/0934. /Kraft J./ 
 
2. Ústavní úkoly 
 - Revize karbonského druhu Senftengergia plumosa /Artis/ Bek and P�enička  
  z Českého permokarbonu - dokončena první etapa výzkumu. Výsledky byly  
  publikovány. /P�enička J./ 
 - Revize pekopteridních typů rostlin ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.  
  V tomto roce bylo zpracováno 36 vzorků. Projekt bude pokračovat i v pří�tím  
  roce. /P�enička J./ 
 - Graptolitová fauna lokality Červený vrch/ordovik, �árecké souvrství, pra�ská  
  pánev/. Předbě�ná zpráva byla  předlo�ena do tisku. /Kraft J./ 
 - Graptoliti českého ordoviku. Byla provedena determinace materiálu a  
  zpracováno asi sedmdesát procent textové části. /Kraft J./ 
 - Biostratigrafické členění hraniční sekvence klabavského a �áreckého souvrství  
  /ordovik, pra�ská pánev/ / Kraft,J./ 
  Mikromorfologie schránek konulárií spodního paleozoika barrandienu.  
  Prostudováno 500 exemplářů spodního  paleozoika Barrandienu ze sbírek  
  Národního muzea v Praze a Geologické slu�by v Praze. Dále byly provedeny 
  analýzy vybraných českých a severoamerických ordovických druhů na SEM  
  mikroskopu během studijního  pobytu na Hanover College, Indiana, USA.  
  /Brabcová Z./ 
 - Patologické změny na schránkách konulárií. Prostudováno 200 exemplářů  
  spodního paleozoika Barrandienu  ze sbírek Národního muzea v Praze a  
  Geologické slu�by v Praze. Vybrané kusy vyfotografovány, shrnuta  
  klasifikace hlavních patologických znaků. Dosavadní výsledky shrnuty  
  v článku publikovaném ve Zprávách  o geol. výzkumech./Brabcová Z./ 
 
Oddělení botanické 
 - Srovnávací sbírka  podzemních orgánů rostlin � základ studia variability 
  lučních druhů: Grantový projekt MK ČR RK99P03OMG021 na léta 1999 �  
  2001 � zpracování a odevzdání závěrečné  zprávy pro MK ČR /Nesvadbová J./ 
 - Pastvi�tě u Fínů � grantový projekt V a V/610/10/00: Vliv hospodářských  
  zásahů na změnu biologické diverzity ve zvlá�tě chráněných územích Agentury  
  ochran  přírody a krajiny ČR: �Biologie populace Spiranthes spiralis /L./  
  Chevall. v NPP Pastvi�tě u Fínů v závislosti na mangementu lokality� 
 - pokračování v terénních pracích, zpracování a odevzdání dílčí zprávy za r. 2002. 
  /Nesvadbová J./ 
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       - Květena Brd: grantový projek MK, nositel OM Příbram /spoluře�itelé  
  Nesvadbová J, Sofron J./ - kompletace závěrečné zprávy grantu, pokračování  
  ve zpracovávání event. doplnění dat pro budoucí  publikaci � �pracovní� sloučení dílčích 
  databází jednotlivých spoluře�itelů k 1.1.2002 
  - průbě�né doplňování dílčích databází novými údaji a údaji z literatury 
             - práce na úvodních kapitolách 
 - Květena �umavy � kolektivní práce řady členů ČBS; muzeí a Jihočeské univerzity 
  dokončování zpracovávání  rukopisu úvodních kapitol /Hydrologie,  
  Kolonizace �umavy včetně Bavorského lesa, Zemědělství ve vztahu ke   
  květeně a vegetaci/ /Sofron J. / 
 - Návazné práce na grant BÚ AV ČR �Dynamika a diverzita  vegetace  
  přirozených smrčin v NP �umava� �  příprava  práce  k publikování  ve Folia Botanica 
  /Sofron J./ 
 - Spolupráce s BÚ AV ČR dr. Neuhauslovou textová část k mapě Potenciální přirozená 
  vegetace Národního  parku �umava /Sofron J./ 
 - Dokončení studie Vegetační poměry chráněného území Ba�antnice � Nekmíř 
  /Nesvadbová J. SofronJ./ 
 - Botanická bibliografie města Plzně � vyhledávání článků /Sofron J., Kinská, 
  Nesvadbová J./ 
 - Biografie botaniků působící v regionu Západních Čech � nové zpracování formuláře 
  a jeho rozeslání  osobnostem i vybraným institucím /Nesvadbová J., Sofron J./ 
 - Pokračování v revizi /redeterminaci/ hub na obrazech F. Tyttla /smluvně/ 
 
