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1 Úvod
Veškerá činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, vychází ze Zřizovací
listiny, aktualizované Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2012 – 2016, ze Směrnice
o ochraně sbírek muzejní povahy, Směrnice k inventarizaci sbírek muzejní povahy, Směrnice
k provozování muzejní knihovny, Směrnice k zajištění a provádění finanční kontroly a vnitřního
kontrolního systému, Depozitárního řádu, Jednacího řádu poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost, Badatelského řádu, Knihovního řádu, vnitřního předpisu upravujícího režim zacházení se
sbírkovým fondem a z celé další řady relevantních zákonů, předpisů a nařízení.
MJP ctí sepětí s regionem své působnosti a programově spolupracuje s městem Blovice a jeho
kulturními zařízeními a spolky, s odbory a odděleními Městského úřadu Blovice, se Státním okresním
archivem Plzeň – jih se sídlem v Blovicích, se Západočeským muzeem v Plzni, Fakultou aplikovaných
věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni a dalšími
vzdělávacími, kulturními a vědecko – výzkumnými institucemi.

2 Hospodaření
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, obdrželo v rámci rozpočtu od svého
zřizovatele příspěvek na provoz 6 565 000,- Kč.
V průběhu roku 2014 byly v rámci běžné údržby svěřeného majetku z vlastních prostředků
zajišťovány opravy DHM (dlouhodobého hmotného majetku) v hodnotě 50 531,- Kč včetně DPH.
V rámci zkvalitňování vybavení jednotlivých pracovišť a zajišťování většího množství provozních
potřeb a oprav vlastními prostředky byla vybavena zámečnická dílna technického pracovníka
v hodnotě 61 642,-Kč včetně DPH. Následně byla provedena náležitá oprava poškozeného mostku
v zámeckém parku (pod odborným dohledem) v ceně 4 790,- Kč. V zámeckém parku Hradiště byly
z vlastních prostředků hrazeny prováděné běžné údržbové práce a výsadba rostlin v hodnotě 214
130,80 Kč, dále náhradní výsadby dřevin v hodnotě 88 707,00 Kč, dodavatelsky byly realizovány
tahové zkoušky (včetně soudně znaleckého posudku na vybrané dřeviny) a následná pěstební
opatření v hodnotě 63 851,70 Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2014 byl 269 336,96 Kč – z hlavní činnosti 225 790,44 Kč
a z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů a pronájem kaple – svatební obřady) 43 546,52 Kč.
Vstupné za výstavy a doprovodné akce činilo 188 330,00 Kč. Prodej vlastních publikací přinesl MJP
52 039,00 Kč a prodej upomínkových předmětů s regionální tématikou 94 329,00Kč. Za provedení
odborných archeologických dohledů obdrželo MJP od stavebních investorů 84 050,40 Kč. Provize
z prodeje Plzeňské vstupenky činila 1 149,40 Kč
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2.1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu organizace za rok 2014 – tabulka

Vyhodnocení čerpání rozpočtu 2014
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

Náklady v roce 2014
Náklady na provoz muzea
materiál na výstavy a doprovodné akce
kancelářské potřeby
pronájem
čisticí prostředky
nákup DDHM
ostatní materiál
spotřeba elektrické energie
spotřeba plynu
vodné a stočné
opravy a údržba
cestovné
reprezentace
telefony a internet
údržba počítačové sítě
revize - komíny, EZS, EPS, CCTV a kotelna
přepravné a odpady
propagace a inzerce
práce v parku + výsadba rostlin
služby BOZP a PO
ostatní služby
mzdové náklady - ČMF+ náhrady nemoc
mzdové náklady - OON
odvody SP a ZP
sociální náklady
pojištění
ostatní náklady
odpisy
nákup zboží k prodeji

15 856,00 Kč
107 167,00 Kč
25 200,00 Kč
15 854,93 Kč
201 831,87 Kč
310 254,33 Kč
108 983,00 Kč
244 825,00 Kč
59 124,00 Kč
238 941,00 Kč
30 699,00 Kč
13 790,00 Kč
34 873,44 Kč
68 114,92 Kč
205 483,90 Kč
13 897,00 Kč
43 193,00 Kč
214 130,80 Kč
44 819,70 Kč
291 919,86 Kč
2 993 114,00 Kč
248 578,00 Kč
1 057 891,00 Kč
107 367,14 Kč
22 749,00 Kč
55 313,78 Kč
475 272,34 Kč
71 902,48 Kč

celkem:

7 321 146,49 Kč

Archeologické pracoviště
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archeolog

4 045,00 Kč

celkem:

4 045,00 Kč

Oddělení historie a společenských věd
nákup sbírek

8 730,00 Kč

restaurování

61 000,00 Kč

konzervátor

4 395,00 Kč

celkem:

78 170,00 Kč

Oddělení informací a knihovny
nákup knih
vydávání publikací

19 503,00 Kč
30 705,00 Kč

Příjmy v roce 2014
Poskytnuté dotace PK
neinvestiční na provoz
Analýza škod po záplavě v zám. parku
Provedení OPD přístupového mostu

6 565 000,00 Kč
52 835,00 Kč
160 930,00 Kč

Poskytnuté dotace MK ČR
Kulturní aktivity
Zpřístupnění zámku zrakově postiženým

61 000,00 Kč

Příspěvek ÚP
na společensky účelné pracovní místo

36 000,00 Kč

Vlastní příjmy
pronájem kaple
prodej zboží
úroky
provize Plzeňská vstupenka
vstupné
prodej publikací
archeologické výzkumy

55 000,00 Kč
94 329,00 Kč
46,95 Kč
1 149,40 Kč
188 330,00 Kč
52 039,00 Kč
84 050,40 Kč

celkem:

474 944,75 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2014
z hlavní činnosti
z vedlejší činnosti

225 790,44 Kč
43 546,52 Kč

hospodářský výsledek celkem:

269 336,96 Kč
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Čerpání z fondů 2014
investiční fond
opravy DHM
oprava mostku v parku
celkem:

50 531,00 Kč
4 790,00 Kč
55 321,00 Kč

fond odměn
odměny pracovníkům MJP

26 000,00 Kč

rezervní fond
nová výsadba
tahové zkoušky a pěstební opatření na stromech
celkem:

88 707,00 Kč
63 851,70 Kč
152 558,70 Kč

2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
V roce 2014 bylo z FKSP čerpáno 29766,- Kč na stravenky.

2.3 Dotace a granty
V roce 2014 MJP uspělo s žádostí o dotace ve 2 programech:
1. Dotace z rozpočtu Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR v programu Kulturní aktivity
zdravotně postižených občanů a seniorů – ve výši 61 000,- Kč. Žádost o dotaci byla úspěšná
v plné výši.
Poskytnuté prostředky státního rozpočtu z programu Ministerstva kultury ČR – odboru regionální
a národnostní kultury Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů využilo Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v souladu s obsahem projektu: Zpřístupnění zámku Hradiště
zrakově postiženým návštěvníkům.
Projekt byl realizován zakoupením následujícího materiálu a vybavení v souladu s rozhodnutím
MK ČR odboru regionální a národnostní kultury (viz náklady na projekt – druh výdajů –
materiálové náklady): reflexních samolepek, koberců (plnících funkci vodící lišty – použití vhledem
k charakteru podlahy památkově chráněného objektu), zhotovením doprovodných textů a popisek
(poskytujících informace o památkově chráněném objektu a instalovaných expozicích), modelů a
replik vybraných předmětů ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
zhotovením orientačního haptického plánku.
Byl zprovozněn a náležitě propagován Blind friendly web (viz náklady na projekt – druh výdajů –
nemateriálové náklady): Webové stránky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., jejichž součástí
je modul mluveného slova a které najdete na: www.muzeum-blovice.cz, zohledňují potřeby
uživatelů se zrakovým handicapem a nejen jich. Jsou koncipovány tak, že se každý uživatel
samostatně dostane k informacím, které jsou na stránkách publikovány, a zároveň není
znevýhodněn svým zrakovým postižením, použitým technickým vybavením či znalostmi. Muzeum
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jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., prostřednictvím webových stránek poskytuje veřejnosti
informace o své činnosti, akcích, programech, projektech i spravovaných objektech. Modul
mluveného slova byl doplněn souvisejícím propagačním tiskem nutným k zajištění projektu.
Na realizaci celého projektu spolupracovalo muzeum s organizacemi Tyflocentrum Plzeň, o. p. s . a
Tyfloservis, o. p. s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň.
Cílem celého projektu je uspokojení potřeb handicapovaných návštěvníků. Odstraněním
informačních a v rámci možností i architektonických bariér v objektu památkově chráněného
zámku Hradiště vychází Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., vstříc jejich specifickým
nárokům. Projekt spočívá ve vhodném využití odpovídajících kompenzačních pomůcek
při respektování zákonitostí zámeckého areálu.
V rámci projektu „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým návštěvníkům“ byl realizován
haptický doprovodný program „Dotýkejte se, prosím…“ ke stálé expozici Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., který je je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě
zájmu jej však mohou využít rovněž vidoucí, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou
vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem,
zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět
a případně i poskytnout pomoc. Návštěvníci se mohou hmatem seznámit s tradičními regionálními
řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím
běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky. Do haptického
doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka.
Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo
černotisku a výklad odborně proškolených pracovníků muzea – průvodců i odborných pracovníků
připravujících doprovodné programy atd. s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož
základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.
Projekt „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým návštěvníkům“ byl postupně
představován veřejnosti během vlastní realizace. Během realizace i po jejím skončení se
pracovníci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., setkávali s příznivými ohlasy, a to nejen
u návštěvníků, ale rovněž u veřejnosti.
Po spuštění Blind Friendly verze webových stránek byly tyto navštíveny 26 398 krát. S jednotlivými
instalacemi vodících linií, dotykových prvků, informačních tabulí, textů, propagačními materiály,
badatelským pracovištěm v knihovně Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., uzpůsobeným pro
využití zrakově postiženými atd. se mohli návštěvníci bez omezení seznamovat během doby
realizace (návštěvnost expozic Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. ve sledovaném období
činila 6 535 osob). Vlastní realizace projektu byla zakončena v souladu se záměrem. Konečná
podoba projektu byla slavnostně představena veřejnosti 27. 11. 2014 za přítomnosti
reprezentantů spolupracujících organizací v rámci vernisáže tematické vánoční výstavy. Vernisáže
se zúčastnilo 123 návštěvníků, kteří si měli možnost prohlédnout nejen haptický doprovodný
okruh, ale i další projektové prvky.
Během realizace projektu nebyly zasílány na příslušný odbor MK ČR pozvánky, neboť z charakteru
projektu nevyplývala žádná akce.
Projekt byl propagován vlastními propagačními materiály, články v regionálním tisku (např.
Blovické noviny), rozhlase (Český rozhlas Plzeň) a TV vysílání (ZAK).
V současné době se Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., podařilo dosáhnout plánovaného
cíle. Nejedná se však o jednorázovou záležitost, neboť zkvalitňování poskytovaných služeb zrakově
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postiženým návštěvníkům je věcí dlouhodobou. Realizace projektu umožňuje poskytnout
handicapovaným návštěvníkům žádané informace a navazující kulturní zážitek.
2. Žádost o dotaci v programu program Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti ESF OP LZZ
(Evropský sociální fond v ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), poskytovatel
podpory: Úřad práce České republiky.
MJP uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Vyhrazení společensky účelného pracovního místa
dokumentátor – průvodce na dobu 6 měsíců“ a byla mu přidělena dotace ve výši 36 000,- Kč.
Vyhrazení společensky účelného pracovního místa dokumentátor – průvodce po dobu 6 měsíců
bylo vedeno cílem rozšířit služby poskytované institucí veřejnosti při současném programovém
zapojení kvalifikovaného absolventa do běžné muzejní práce. Program „Vzdělávejte pro růst!“
zlepšuje uplatnění absolventů na trhu práce a organizaci, která se do projektu zapojuje
vyhrazením společensky účelného místa, poskytuje prostor rozšíření odborné činnosti.

3 Oddělení Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace
3.1 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2014
V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizaci, pracovalo k 31. 12. 2014 celkem
13 stálých zaměstnanců, z toho 11 na plný úvazek a 2 na poloviční úvazek. Přepočtený stav
zaměstnanců: 12,0.
Jméno zaměstnance

Zařazení

Bouda, Jiří, Mgr.