Oddělení zoologické 
 - V průběhu celého roku byla pravidelně sledována společenstev blech /Siphonaptera/ 
  v hnízdech hrabo�e polního  /Microtus arvalis/ v okolí Hradu Nečtiny; v hnízdech krtka 
  obecného /Talpa europaea/ a v ptačích hnízdech pak nepravidelně v celém regionu. Tyto 
  terénní práce přispěly ke zkvalitnění výsledků studií zpracovávajících sbírku Siphonapter 
  zoologického oddělení ZČM, která je nejrozsáhlej�í  a nejkomplexněj�í sbírkou tohoto 
  taxonu v ČR. /Němec/ 
 - V únoru proběhlo tradiční sčítání netopýrů v západních Čechách � výsledky jsou ulo�eny 
  v archivu zoologického oddělení. Byla publikována práce shrnující prvních deset let 
  výzkumu /Bufka L., Bytel J., Hanzal V., Vacík R. : The  distribution of bats /Chiroptera, 
  Mammalia/ in western Bohemia: a review/. / Vacík/ 
 - Byly ukončeny terénní práce na programovém projektu �Hnízdní  roz�íření a početnost 
  ptáků ve městě Plzni�,  na MK ČR byla odevzdána závěrečná zpráva o daném projektu. 
  /Vacík/ 
 - V květnu proběhly v plném rozsahu plánované terénní práce na dlouhodobém projektu � 
  monitoringu � Avifauna  Staňkovska�. Výsledky jsou ulo�eny v archivu zoologického 
  oddělení, navíc byly postoupeny národním  koordinátorům v rámci Jednotného programu 
  sčítání ptáků v ČR. /Vacík/            
 - Byla zahájena studie zaměřená na komplexní zpracování biologie straky obecné /Pica 
  pica/ a ochranářské   problematiky související s jejím �ířením v městském prostředí. Pro 
  tento projekt se podařilo získat částečnou finanční podporu od Krajského úřadu  
  Plzeňského kraje. Některé otázky jsou ře�eny ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU 
  v Plzni /formou vedení diplomové práce. /Vacík/ 
 - Průbě�ně byly plněny terénní práce projektu � Arachnofauna PR Kamenec�.  Studie je 
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  finančně dotována  Magistrátem města Plzně. /Fenclová/ 
 
 
Knihovna Západočeského muzea 
 - Pokračovaly práce na projektu � Soupis tisků 15. a16. století. Projekt je zpracováván 
  externě dr. Hejnicem. / Hejnic / .V leto�ním roce bylo zpracování dal�ích 23 titulů. 
 - Projekt � Soupis rukopisů� byl doveden do závěrečného stavu. Vzhledem k odjezdu dr. 
  Lindy do zahraničí /pracovní pobyt na univerzitě v Bělehradu/ byly dal�í práce zastaveny. 
  Korektury budou moci být dodělány v lednu, kdy by se dr. Linda navrátí. 
 - Byly zahájeny práce na dal�ím projektu �Soupis rukopisných zlomků�, který bude 
  zpracován s dr. Petrem a  dr. Brodským z Archivu ČAV. V leto�ním roce se zpracovává 
  prvních 35 zlomků. Jde o velmi náročnou a zdlouhavou práci, která je prozatím 
  naplánovaná na 3 roky.  
 - Byl zpracován a schválen dal�í grantový projekt v rámci skupiny VISK 6 �Digitalizace 
  rukopisu knihovny   Zpč. muzea�. V rámci projektu byl zpracován orientální rukopis 
  ��ivot Budhy�, provedena jeho příprava na digitalizaci a zhotoven ochranný obal. 
 

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 Ministestvu kultury v souladu se zákonem 122/2000 Sb. 
 1) Oddělení pravěku 
  a) evidence chronologická : 24 př. č. =  42 590 předmětů 
  b) evidence systematická : 2 322 inv.č. = 9 279 předmětů 
       z toho do počítačové evidence přepsáno celkem 35 216 inv. č. 
                  c)  inventarizace: 10 000 inv. č. = 74 266 předmětů 
 
 2) Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
  a) registrace: 174 reg. čísel archeologických nálezových celků.  
  b) pomocná evidence: 634 kusů � soupis negativů a popis fotografií 
                               
 3) Oddělení star�ích dějin  
  a) evidence chronologická: 357 př.č. = 1074 př. 
  b) evidence systematická: 1146 inv.č. 
  c) inventarizace:  5 249 inv.č. = 42 035 předmětů 
  d) v počítačové databázi:  6 278 předmětů 
  
 4) Oddělení nověj�ích dějin 
  a) evidence chronologická: 61 př.č. =  190 předmětů 
  b) evidence systematická: 61 inv. č. =  190 předmětů 
  c) inventarizace: 8140 inv. č. = 8140 předmětů 
 
 5) Oddělení umělecko průmyslové 
  a) evidence chronologická: 4 př. č. = 6 předmětů 
  b) evidence systematická: 4 inv. č. = 6 předmětů 
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  c) inventarizace: 11 116 inv. č. 
 
 6) Oddělení národopisné 
  a) evidence chronologická: 318 př. č. = 886 předmětů 
  b) evidence systematická:  541 inv.č. 
  c) inventarizace: 14 629  inv.č. 
 
 7) Oddělení paleontologie 
  a) evidence chronologická: 11 př.č. 
                  b)  evidence systematická:  9 862 
                  c)  inventarizace:  2200  polo�ek 
  
  8) Oddělení botaniky 
  a) evidence chronologická:  2 př. č.= 570 předmětů 
  b) evidence systematická:  570  inv.č. 
  c) inventarizace: 6971 inv.č. 
 
 8) Oddělení zoologie 
  a) evidence chronologická: 18 př. č.  
  b) evidence systematická :  0 
  c) inventarizace:  2 501 inv.č.  
 
 9) Knihovna Západočeského muzea 
  a) sbírkový fond - staré tisky: 8 inv.č. 
  b) sbírkový fond - reg. lit. :  226 sv. 
  c) studijní fond : 1 096 sv. 
  d) knihovna výměn: 446 sv. 
  e) inventarizace: 88 záznamů 
 
 
 Souhrn za celé muzeum: 
  a) počet nových přírůstkových čísel: 1203 
  b) z toho počet přírůstků nakoupených: 221 
  c) celkové náklady na nákup: 400 653,- Kč 
  d) počet  nových inv. čísel: 4 919 
  e) počet inv. č. celkem: 375 947 
  f) počet inv. č. v počítačových databázích celkem: 127 157 
  g) z toho ve vykazovaném období: 23 870 
  h) počet inventarizovaných inv. čísel: 60 894  
  
 

4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování. 
 