Archeolog – kurátor sbírkového fondu, vedoucí
Archeologického pracoviště

Brunová, Věra

Účetní, vedoucí odd. hospodářsko - správního

Brůžková, Renata

Administrativní pracovnice – dokumentátorka –
průvodkyně, Archeologické pracoviště

Jindrová, Věra

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Koželuh, Josef, Mgr.

Kurátor sbírkového fondu, odd.
a společenských věd (do 30. 6. 2014)

Křížková Červená, Radka, PhDr.

Ředitelka

Marková, Svatoslava, Mgr.

Kurátorka sbírkového fondu, odd.
a společenských věd (od 1. 6. 2013)

Mašková, Jaroslava

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Pančíková, Eva

Knihovnice – průvodkyně,
a knihovna (do 30. 6. 2014)

odd.

historie

historie

informací
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Podroužek, Václav

Technický pracovník, odd. hospodářsko – správní

Podroužková, Daniela

Knihovnice, vedoucí odd. informací a knihovny

Rupert, Vladislav

Konzervátor, odd. historie a společenských věd

Synáčová, Drahomíra

Průvodkyně, odd. Informací a knihovna

Vránková, Olga, Bc.

Kurátorka sbírkového fondu, odd. historie
a společenských věd; pověřená vedením odd.
historie a společenských věd (od 1. 4. 2013)
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3.2 Organizační struktura k 31. 12. 2014
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3.3 Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, zajišťují pověření
pracovníci Oddělení historie a společenských věd a Archeologického pracoviště v souladu se zákonem
122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb. v platném
znění, dlouhodobou koncepcí a vnitřními předpisy.
3.3.1 Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu
Do prvního stupně evidence bylo v roce 2014 přijato 34 přírůstkových čísel, z toho na základě kupní
smlouvy KS 1/2014 a KS2/2014 proběhly 2 koupě, dále byly uzavřeny 2 darovací smlouvy (DS 1/2014
– 2/2014). Zakoupen byly pro doplnění sbírek předměty z produkce novomitrovické sklárny: miska
s patkou (1 ks), likérová souprava 6 ks a silnostěnné sklenice s patkou a výbrusem (2 ks). Z darů byl
nejvýznamnějším přírůstkem téměř kompletní plzeňský kroj, který ve 20. letech 20. století zapůjčila
majitelka divadlu J. K. Tyla v Plzni pro inscenaci opery B. Smetany „Prodaná nevěsta“ (vystupovala
v něm představitelka Mařenky).
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS Archeologie byla zapsána inv. č. včetně, tj.
inventárních čísel.
V roce 2014 pokračovala digitalizace zápisů systematické evidence – do programu DEMUS 01
Katalog přepsáno 871 záznamů – inv. č. 9770 – 10000, 12251 – 12500, 12752 – 12912, 13751 –
13988 (Bc. Gabriela Mrázová) z původních katalogizačních karet.
Bylo zpracováno a odesláno pravidelné hlášení CES pro MK ČR ve dnech 14. 2., 15. 5., 15. 8. A 15. 11.
2014 (zajišťuje Bc. Olga Vránková).
V roce 2014 byla provedena řádná periodická inventarizace sbírkového fondu – podsbírka Historie,
depozitář č. 1 na zámku Hradiště (1275 inv. č.) proběhla na základě Vnitřní směrnice pro správu,
evidenci a ochranu sbírek vydanou ředitelkou muzea, v platném znění, a na základě §12 zák.
122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §3 vyhlášky MK ČR 275/2000 Sb. v platném znění.
Inventarizační komise byla jmenována ve složení: Bc. Olga Vránková (předsedkyně), Mgr. Svatoslava
Marková (členka), Mgr. Michal Červenka (člen), Vladislav Rupert (člen). Fyzicky revidované předměty
byly porovnávány s evidencí na katalogizačních kartách, v přírůstkové knize a s dalšími podklady
(hospodářské smlouvy, kniha vystavených předmětů a výpůjček, kniha vyřazených předmětů,
evidence zrestaurovaných a zkonzervovaných sbírek). Na základě provedení fyzické inventarizace byly
doplněny chybějící údaje v evidenčním programu DEMUS Katalog (lokace, stav) a bylo doplněno
lokační označení v depozitářích. Byla zpracována revizní zpráva a protokol o inventuře, revize byla
zapsána do katalogizačních karet inventarizovaných sbírkových předmětů (II. stupeň sbírkové
evidence a rovněž do přírůstkové knihy (I. stupeň sbírkové evidence). Sbírkové předměty odpovídají
stavu uvedenému v evidenci sbírek (viz tabulka vycházející z kategorizace v programu Demus.
Inventarizace byla ukončena vypracováním protokolu k 30. 11. 2014.
Stav inventarizovaných sbírkových předmětů – podsbírka Historie, depozitář č. 1 na zámku
Hradiště
Stav klasifikace

Zakoupení předmětů v %

1

71,69

2

20,78

3

7,06

4

0,31

5

0,16
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V roce 2014 proběhla 2 jednání Poradního sboru MJP, a to dne 24. 6. 2014 a 12. 12. 2014. Poradní
sbor MJP zasedal ve složení: předseda – Jiří Koranda, kurátor – Mgr. Svatoslava Marková, členové –
Josef Koželuh, Stanislav Štrér a tajemník – Olga Vránková.
Byla provedena příprava a následná realizace fotodokumentace sbírkových předmětů pro CES
(včetně grafické úpravy), byla dokončena vizualizace sbírkových předmětů pro CES dle požadavků MK
ČR. Byl zpracován také popis přírůstkových čísel do 2. stupně evidence.

Počet evidenčních čísel přírůstků
zapsaných za sledovaný rok

Z toho

Koupě

4

(celkem v hodnotě Kč)

(8 730,- Kč)

Dary

30

Sběry

0

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok celkem

34

Počet evidenčních čísel zpracovaných nově v systematické evidenci

731

Počet záznamů evidenčních čísel sbírkových předmětů opravených
v systematické evidenci v elektronické podobě za sledovaný rok v modulu
DEMUS 01

871

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické
evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12.