A. Integrovaný systém ochrany sbírek ( ISO) 
     Integrovaný systém ochrany sbírek je zaměřen na budování informační a obrazové databáze 
pro potřeby vyhledání a a dohledání muzejních sbírek v případě mimořádné události. 
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Vybudováním systému pilotních a regionálních pracovi�ť bylo pověřeno MK ČR. Západočeské 
muzeum v Plzni působí jako regionální pracovi�tě pro Plzeňský a Karlovarský 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:  26 781 
- z toho za rok 2002:  3 321 
 
B. Posuzování �ádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty: 
 Západočeské muzeum v Plzni je zákona č.71/1994 Sb. Pověřenou organizací pro 
posuzování �ádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty zahraničí. 
Počet vydaných osvědčení od IV/1994: 25 786 
 - z toho v roce 2002: 1 459 
 - za kulturní památku bylo navr�eno: 33 
 
C. Restaurování: 
 Restaurováno bylo 496 sbírkových předmětů 
 - barokní karyatidy 6 ks (dodavatelsky) 
 - loutky a rekvizity loutkových divadel  279 ks 
 - malovaný včelí úl  1 ks 
 - truhly pro Středočeské muzeum (po povodních)  3 ks 
 - dal�í drobný etnografický materiál a předměty pro výstavy 
 Restaurování prováděno vlastním oddělením (mimo karyatidy) � odd. konzervace. 
 
D.  Konzervace: 
 - kov / odd. umprum, národopis/  619 ks 
 - dřevo / odd. umprum, novověk/ 223 ks 
 Konzervace byla provedena vlastními pracovníky. Odd. konzervace a technického odd. 
Konzervace, restaurování a laboratorní zpracování  archeologických nálezů provádí ve 
specializovaných laboratořích odd. pravěku, star�ích dějin a záchranných archeologických 
výzkumů. 
 
Odd. pravěku: 
 - provedena základní konzervace kovových nálezů z výzkumů v r. 2002- 15 předmětů 
 - základní o�etření a registrační popis z nových výzkumů (kromě lok.Bděněves) 
 - dokončeno nové restaurování neodborně zpracovaných zásobnic z OM Doma�lice. 
 - provedeno restaurování bronzových prstýnků a náramků z mohylového pohřebi�tě 
  V�ekary. 
 - provedeno restaurování a konzervace bronzových nálezů z nálezů na D5, přivaděč 
  I/27 Litice-�lovice (14 předmětů) a Starého Plzence (6 předmětů). 
 - Dokončeno mytí, třídění a popisování z výzkumu Bděněves �Za �kolou� 
 - Provedena rekonsrukce a oprava nádob rozpadlých v depo Částkova ul. vlivem 
  nevhodných podmínek � 17 nádob. 
 - Rekonstruke nádob z lokalit: Plzeň-Radčice 2 nádoby + 1 torzo; Vochov 1 nádoba a 3 
  torza; �lovice 3 nádoby + 2 torza; Křimice 2 nádoby; Hrádek 1 nádoba; Brdo 1 torzo; 
  Bděněves hr.230  1 nádoba. 
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Odd. star�ích dějin: 
 - Konzervační  a laboratorní práce na keramických nálezech z lokalit:  Plzeň, studna 
  Franti�kánská 7/1 a 5/2 a 5/4; Rooseveltova 6/1 a 6/2 a 13/5; Riegrova 3/3 a 7/1; 
  Bezručova24/1 a 26; Veleslavínova 4/1, dále z lokality Dědičná �tola a z parcely 
  čp. 187. 
 - Konzervační práce na nálezech středověkého a renesančního skla z lokalit: Plzeň 
  Dřevěná 6/1; Bezručova 29/2; Franti�kánská 5/2 a 5/5; Riegrova 3/1; Pra�ská 12/2 a 
  14/1; Veleslavínova 32/1; Sedláčkova 30/2; Solní 3/3 a dále sklo z hradu Land�tejna a 
  z nálezů skla OZAV. 
 
Oddělení záchranných archeologických nálezů: 
 - průbě�né základní o�etření a konzervace nálezů z nových výzkumů a investorských 
  akcí. Ze star�ích záchranných výzkumů pak lokality: Milevsko; Pobě�ovice; 
  Doma�lice; Starý Plzenec; Litice; Robčice; Zálu�í. 
 - Ze star�ích fondů restaurování středověkých kachlů z Land�tejna, Milevska a 
  Jeni�ovic. 
 
V oddělení star�ích dějin dále probíhala konzervace nově získaných přírůstků mincí. Byly 
zpracovány nálezy mincí ze Svrčovic, Plas a Volf�tejna. Dále probíhala konzervace a o�etření 
uniformních doplňků (ná�ivek, hodností, knoflíků ) a oprava uniforem. Průbě�ně byly 
konzervovány a opravovány zbraně z fondu militária � 145 ks. Překonzervováno 620 předmětů 
ulo�ených v depozitáři.  Součástí prací byla celková překonzervace expozice Plzeňské městské 
zbrojnice. 
Mimo plán: - repase a oprava pistole Walther P38 a FN 1911 
  - kompletace mečíku Hradní strá�e vz.92 
  - výroba replik 6ti sad nárameníků SNB, SNV, SPO a �kol ČSLA z původních 
     polotovarů a součástí. 
  - Výroba kopií a replik do expozice fy Lasselsberger.   
 
V oddělení umprum bylo vlastní restaurátorkou restaurováno 40 umělecko řemeslných předmětů 
ze skla, porcelánu a majoliky. 
 

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 realizována za re�ijní 
náklady. Stejně tak návrhy plakátů, pozvánek a transparentů. Tématické a scénáristické  práce 
prováděli pracovníci odborných oddělení. Převoz a manipulaci s výstavním mobiliářem a 
sbírkami prováděli pracovníci muzea. 
 
A)  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 
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 Hartmanic. � 3 části.- celoročně 
 
B) Výstavy: 
 - výstava betlémů v nikách Národopisného muzea " Kouzlo figurek českých betlémů"- 
 prosinec 2001-leden 2002 
 - výstava �Smím prosit� � malý výstavní sál - 31.1.-1.4.2002 
 - výstava ISLAND, země ohně a vody - malý výstavní sál-22.11.01-13.1.02 
 - výstava �Hlína a oheň� � malý sál-18.4.-7.7.02 
 - výstava � Lebky skryté umění přírody� � malý sál - 15.8.-13.10.02 
 - výstava �Cesta do pravěku � příběh zkamenělého �ivota" -velký sál muzea od 18.10 
 do 12. 5. 02 
 - výstava �Příběh loutek� � velký sál muzea- 17.6.- 30.3.03 
 - výstava � Narodil se v Betlémě� � malý sál muzea - prosinec 02- leden 03 
 - Středoevropské bienale kresby � 2.patro hl.budovy muzea - 23.10.-17.11.02 
 
C) Výstavy mimo prostory muzea: 
 - výstava  stavební keramiky v prostorách fy. Lasselsberger-Alka 
 - výstava �Od zlatníku k Euro� � vstupní prostory ČSOB, Americká tř. 
 - výstava � Plzeň, Čechy, svět  na mapách 16.-18.století� � vstupní prostory ČSOB, 
 Americká tř. výstava� 70 let Gymnázia L.Piky� � výstava v prostorách �koly 
 
D) Reinstalace expozic a spolupráce při tvorbě expozic s jinými organizacemi: 
 - reinstalace expozice �Muzeum na demarkační čáře� � objekt vojenského muzea 
 v Rokycanech.- dubne 02 
 

6. Opravy a udr�ování budov muzea 
 
A.   Hlavní budova 
 - stavební práce přírodověda � práce probíhají, dokončení v r. 2003 
 - dokončení vstupní části pravé kom. vě�e � dokončuje se izolace proti  spodní tlakové vodě 
 - dokončení stavebních úprav  vstupní části levé komun. vě�e 
 - kanalizační přípojky ve dvoře 
 - schodi�ťová madla, zábradlí v l.P.P. 
 - terénní úpravy � dla�ba � 1. etapa 
 - kryty radiátorů UMPRUM, zprovoznění WC, dokončení kopulové chodby, pravé křídlo 
 UMPRUM, pravý kabinet, osazení vitrá�í do oken � pravé schodi�tě UMPRUM 
 - terénní úpravy, přelo�ky el. sítí, podchycení části základů klá�tera 
Převá�ná část plánovaných prací byla splněna. Vzhledem k de�tivému létu i podzimu byl kladen 
důraz na odvodnění de�ťové vody do kanalizace, aby se zlep�ily poměry v suterénním a 
základovém zdivu hlavní budovy a komunikačních vě�í. 
Před prováděním terénních úprav byl proveden archeologický průzkum odbornými pracovníky 
muzea. 
Vzhledem k po�adovanému sní�ení terénu dvora pro vstup do komunikačních vě�í, bylo třeba 
staticky zajistit část základů klá�tera, které jsou vý�kově téměř na terénu. Dále bylo nutné provést  
vý�kové přelo�ky el. kabelů z trafostanice do spořitelny a částečně i pro muzeum. 
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Pravá komunikační vě� � při provádění terénních úprav bylo rozhodnuto obna�it izolaci proti 
vodě a vzhledem k současnému stavu hladiny spodní vody /záplavy, de�tivý podzim/ bylo 
rozhodnuto provést zesílení izolace proti spodní tlakové vodě. Tyto práce nejsou je�tě 
dokončeny, vzhledem k vysoké obtí�nosti jejich provádění a dokončení se přesouvá do r. 2003. 
Následně je mo�né provést uzavření vstupní části komun. vě�e dveřní stěnou. 
Přírodovědná expozice � je provedeno otlučení omítek, vysekán í drá�ek pro el. instalaci, 
trubkování a částečně prota�ení kabelů, demontá�e: parketové podlahy, tesařské podlahy včetně 
trámků, demontá� kamenických prvků. Provádí se �tukatérské práce.  
Dal�í práce byly pozastaveny v důsledku pravděpodobné změny expozice.  
Byly zprovozněny WC ve 2. poschodí UMPRUM . 
 
Interiéry: 
 - realizováno nové vybavení nábytkem u účtárně  
 - dokončen interiér zázemí předná�kového sálu 
 - dokončen interiér občerstvení � odstraněné reklamace 
 - dokoupeny zbývající optokabely pro osvětlení vitrin Navrátil v UMPRUM, pravé křídlo, 
 vstupní část 
 - provedena revize osvětlení vitrin Sehner pro výstavní sál 
 
Informační systém: 
 - realizována část v rozsahu SOD 
 
 
B. Bolevecká náves 17 
 - výstavba objektu C s přístavbou - 362,70 m2 
 - terénní úpravy - 1 024,60 m2 
 - úprava a oprava dvora 
 
C. Zborovská 40 
 - stavební úpravy objektu 
 - oprava výměníkové stanice 
 - oprava teplovodního a ústř. vytápění 
 - zabezpečovací systémy � EPS, EZS 
 - trubkování a kabely pro poč. síť, mří�e 
 - projektová dokumentace úprav 
 - zateplení půdy, oprava střechy 
 - vybudování části podkrovních depozitáře pro odd. star�ích dějin 
 
D. Tylova ul. 22    
 - výměna kamen WAW � 6 ks 
 - oprava plynovodu 
 - úpravy RTG komory dle pokynů Úřadu pro jadernou 
   bezpečnost. 
 