17 405

Počet všech evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12.
sledovaného roku

18931

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za
sledovaný rok
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného
zařízení
Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný
rok

6
134
1 374
1 275

3.3.2 Správa sbírkového fondu (včetně konzervace a restaurování)
Předměty získané do sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
a zaevidované do 1. a 2. stupně sbírkové evidence byly řádně označeny a průběžně ukládány
do depozitářů v 1. NP – depo podsbírky archeologie, 2. NP – depo podsbírky výtvarného umění
a ve 3. NP – depo podsbírky historie označených čísly 1 – 4.
Po celý rok probíhaly pravidelné kontroly a prohlídky depozitářů Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
p. o., včetně uložení sbírkových předmětů z deinstalovaných výstav a výpůjček. (Viz knihy depozitářů
a Kniha vyjmutých předmětů.) Dále byly prováděny pravidelné odečty digitálních dataloggerů
COMET (Bc. Olga Vránková, Mgr. Michal Červenka) ke sledování vlhkosti a teploty s následným
zpracováním statistiky za dané období. Rovněž probíhaly pravidelné kontroly detašovaného
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depozitáře v Losiné (zodpovědná osoba Vladislav Rupert) – vše bylo zaznamenáváno do provozních
knih jednotlivých depozitářů.
Provozní kontroly depozitárních prostor prováděl v součinnosti
z jednotlivých oddělení technický pracovník MJP (Václav Podroužek)

s odbornými

pracovníky

Kontroly sbírkového fondu byly prováděny i ve stálých expozicích MJP.
V roce 2014 provedl konzervátor MJP Vladislav Rupert na základě spolupráce s kurátory sbírkových
fondů z odd. historie a společenských věd a Archeologického pracoviště v konzervátorské dílně MJP
ošetření 173 inventárních čísel sbírkových předmětů o celkovém počtu 239 ks sbírkových
předmětů. Ke každému ošetřenému předmětu byly průběžně zpracovávány konzervátorské zprávy.
Během roku 2014 uskutečnil konzervátor MJP Vladislav Rupert 3 konzultace s pracovníky
příslušného metodického pracoviště Západočeského muzea v Plzni – oddělení konzervace
a restaurování ohledně preventivní i sanační konzervace vybraných sbírkových předmětů.
Dodavatelsky byl restaurován celkem 1 ks sbírkových předmětů: sbírkový předmět z textilního
fondu (inv. č. 1821) restaurátorkou textilu Helenou Kastlovou.
V rámci prezentace sbírkového fondu MJP mimo vlastní objekt byly realizovány smlouvy o výpůjčce
pro Město Přeštice (SV 1/2014, SV 7/2014), Město Spálené Poříčí (SV 2/2014), Město Blovice
(3/2014, 8/2014), Muzeum Českého krasu v Berouně (4/2014), Západočeské muzeum v Plzni
(5/2014), Městský úřad Kasejovice (SV 8/2014). V rámci zajištění vlastních autorských výstav MJP byly
realizovány externí smlouvy o výpůjčce se Západočeským muzeem v Plzni, Domem historie Přešticka
(Městem Přeštice), Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem archeologické
památkové péče středních Čech Praha (ÚAPP) a Muzeem T. G. M. v Rakovníku a s třiceti šesti
fyzickými osobami v regionu jižní Plzeňsko.
Celkem zapůjčilo MJP jiným zařízením sbírkové předměty pod 134 evidenčními čísly a zároveň si
vypůjčilo v rámci výstavní činnosti exponáty pod 1374 evidenčními čísly.
Standardním způsobem probíhala a byla kontrolována agenda oddělení. V souladu s Vnitřními
směrnicemi organizace probíhaly kontroly činnosti oddělení i jednotlivých pracovníků.
Fotodokumentaci konzervovaných sbírkových předmětů (před i po zásahu) prováděl konzervátor
Vladislav Rupert. Celkem vyfotografoval 239 konzervovaných sbírkových předmětů.
Dále byla odpovědnou pracovnicí Drahomírou Synáčovou prováděna fotodokumentace sbírkového
fondu – 56 inv. č.

3.4 Vědecko – výzkumná činnost, odborné vzdělávání
3.4.1 Záchranné archeologické výzkumy a dohledy
Záchranné archeologické výzkumy a dohledy realizoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2014. Jednalo se o 52 odborně zaštítěných
akcí.