E. Centrální depozitáře Nepomuk 
 - dokončení úprav dep. 1. patra  -  428,16 m2 
 - montá� mří�í � přízemí 



 24

 - oprava přízemí kaple 
 - úprava dvora 
 
F. Národopisné muzeum 
 - oprava schodů a dla�by 
 - zaji�tění statického posouzení budovy po povodních 
 
7.  Ostatní činnost muzea 
 
1) Předná�ková činnost odborných oddělení 
 - 65 předná�ek 
 - 5 rozhlasových pořadů pro Český rozhlas Plzeň ( národopisné odd.) 
 - 26 exkurzí na muzejní pracovi�tě  s prezentací sbírek. 
 
2) Předná�ková činnost v objektech muzea 
Hlavní budova muzea, Kopeckého sady 2 
 - předná�kový cyklus Výpravy za poznáním � 10 předná�ek 
 - předná�kový cyklus o moderní architektuře klubu Zapálení : 3 předná�ky 
 - předná�kový cyklus Nové poznatky archeologie ( s ZU, kat.archeologie)    3 předná�ky 
 - předná�ka M.Adlera �Israel dnes�  
 
Muzeum �. Adlera v Hartmanicích -Dobré Vodě 
 - předná�ka Egypt / Ing.Michal Balík/ - předná�kový sál muzea 14.5. 
 - předná�ka M. Adlera (Stát Israel dnes) � předná�kový sál muzea 11.6.2002. 
 
3)  Předná�ková a výuková činnost pracovníků Západočeského muzea v Plzni : 
- Západočeská univerzita v Plzni 
 a) fakulta Humanitních studií, katedra archeologie ( Frýda, Břicháček, Nováček) 
     - Frýda,  M� ČR  akreditovaný člen státní zku�ební komise kat. archeologie . 
 b) fakulta pedagogická, katedra  geografie a katedra přírodních věd ( doc Kraft, P�enička, 
     Němec, Vacík) 
 - dr. Němec, člen vědecké rady ZČU. 
- �kola muzejní propedeutiky AMG a MK ČR ( Frýda) 
- Posudky a vedení diplomových bakalářských a magisterských prací 
 
 4) Náv�těvy programů, výstav a expozic Západočeského muzea v Plzni: 
počet náv�těvníků v expozicích a výstavách: 37 209 
z toho děti a mláde�: 18 027 
počet náv�těvníků ostatních kulturních akcí:   27 242 
 
Kulturní pořady:  /výběrově/ 
Hlavní budova: 
 - Mezinárodní smetanovská klavírní soutě� (člen E.M.C.Y.), pořádána v rámci festivalu 
 Smetanovské dni 2002. 25. jubilejní ročník, poprvé pořádaný v Plzni Město Plzeň ve 
 spolupráci s Muzeem Bedřicha Smetany, Společností Bedřicha Smetany, Plzeňská 
 konzervatoř a Západočeské muzeum. / 6.-10.3. v muzeu/. 
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 - Mezinárodní filmový a televizní festival plzeňských dětí a mláde�e �Filmák 2002�. 
 Předná�kový sál muzea 25.-27.3. předná�kový sál muzea �Finále Plzeň 2002�, 15.ročník 
 festivalu českých filmů. Ve dnech 22.-27.4. celodenní projekce v předná�kovém sále muzea 
 a v chodbách s velkoplo�nými obrazovkami. 
 - Světový kongres Společnosti pro vědu a umění. Ve spolupráci s Městem Plzní a 
 Západočeskou univerzitou, 24.-30.6., předná�kový sál muzea. 
 
Muzeum Dr. �imona Adlera: 
 - koncert skupiny Spiritual kvintet � kostel sv. Vintíře. 
 
5)  Vědecké a odborné   konference muzea: 
 - Celostátní konference archeologů muzeí a památkové péče ČR- Plzeň 2002 
 
6) Práce pracovníků muzea v poradních sborech jiných muzeí: 
 - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost OM Louny ( Frýda) 
 - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzeum a galerie Severního Plzeňska (Maderová) 
 - Poradní sbor Muzea Chodska v Doma�licích ( Maderová) 
 - Poradní sbor Západočeské galerie v Plzni ( Maderová) 
 - Muzejní rada OM Jindřichův Hradec ( Břicháček) 
 - Muzejní rada a společnost Muzea Milevsko (Břicháček) 
 
7) Práce muzejních pracovníků v edičních radách odborných a  muzeologických  publikacích: 
 - Redakční rada  Muzejní a vlastivědné práce  NM Praha  ( Frýda) 
 - Redakční rada Jindřichohradecký sborník historický ( Břicháček) 
 - Památky archeologické ( Nováček) 
 
8)  Badatelská činnost: 
 - počet badatelských náv�těv:  655, z toho zahraničních 11 
 
9) Počty sbírek zapůjčených pro výstavní a expoziční a badatelské účely jiným organizacím: 
 -  zápůjčky v tuzemsku:  2 038    sbírkových předmětů 
 -  zápůjčky do zahraničí:        3    sbírkové předměty 
        -  badatelské účely :         1 420    sbírkových předmětů   
      -  předání k restaurování:      94    sbírkové předměty 
        -  pro propagaci a popularizaci v tuzemsku:  19 
 
 10) Studijní zahraniční cesty a stá�e: 
 - Mezinárodní paleontologická konference � Austrálie /doc.Kraft 
 - 6. Evropská paleoboanická konference � Řecko / Mgr. P�enička/ 
 - Konferencia k dejinám sklarstva � Slovensko / dr.Frýda/ 
 - Konference Auf Glaseren Spuren � Rakousko /dr. Frýda/ 
 - Arachnologické koloquium � Maďarsko / Fenclová/ 
 - Veletrh Numismata � Německo / dr. Břicháček, dr. Hus/ 
 - Botanický seminář � Slovensko / Mgr. Nesvadbová/ 
 - 3. zasedání česko-slovenského paleontologického semináře / Mgr. Brabcová/ 
                     