Blovice – BH2C – pokládka opt. kabelů, negativní situace.
Blovice, přírodní koupací biotop, negativní situace.
Blovice, přírodní koupací biotop, p.č. 982/6 – kNN, negativní situace.
Blovice, Reko VTL RS Blovice 1, negativní situace.
Čmelíny, Víska – kNN, negativní situace.
Dobřany – prodejna Penny Market a zdravotní středisko na pozemku st. p. 1218, 1456, p.č.
56/1, 56/21, 2505/8, 2505/12, 3703/5, 3703/180, 3703/189, 3703/222, 3703/227, 3703/242,
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3898/1, 3898/2, 3898/3, 3898/15, 3898/16, 3898/17, 3898/18, 3898/19, 3898/31, negativní
situace.
Dobřany, stavba RD, p.č. 4000/2, negativní situace.
Dobřany, tř. 1. máje, č.p. 1398/16 – kNN, negativní situace.
Dolní Lukavice, inženýrské sítě pro lokalitu Za Sýpkou, p.č. 722/6, 731/1, 731/2, 803/3,
negativní situace.
Dolní Lukavice, p.č. 628/1 – kNN, negativní situace.
Dolní Lukavice, PK 692/42, kanalizační přípojka, negativní situace.
Horušany, „Horušanský les“, těžba a svoz dřevní hmoty, k.ú. Horušany, negativní situace.
Hradiště u Blovice, č.p. 51/9, výsadba dřevin, negativní situace.
Chlumčany – Hradčany, obytná zóna 11 RD, vodovod, vodovodní a kanalizační přípojky, STL
plynovod + přípojky, negativní situace.
Chocenice, Starý zámek č.p. 92, středověk, novověk.
Jarov, Reko SKAO Jarov, negativní situace.
Kotouň, č.p. 48 – vVN, vNN, negativní situace.
Letiny, č.p. E18 – kNN, negativní situace.
Letiny, kanalizace a ČOV, akce bude pokračovat v roce 2015.
Nepomuk – Dvorec, č.p. 98/20, stavební úpravy objektu, negativní situace.
Nepomuk – Kasejovice – VN, negativní situace.
Nepomuk, bezbariérové pěší trasy, Nádražní ulice, Metropolitní síť Nepomuk II. etapa,
negativní situace.
Nepomuk, obytná zóna Za elektrárnou, akce bude pokračovat v roce 2015.
Nepomuk, RD, p.č. 346/26 – kNN, negativní situace.
Nepomuk, stavba RD, p.č. 204/27, negativní situace.
Nepomuk, ul. Swalmenská a A. Berndorfa – dešťová kanalizace, negativní situace.
Nezdřev, Reko SKAO Nezdřev, negativní situace.
Nezvěstice, kanalizace a ČOV, akce bude pokračovat v roce 2015.
Předenice, most ev. č. 18027 – 2, novověk.
Přeštice, oprava vodovodu ve Vrchlického ulici, negativní situace.
Příchovice, p.č. 261/4 – kNN, negativní situace.
Příchovice, sítě RD, Pod Ticholovcem, II. etapa, negativní situace.
Ptenín, stavba RD, p.č. 1240/21, negativní situace.
Spálené Poříčí, vodovod Spálené Poříčí, Těnovice, Číčov, Dolní Lipnice a Hořehledy, negativní
situace.
Spálené Poříčí, výstavba tůní, terénní úpravy, p.č. 940, 944, negativní situace.
Starý Plzenec, obytná zóna Pod Hřištěm, akce bude pokračovat v roce 2015.
Šlovice, prodloužení vodovodu, KN 561/1, 269/64, 269/65, PK 1656, negativní situace.
Šlovice, RD, p.č. 70 – kNN, negativní situace.
Šťáhlavy, kanalizace, stoka G a G1 – ul. Masarykova , Nad lípou, akce bude pokračovat v roce
2015.
Šťáhlavy, středotlaké plynovody a přípojky – II. a III. etapa, negativní situace.
Štěnovice, 21 RD, p.č. 715/15, DTS, kNN, negativní situace.
Štěnovice, III/18025 a III/18027, průtah Štěnovice, rekonstrukce, negativní situace.
Štěnovice, stavba RD, p.č. 764/49, 764/50, negativní situace.
Štěnovice, stavba RD, p.č. 764/51, 764/52, negativní situace.
Štěnovice, vrtaná studna, p.č. 759, negativní situace.
Únětice, stavba komunikace D8 1/20, negativní situace.
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Záhoří u Milče, zastávka ČD – NN, negativní situace.
Zdemyslice, Kamensko, DTS, vVN, vNN, negativní situace.
Zdemyslice, stavba RD, p.č. 158/33, negativní situace.
Zdemyslice, stavba RD, p.č. 158/48, negativní situace.
Ždírec u Blovic, stavba RD, p.č. 189/12, negativní situace.
Žinkovy, „Obrovo hradiště“, val na S straně hradiště, dokumentace poškozené situace,
středověk.

3.4.2 Hlášení o archeologických akcích ARÚ AV ČR, v.v.i.
Hlášení o archeologických akcích pro ARÚ AV ČR, v. v. i. vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2014.
 ZAA M Blovice 1-2014, Blovice, p.č. 83/1, odvodnění objektu děkanství.
 ZAA M Blovice 2-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, Bělohrobského ulice.
 ZAA M Blovice 3-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, Hradiště, komunikace mezi panským
dvorem a Poplužním rybníkem.
 ZAA M Blovice 4-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, Americká ulice.
 ZAA M Blovice 5-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, ulice Pod rybníčkem.
 ZAA M Blovice 6-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, ulice Pobřežní.
 ZAA M Blovice 7-2014, Blovice, akce Čistá Berounka, kanalizace, ulice Luční.
 ZAA M Blovice 8-2014, Vlčice, akce Čistá Berounka, kanalizace, intravilán obce.
 ZAA M Blovice 9-2014, Dobřany, stavba RD, p.č. 3993, 41/1.
 ZAA M Blovice 10-2014, Lhůta u Tymákova, stavby DČOV, č.p. 54.
 ZAA M Blovice 11-2014, Blovice, propojení objektů města optickým kabelem.
 ZAA M Blovice 12-2014, Zdemyslice, stavba RD, p.č. 158/45.
 ZAA M Blovice 13-2014, Štítov u Blovic, stavba RD, č.p. 2, st 15/1.
 ZAA M Blovice 14-2014, Blovice, rekonstrukce ČS PH.
 ZAA M Blovice 15-2014, Letiny u Plzně, výstavba BPS.
 ZAA M Blovice 16-2014, Příchovice, p.č. 150/20 – kNN.
 ZAA M Blovice 17-2014, Hradiště u Blovic, náves, rekonstrukce NN.
 ZAA M Blovice 18-2014, Předenice, kNN, I. etapa.
 ZAA M Blovice 19-2014, Horní Lukavice, stavba RD, p.č. 225/26.
 ZAA M Blovice 20-2014, Skočice u Přeštic, stavba RD, p.č. 78/13,14.
 ZAA M Blovice 21-2014, Spálené Poříčí, stavba RD, p.č. 53/1.
 ZAA M Blovice 22-2014, Dobřany, Habrmanova ulice, rekobstrukce NTL + přípojky.
 ZAA M Blovice 23-2014, Vodovod v obci Záhoří.
 ZAA M Blovice 24-2014, Skočice u Přeštic, p.č. 61/1, stavba ocelové haly.
 ZAA M Blovice 25-2014, Chlumčany u Přeštic, p.č. 669/32, stavba RD.
 ZAA M Blovice 26-2014, Přeštice, p.č. 2131, kNN.
 ZAA M Blovice 27-2014, Přeštice, p.č. 2131, kNN.
 ZAA M Blovice 28-2014, Žákava, rekonstrukce kanalizace a chodníku v intravilánu obce.
 ZAA M Blovice 29-2014, Šťáhlavy, stavba RD, p.č. 530/69, 530/70.
 ZAA M Blovice 30-2014, Chlumčany, rekonstrukce komunikace III/18036 - ulice Dobřanská.
 ZAA M Blovice 31-2014, Nepomuk, II/191, výstavba kruhové křižovatky.
 ZAA M Blovice 32-2014, Zámek Oselce, oprava ohradní zdi.
 ZAA M Blovice 33-2014, Dobřany, rekonstrukce silnice II/180 a MK Pobřežní, U Radbuzy, Lipová.
 ZAA M Blovice 34-2014, Nekvasovy, výstavba vodovodu v intravilánu obce.
 ZAA M Blovice 35-2014, Obrovo hradiště, příčný val na severní straně hradiště.
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3.4.3 Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu
Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2014.



































MuzBlovice/8/14, Blovice, p.č. 83/1, děkanství, odvodnění objektu, nálezová zpráva.
MuzBlovice/18/14, Zdemyslice, Kamensko, DTS, vVN, vNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/32/14, Blovice, přírodní koupací biotop, p.č. 982/6 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/54/14, Dobřany, tř. 1. máje, č.p. 1398/16 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/110/14, Blovice, Čistá Berounka, etapa II, projekt C, kanalizace a ČOV, nálezová
zpráva.
MuzBlovice/127/14, Příchovice, p.č. 261/4 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/128/14, Letiny, č.p. E18 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/141/14, Spálené Poříčí, vodovod Spálené Poříčí, Těnovice, Číčov, Dolní Lipnice a
Hořehledy, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/156/14, Štěnovice, 21 RD, p.č. 715/15, DTS, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/170/14, Spálené Poříčí, výstavba tůní, terénní úpravy, p.č. 940, 944, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/181/14, Dobřany – prodejna Penny Market a zdravotní středisko na pozemku st.
p. 1218, 1456, p.č. 56/1, 56/21, 2505/8, 2505/12, 3703/5, 3703/180, 3703/189, 3703/222,
3703/227, 3703/242, 3898/1, 3898/2, 3898/3, 3898/15, 3898/16, 3898/17, 3898/18,
3898/19, 3898/31, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/182/14, Blovice, přírodní koupací biotop, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/183/14, Štěnovice, stavba RD, p.č. 764/49, 764/50, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/190/14, Únětice, stavba komunikace D8 1/20, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/199/14, Blovice, Reko VTL RS Blovice 1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/200/14, Nepomuk, RD, p.č. 346/26 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/201/14, Horušany, „Horušanský les“, těžba a svoz dřevní hmoty, k.ú. Horušany,
zpráva o dohledu.
MuzBlovice/223/14, Čmelíny, Víska – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/303/14, Jarov, Reko SKAO Jarov, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/310/14, Dolní Lukavice, PK 692/42, kanalizační přípojka, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/322/14, Zdemyslice, stavba RD, p.č. 158/33, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/323/14, Štěnovice, stavba RD, p.č. 764/51, 764/52, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/324/14, Nepomuk, bezbariérové pěší trasy, Nádražní ulice, Metropolitní síť
Nepomuk II. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/325/14, Nepomuk, ul. Swalmenská a A. Berndorfa – dešťová kanalizace, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/338/14, Příchovice, sítě RD, Pod Ticholovcem, II. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/361/14, Nezdřev, Reko SKAO Nezdřev, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/363/14, Zdemyslice, stavba RD, p.č. 158/48, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/402/14, Nepomuk, stavba RD, p.č. 204/27, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/403/14, Ždírec u Blovic, stavba RD, p.č. 189/12, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/404/14, Nepomuk – Dvorec, č.p. 98/20, stavební úpravy objektu, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/419/14, Dolní Lukavice, p.č. 628/1 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/437/14, Ptenín, stavba RD, p.č. 1240/21, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/438/14, Dobřany, stavba RD, p.č. 4000/2, zpráva o dohledu.
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 MuzBlovice/439/14, Chlumčany – Hradčany, obytná zóna 11 RD, vodovod, vodovodní a
kanalizační přípojky, STL plynovod + přípojky, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/440/14, Šťáhlavy, středotlaké plynovody a přípojky – II. a III. etapa, zpráva o
dohledu.
 MuzBlovice/441/14, Blovice – BH2C – pokládka opt. kabelů, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/454/14, Předenice, most ev. č. 18027 – 2, nálezová zpráva.
 MuzBlovice/459/14, Dolní Lukavice, inženýrské sítě pro lokalitu Za Sýpkou, p.č. 722/6, 731/1,
731/2, 803/3, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/460/14, Šlovice, prodloužení vodovodu, KN 561/1, 269/64, 269/65, PK 1656,
zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/470/14, Starý Plzenec, obytná zóna Pod Hřištěm, předběžná zpráva.
 MuzBlovice/471/14, Nepomuk – Kasejovice – VN, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/472/14, Kotouň, č.p. 48 – vVN, vNN, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/489/14, Záhoří u Milče, zastávka ČD – NN, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/501/14, Šlovice, RD, p.č. 70 – kNN, zpráva o dohledu.
 MuzBlovice/506/14, Přeštice, oprava vodovodu ve Vrchlického ulici, zpráva o dohledu.
3.4.4 Odborné zpracování nálezových souborů a další činnost AP
V průběhu sledovaného roku Mgr. Jiří Bouda odborně zpracoval:





Archivní rešerše pramenů (SokA Plzeň – jih se sídlem v Blovicích, ZČM v Plzni), Chocenice
(Obec Chocenice, MNV Chocenice, Starý zámek) pro potřeby zpracování ZAV a přípravy NZ.
Rešerše pramenů k historii a stavebnímu vývoji Lázní Letiny SokA Plzeň – jih se sídlem v
Blovicích, ZČM v Plzni, SOA Plzeň, pracoviště Nepomuk).
Rešerše pramenů ke stavebnímu vývoji města Blovic (SokA Plzeň – jih se sídlem v Blovicích,
ZČM v Plzni).
Vypracovány oponentské posudky pro KAR FF ZČU v Plzni: Martin Loukota – „Obrovo hradiště
…“; Bc. Jan Šnobl – „Hradiště Třemšín …“