11) Ostatní zahraniční cesty: 



 26

 - Středověký skanzen a experimentální archeologie � Německo / Bc. Orna/ 
 - Regionální konference přeshraniční spolupráce � Německo /dr. Frýda/ 
 - Archeologie středověkých klá�terů � Německo / dr. Břicháček/ 
 - Převzetí daru �loutky Skupova divadla � Německo / dr. Maderová, dr. Frýda, Ladman, 
   Hájková/ 
 - IS Bavorského národního parku, příprava expozice přírodovědy / dr. Sofron, 
   Mgr. Nesvadbová, Honzíková/ 
 

8. Ediční a publikační činnost 
 
1. Oddělení prehistorie 
 - byl vydán sborník referátů z konference �Otázky neolitu a eneolitu na�ich zemí 2000�    
  � 254 stran, 23 příspěvků /M.Metlička/ 
 - vydána studie �Nálezy skupiny Oberlauterbach v západních Čechách� ve sborníku  
  �Otázky neolitu a eneolitu na�ich krajin 2001�. Nitra. /M. Metlička/ 
 - sebrány byly příspěvky pro Sborník ZČM. Historie XVI věnovanému jubileu 
  M. Doubové a V. �tefanové, které byly edičně zpracovány / T. Bernhardt/ a sborník 
  odevzdán do tisku /M. Metlička/. 
 - s  P. Břicháčkem článek: Die linearbandkeramische Besiedlung der Rregion 
  Doma�lice und ihre Kontakte mit dem / Metlička /bayerischen Donaugebiet.In: 
  Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West -und Südböhmen. / Metlička/ 
 - článek do sborníku s B. �tauberem aj. �tauberovou  K poznání brou�ených no�ů 
  z eneolitu a počátku doby bronzové. Sborník Západočeského muzeu v Plzni. 
  Historie XVI. / Metlička/ 
 - drobný článek Výzkum polykulturního sídli�tě v Bděněvsi. In: Archeologické 
  výzkumy v Čechách 2001. / Metlička/ 
 
2. Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 Tituly odevzdané do tiské nebo vydané: 
 - Braun, P.: Nové archeologické nálezy na trase dálnice D 5 na katastrálním území 
  Starého Plzence /PJ/. In: Sborník Západočeského muzea � historie 16, Plzeň, v tisku. 
 - Braun, P.: Polykulturní sídli�tě na trase dálnice D5 U Starého Plzence. Pě�í zóna 11,  
  Plzeň, předáno redakci.  
 - Braun, P. � Břicháček, P.: Oppidum Strakonice. Pě�í zóna 9. Plzeň 2001, s. 19-22. 
 - Břicháček, P.: Star�í doba bronzová v západních Čechách, 10s., 2. obr. 
 - Břicháček, P.: Nejstar�í osídlení západních Čech. 1.-3. část. Pě�í zóna 8, Plzeň 2001, 
  s- 17-21; Pě�í zóna 9, Plzeň 2001, s. 19-22; Pě�í zóna 10, Plzeň 2002, s.11-14. 
 - Břicháček, P.: Nové nálezy z Vochova. Pě�í zóna 10, Plzeň 2002, s. 15-16. 
 - Břicháček, P.: Avaři a Slované. Bohemia, v tisku. 
 - Břicháček,P.: Milevsko, Stříbro, Jindřichům Hradec. Spoluautorství hesel do  Velké 
  encyklopedie českých klá�terů. 
 - Čechura,M.: Recenze: Adámek, J. � Sommer, J. � V�etečková, Z. 2001: Středověký 
  kostel Panny Marie v Písku. České památky 1/2002, s. 14. 
 - Čechura, M.: Dějiny pekárenství. Praha 2001 /kapitola Plzeň/. 
 - Čechura, M.: Hal�talské sídli�tě ve Stodě /PJ/. Sborník Západočeského muzea �  
  historie 16, Plzeň, v tisku 
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 - Čechura, M.: Opevněný kostel v Řesanicích. Castellologica Bohemica 8, Praha, 
  v tisku 
 - Čechura, M.: Archeologický výzkum kostela sv. Ducha ve V�erubech. Dějiny staveb 
  2, Plzeň � Praha, v tisku 
 - Hereit, P.: Krudum v pravěku a raném středověku /odline/. /cit. 16. srpna 2002/. 
  Dostupné na http://sweb.cz/SlavkovskyLes/historie/histkrudum.html 
 - Hereit, P.: Pocity z výstavy Africké umění v Praze. Nový Orient 57, 2002, v tisku 
 - Hereit, P.: �elezné krávy ze Sychrova /okres Liberec/. Archeologie Libereckého kraje 
  2. Liberec, předáno redakci 
 - Hereit, P.-Hulec,O.: Africana Bohemica II. Bibliographia 1989-2000.1.vydání. Praha, 
  Orientální ústav AV ČR 2001. 
 - Klsák, J. � Hereit,P.: Votivgegenstände der St. Leonhard-Kirche. In: Karlsbader 
  historische Schriften. Band 1. Karlovy Vary 2002, s. 9-22. 
 - Nováček, K.: Kladruby, Plzeň � franti�kánský klá�ter, Teplá, Mnichov, Malý Bor, in: 
  Sommer, P. � Vlček,J. � Foltýn, D. v tisku. Velká encyklopedie českých klá�terů 
  /spoluautorství hesel/ 
 - Nováček, K.: K počátkům u�ití plamenných pecí v kovolitectví /Interpretace 
  staroegyptských nálezů v Kermě a v Qantiru- Piramesse/. Archeologia technica 13, 
  Brno 2002, s.65-74. 
 
3.  Oddělení star�ích dějin 
 Články a studie v odborném ústředním tisku: 
 - Hus,M.: Italské fa�istické milice MVSNa GRN 1923-1945. In: Z dějin evpropských 
  a jiných policejních sborů I, Police history, Praha 2002, s.66-105. 
 - Hus,M.: Čtvrt pra�ského gro�e Jana Lucemburského z nálezu v Milevsku. In: 
  Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny gro�ové doby v na�ich muzeích 
  /Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice 1998, Praha 2000, s. 97-102. 
 - Hus, M.: Fale�ný pra�ský gro� Václava II. z Plzně, č.p. 289. In: Dokumentace a 
  prezentace dějin české mince a měny gro�ové doby v na�ich muzeích /Sborník 
  příspěvků ze semináře numismatiků � Pardubice � 1998, Praha 2002, s. 89-96. 
 - Hus, M.: Stříbrný odra�ek dukátu Karla IV. Radoměrského sborník. Praha 2002 
 - Hus, M.: Uniforms the Czechoslovak and Czech Armies since 1918. In: Welcome to 
  the Heart of Europe. Sommet de Praque Summit, 21- 22 Nov. 2002 /Speciální vydání 
  k summitu  NATO/,  Pardubice 2002, s. 38 
 - Hus,M. � Frýda,F. � Braunová,D, - Maderová, M., a kol.: Historie a současnost 
  podnikání na Plzeňsku. �ehu�ice, 2002. 
 Články odevzdané do tisku: 
 - Hus,M.: Osídlení západních Čech ve středověku.  In: Chráněná území České 
  republiky � Plzeňsko a Karlovarsko,  Brno 2003 
 - Hus, M.: Dosud neznámý nález církevních mincí počátku 17. století ve sbírce 
  Západočeského muzea v Plzni. In: Peníze v proměnách času III. Ostrava 2003 
 - Hus,M.: Dosud neznámá varianta brakteátového haléře s korunou, NL LVIII, 2003 
 - Hus, M.: Pamětní dvoutolar Ferdinanda III. z roku 1644, NL LVIII, 2003 
  -    Publikace �Československé uniformy 1939-1989�. /Hus/ Spoluautorství 
  dr.J.Vogeltanzem /OM.Doma�lice/,  naklad. Paseka, 2002 
 - Katalog /forma zatím nespecifikována/ středov. kachlů  ze sbírek ZČM /Orna/. 
 - Sborník �Historické sklo IV� se soupisem pozdně středověkého skla ze západních 
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  Čech /Ro�mberská, Frýda/. Čelákovice 2003/2004 
4. Oddělení nověj�ích dějin 
 - Krčmář,L.: Věčná Slavia. Procházka dějinami slávistického fotbalu v Plzni, �aket, 
  Praha, 2002 
 - Krčmář,L.: Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých 
  turistů. Dějiny Staveb - Konference KAS, Nečtiny 2001, Plzeň 
 - Knoll, V., Krčmář, L.: Terénní výzkum vybraných tvrzi�ť v oblasti Slavkovského 
  lesa v okolí Mariánských  Lázní /poznámka k vyhodnocování terénních výzkumů/, 
  áska 22002/3, Plzeň 
 
5. Oddělení uměleckoprůmyslové 
 - Braunová, D.: CDROM, �U�ité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni� 
  /díly 1-5 česká verze/ - digitální podoba rukopisu. Plzeň 2002 
 - Braunová, D.: spoluautorství  encyklopedie Technické památky v Čechách, na 
  Moravě a ve Slezsku, Nakladatelství  LIBRI, spol. s.r.o, díly 1-2. 
 - Braunová, D.: podíl na odborných textech pro publikace: Historie a současnost 
  podnikání na Plzeňsku� 
 
6. Národopisné oddělení 
 - zpracování sylabu pro expozici národopisu � rozpracováno /Bechný, Maderová, 
  Glaserová, Hájková/ 
 - zpracování sylabu pro výstavu �Příběh loutek�  / Maderová/ 
 - zpracování Informačních listů /metodických/  k výstavám oddělení , 3 stati 
  /Maderová. Glaserová, Bechný/ 
 - pro publikaci �Historie podnikání v Plzni� ,zpracování kapitol k zemědělské výrobě, 
  řemeslům, podnikání v 19. století. �ehu�ice 2002. / Bechný, Maderová/ 
 
7. Oddělení paleontologické 
 -    P�enička, J. and Bek, J.: Oligocarpia lindsaeoides /Ettingshausen/ emend. and its  
  microspores from the  Carboniferous of the Kladno Basin, Bohemian Massif. Poster. 
  Athény. 2002. 
    -   P�enička,J., Bek,J and  E.L. Zodrow.:  Report on cuticles and reproductive organs of  
         three ferns from   the Upper Carboniferous of the Czech Republic and  
          Canada. In 6th European Paleobotany � Palynology       
               Conference, Book of Abstract, 148-149. 2002. 
     -   Kraft, P., Kraft, J.: Graptolite assemblages of the Klabava and lower part of the  
                �árka formations and this spatial distribution /Ordovician, Prague Basin,  
           Czech Republic/.  � Geological Society of Australia, 
                  Abstracts Number 68, 94-95. First International Palaentological  
           Congress. 2002,   Kraft, P., Kraft, J.: Graptolite assamblage in thboundary  
                 interval of the  Klabava and �árka formations  and their space distribution  
             /Ordovician, Prague basin/. � Zprávy o geologických výzkumech  
                v roce2001. 2002. 
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8. Oddělení botanické 
    -   Calluna, Plzeň � ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České botanické   
  společnosti vydání čísla 1/2002, 
       15 str. a příprava č. 2/2002 /Nesvadbová, Kinská, Honzíková, Sofron/ 
      -     Erika, Plzeň � redakční úpravy článků pro č. 10/2002 /Nesvadbová, Sofron/ 
        Honzíková, E.: Devětsil bílý Petasites albus /L./ Gaertn. V Plzni � Liticích � třetí  
           lokalita v Plzni � Calluna, Plzeň  7/1:8   Honzíková, E., Nesvadbová, J., et Sofron,  
            J.: Botanika a oddělení botaniky  v Západočeském muzeu v Plzeň  ve zprávách,  
            článcích, referátech. � ms. /358 p. depon. in Knihovna oddělení botaniky Západočes.  
             Muz.Plzeň/. 
    -     Nesvadbová, J. Setkání u příle�itosti 40. výročí trvání západočeské pobočky České  
            botanické společnosti  Calluna, Plzeň, 7/2: v tisku 
         