3.4.5 Členství odborných pracovníků v oborových komisích AMG a společnostech
Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, AMG – Komise archeologické.
Mgr. Michal Červenka podal přihlášku do Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku.
Mgr. Josef Koželuh je členem Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Klubu Augustina Sedláčka, České
archeologické společnosti a členem Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
PhDr. Radka Křížková Červená je členkou AMG – Komise pro muzejní management.
Mgr. Svatoslava Marková je členkou Komise muzejních historiků AMG, členkou Poradního sboru
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Daniela Podroužková je členkou AMG – Komise knihovnické a Svazu knihovníků a informačních
pracovníků České republiky (SKIP).
Vladislav Rupert je členem AMG – Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR.
Bc. Olga Vránková členkou AMG – Etnografické komise, členkou Poradního sboru Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.,
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3.4.6 Účast na seminářích a konferencích
 Mgr. Jiří Bouda: veřejná schůze Západočeské pobočky České archeologické společnosti, ZČM
v Plzni (25. 1. 2014), kolokvium Výzkumy v Čechách 2013, NM Praha (9. 4. 2014), mezinárodní
konference Forum Archaeologiae Post – medievalis 2014, Archaia Praha o.p.s., Praha,
přednesen příspěvek: Jiří Bouda – Hana Hanzlíková: Vývoj zámeckého areálu v Letinech
na jižním Plzeňsku (29. – 30. 4. 2014), seminář Jak na evropské dotace, Plzeň (12. 5. 2014),
13. specializovaná konference SHP „Otisk života v historických stavbách“, Slaný, přednesen
příspěvek: Jiří Bouda – Hana Hanzlíková: Proměny zámku Hradiště v Blovicích v průběhu
19. a 20. století (17. – 20. 6. 2014), školení spol. Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění zámku
Hradiště zrakově postiženým (28. 8. 2014), školení evidenčního programu Demus – CITEM (22.
– 23. 9. 2014) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Věra Brunová: školení KÚ PK – změny v účetnictví (7. 1. 2014), školení spol. Tyflocentrum, o. p.
s. – zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým (14. 7. 2014), školení KÚ PK (7. 10. 2014),
seminář „Změny v daňovém zákoně“ (25. 11. 2014, Plzeň) a další provozní školení podle potřeb
organizace.
 Renata Brůžková: kurz PC Word, SVK Plzeň (27. 5. 2014), školení spol. Tyfloservis, o. p. s. a
Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým (28. 8. 2014), školení
evidenčního programu Demus – CITEM (22. – 23. 9. 2014) a další provozní školení podle potřeb
organizace
 Mgr. Michal Červenka: školení evidenčního programu Demus – CITEM (22. – 23. 9. 2014),
konference Paměťové instituce a legislativa v Praze (konferenci pořádal Český komitét
Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO)
(14. 10. 2014), školení spol. Tyfloservis, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště zrakově
postiženým (20. 10. 2014), setkání spolku Genius loci – informační schůzka k zajištění
konference 2015 v prostorách zámku Hradiště (8. 11.) a další provozní školení podle potřeb
organizace.
 Mgr. Josef Koželuh: školení spol. Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště
zrakově postiženým (14. 7. 2014) a provozní školení podle potřeb organizace.
 PhDr. Radka Křížková Červená: Benchmarking muzeí, NM Praha (4. 2. 2014), kolokvium „Jiří
z Poděbrad a jeho rodina“, Rožmitál pod Třemšínem (5. 5. 2014), setkání „6 týdnů baroka“
EHMK Plzeň 2015 (10. 9. 2014), Meeting Point – setkání EHMK Plzeň 2015 (17. 9. 2014),
seminář KÚ PK Směrnice o hospodaření (7. 10. 2014), workshop Katedry antropologie
Filozofické fakulty ZČU v Plzni – KSA FFF ZČU (30. 10. 2014), Komise pro muzejní management
AMG, Praha (4. 12. 2014), školení spol. Tyflocenturp, o. p. s., a Tyfloservis, o. p. s. –
zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým (14. 7. a 20. 10. 2014) a další provozní školení
podle potřeb organizace.
 Bc. Martin Loukota (archeolog – dokumentátor, DPP) – školení evidenčního programu Demus
– CITEM (22. – 23. 9. 2014) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Mgr. Svatoslava Marková: Škola muzejní propedeutiky AMG ČR, základní kurs 2013/2014
(zakončené obhajobou závěrečné práce a zkouškou, Konference Praha - Čtyři léta do pole
okovaná 1914 – 1918; proměny společnosti a státu ve válce (16. 9 – 18. 9. 2014), školení
evidenčního programu Demus – CITEM (22. – 23. 9. 2014), konference Paměťové instituce a
legislativa v Praze (konferenci pořádal Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním
archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO) (14. 10. 2014), školení spol. Tyflocenturp,
o. p. s., a Tyfloservis, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým (14. 7. a 20. 10.
2014), setkání spolku Genius loci – informační schůzka k zajištění konference 2015
v prostorách zámku Hradiště (8. 11.), Arts management ZČU v Plzni (akademický rok
2014/2015) a další provozní školení podle potřeb organizace.
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 Daniela Podroužková: školení spol. Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště
zrakově postiženým (14. 7. 2014) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Václav Podroužek: školení v rámci BOZP a provozních potřeb organizace v místě pracoviště
odbornými techniky (průběžně)
 Vladislav Rupert: Škola muzejní propedeutiky AMG ČR, základní kurs 2013/2014 (zakončené
obhajobou závěrečné práce a zkouškou, seminář v Národním technickém muzeu v Praze
(15. 5.), školení spol. Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým
(14. 7. 2014), Konference konzervátorů – restaurátorů v Ústí nad Labem (8. 9. – 11. 9.) a další
provozní školení podle potřeb organizace.
 Drahomíra Synáčová: školení na program GIMP v SVK Plzeň – úprava fotografií, obrázků,
tvorba letáků a plakátů (18.6 a 25. 6. ), školení spol. Tyfloservis, o. p. s. a Tyflocentrum, o. p. s.
– zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým (28. 8. a 20. 10. 2014) a další provozní
školení podle potřeb organizace.
 Bc. Olga Vránková: Škola muzejní propedeutiky AMG ČR, základní kurs 2013/2014 (zakončené
obhajobou závěrečné práce a zkouškou, školení evidenčního programu Demus – CITEM (22. –
23. 9. 2014), konference Paměťové instituce a legislativa v Praze (konferenci pořádal Český
komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro
UNESCO) (14. 10. 2014), školení spol. Tyfloservis, o. p. s. a Tyflocentrum, o. p. s. – zpřístupnění
zámku Hradiště zrakově postiženým (14. 7. a 20. 10. 2014) a další provozní školení podle
potřeb organizace.
3.4.7 Odborné vzdělávání v MJP
Ekonomka Věra Brunová vedla odbornou praxi studentek SOŠ obchodu, užitého umění a designu
Plzeň Z. Láskové a K. Cíglerové (v průběhu školního roku 2013/2014 a 2014/2015 – plnění
administrativních úkolů a seznámení s činností hospodářsko – správního oddělení nutnou pro
zajištění chodu organizace).
Ředitelka PhDr. Radka Křížková Červená metodicky vede Mgr. Martině Merglové Stránské, pracovnici
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, závěrečnou práci základního kurzu Muzejní propedeutiky
AMG na téma: „Vodní hamr v Dobřívě – živá muzejní expozice“ a Bc. Martině Krátké, pracovnici
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, závěrečnou práci základního kurzu Muzejní propedeutiky
AMG na téma: „Devoční grafika ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech“
(předpokládané obhájení práce červen 2015).