9. Oddělení zoologie 
 -  Němec F., 2002: Ctenophthalmus congener /Siphonaptera, Ctenophthalmidae/  
           v západních Čechách.  Erika, Plzeň, 10: 115-120. 
       -  Schröpfer L., Vacík R., 2002: Zpráva západočeské podskupiny pro ochranu a  
            výzkum dravců a sov.    ČSO za rok 2001. � Západočeská pobočka ČSO  
              při Západočeském muzeu v Plzni, Plzeň, 30 pp, 
   -   Vacík R., 2002: Faunistická pozorování 1994-1995. � Sborník Západočeského  
           muzea v Plzni,   Příroda, Plzeň, 100: 1-80. 
   -      Vacík R., 2002: Faunistická pozorování 1996-1998. � Sborník Západočeského  
                muzea v Plzni, Příroda,  Plzeň, 101: 1-74. 
 
10. Knihovna Západočeského muzea 
   - Obnoveno vydávání interního tisku : Seznam přírůstků Knihovny Západočeského  
    muzea v Plzni. Byl vydán dotisk předchozích období a pro rok 2002 je interní tisk  
    vydáván v měsíčních intervalech v tiskové i elektronické podobě.  Informační tisk je 
    elektronicky zasílán v�em odborným oddělením muzea a současně předávány  
    institucím, které projevily zájem o tyto informace. 
             

9. Ekonomika 
 
 Příspěvek na provoz:  36 278 078 Kč. 
 Příspěvek na investice: 6 663 000 Kč. 
 
 Počet zaměstnanců (přepočtený) 81 
 průměrný plat :  12 337,84.- Kč 
 
 Příjmy z hlavní činnosti:  5 692 500.- Kč. 
 Systémová dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek:  9 146.00 tis. Kč. 
 Dotace ze státního rozpočtu na vědu a výzkum (granty):  617.00 tis. Kč. 
             
 Hospodářský výsledek: 158 070.- Kč. 
 
 Hospodaření organizace za rok 2002 bylo přezkoumáno auditorem z výsledkem bez závad. 
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10. Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31.12.2002 
 
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, správa majetku muzea/ 
 
Tomá� Hejduk  
systémový in�enýr 
 
Bcl. Ingrid Havránková 
Petr Ladman 
propagace 
 
Ekonomické oddělení: 
Věra Pecháčková, vedoucí odd. 
/mzdy, výstupní fakturace, účetnictví/ 
 
Alena Sýkorová 
/pokladna, vstupní a výstupní 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 
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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.: Bcl. Milan Metlička 
Pracovníci: 
Jarmila Metličková 
Marcela Ma�ková 
Petra Peterková 
Milan Strnad /část. úvazek/ 
Eva Čadíková 
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 
Petr Hereit 
Lucie Weberová 
Mgr. Alena Kordíková 
 
Oddělení star�ích dějin: 
Adresa: Plzeň Koterovská 162 
Ved.:  PhDr. Miroslav Hus 
Pracovníci: 
Mgr. Tomá� Bernhardt 
Miroslav Hejduk /zbrojíř ZČM/ 
Bc. Jiří Orna 
Marie Beránková 
Věra Ro�mberská 
 
Oddělení nověj�ích dějin: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Luděk Krčmář 
Pracovníci: 
Dagmar Morgensternová 
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Iva Palová 
 
Oddělení uměleckoprůmyslové: 
Adresa: Plzeň Bolevecká náves 17 
Ved.:  PhDr. Dagmar Braunová 
Pracovníci: 
Ludmila Kotorová 
Mgr. Věra �lechtová 
Mgr. Antonín Steinhausel 
 
Oddělení národopisné: 
Adresa: Plzeň Nám. Republiky 13 
Ved.: PhDr. Marie Maderová 
Pracovníci: 
Tamara Hájková 
Mgr. Alice Glaserová 
Jana Krejcarová 
 
Oddělení botaniky: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová 
Pracovníci:  
RNDr. Jaromír Sofron /část. úvazek/ 
Jana Mourková /část. úvazek/ 
Eva Honzíková  
 
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 
 
Oddělení paleontologické: 
Adresa: Plzeň Tylova 22 
Ved.: Mgr. Josef P�enička 
Pracovníci: 
Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, Csc. 
Mgr. Zdena Brabcová 
Eva Kmochová /část. úvazek/ 
Ing. Jana Mlnaříková 
 
Knihovna Západočeského muzea: 
Adresa: Plzeň Kopeckého sady 2 
Ved.: Bc. Ila �edo 
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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 
Helena Butulová 
Jana Suková � průvodce 
Bo�ena Stejskalová 
  
                                   