3.5 Publikační činnost
3.5.1 Publikační činnost MJP
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, vydává 1 x ročně vlastní
historickovlastivědní sborník pod názvem Jižní Plzeňsko. Po obsahové stránce je publikace výlučně
zaměřena na jihoplzeňský region. Výkonným redaktorem sborníku je Mgr. Jiří Bouda. Jazykovou
korekturu zajišťuje Mgr. Josef Koželuh. V roce 2014 byl vydán sborník Jižní Plzeňsko XII/2014 (viz
Fotopříloha výroční zprávy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.).
Obsah: Privilegia města Blovic do roku 1620 (Markéta Járová), Horušany, Petrovice a Skalka (Petr
Rožmberský), Příspěvek k poznání nejstaršího stavebního vývoje kaple sv. Kříže v Blovicích (Jiří Bouda),
Rukopisné zápisky etnografického charakteru z obce Čižice (Marta Ulrychová), Italští a slovinští
váleční běženci ve Štěnovicích (Alena Vlčková), K prvním písemným zmínkám roku 2015 jubilujících
vesnic jižního Plzeňska (Petr Rožmberský), Bigbít na jižním Plzeňsku – ohlédnutí za výstavou (Olga
Vránková - Jan Kvídera - Milan Herbolt).
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Bibliografické údaje: kol. Jižní Plzeňsko XII/2014. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
2014. 79 s. ISBN 978-80-87495-12-4.
U příležitosti 90. výročí narození Jiřího Sýkory (1924 – 2004) vydalo MJP publikaci „Jiří Sýkora, malíř
blovické krajiny“, autorky doc. PhDr. Marie Fenclové, CSc. Kniha představuje průřez uměleckou
tvorbou Jiřího Sýkory a jsou v ní prezentovány mj. obrazy ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o.
Název

Technika

Datace

Rozměry (cm)

Inventární
číslo

Tržní ulice v Blovicích

kresba tužkou

1949

28 x 21

4856

Topoly

pastel

1970

36 x 29

18882

Ořechy u Smederova

pastel

1978

51 x 34

8176

Jonáková

pastel

1979

41 x 26

18886

Blovický židovský hřbitov (1)

pastel

1984

81 x 51

8354

Boušov

pastel

1987

40 x 30

9585

U Seče

olej

1988

91 x 71

9590

Čížkovské chalupy

pastel

1990

40 x 30

9586

Stromy v údolí

pastel

1990

30 x 21

14794/a

Nad Boušovem

pastel

1994

40 x 30

9588

U Berdovny

pastel

1994

40 x 30

9589

Sad u Pohodnice

olej

1997

92 x 64

17867

Berdovna

pastel

1999

19 x 26

11377

Barochův mlýn

pastel

2000

38 x 28

15124

Stará Huť

pastel

2000

27 x 17

15125

Vlčická kaplička

pastel

2000

27 x 17

15126

Jazykové a faktické korektury provedli: Mgr. Josef Koželuh, Bc. Olga Vránková, Eva Pančíková. Obálku
navrhla a knihu graficky upravila Aneta Jirmářová. Fotografie z rodinného archivu poskytli: Marie
Sýkorová, Marie Fenclová a Miroslav Sýkora. Fotodokumentaci obrazů pořídili: Miroslav Sýkora,
Markéta Supíková a Martin Kučera. Publikace byla vydána za podpory firmy ARTEO CZ s. r. o.
Bibliografické údaje: FENCLOVÁ, Marie. Jiří Sýkora, malíř blovické krajiny. 1. vyd. Blovice: Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 2014. 114 s. ISBN 978-80-87495-10-0.
(viz Fotopříloha výroční zprávy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.).
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3.5.2 Publikační činnost pracovníků MJP
BOUDA, Jiří. Kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích. In: Vítaný host 3/2014.Plzeň: RegionAll,
2014, s. 6 – 7. ISSN 1801 – 6561.
BOUDA, Jiří. Menší archeologický výzkum v Netunicích – příspěvek k raně středověkému osídlení
regionu jižního Plzeňska. In: Archeologie západních Čech 8/2014.
BOUDA, Jiří. Příspěvek k poznání nejstaršího stavebního vývoje kaple sv. Kříže v Blovicích. In: Jižní
Plzeňsko XII/2014. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., 2014. s. 35 – 37. ISBN 978-80-87495-12-4.
KŘÍŽKOVÁ ČERVENÁ, Radka. Rokycany a jejich mistr Jan (Odkaz Jana Rokycany a jeho reflexe v 19. –
21. století). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra společenských věd, 2014. 98 s.
ISBN 978-80-01-05531-1.
KŘÍŽKOVÁ ČERVENÁ, Radka. Zámecký park v Blovicích. In: Vítaný host 3/2014. Plzeň: RegionAll, 2014,
s. 22. ISSN 1801 – 6561.
MARKOVÁ, Svatoslava. Migrační procesy v českém pohraničí po druhé světové válce z hlediska orálně
– historického výzkumu. In: Kuděj 2/2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta,
Katedra filosofie, 2014. S. 104 – 114. ISSN 1211 – 8109.
VRÁNKOVÁ, Olga; KVÍDERA, Jan; HERBOLT, Milan. Bigbít na jižním Plzeňsku. In: Jižní Plzeňsko
XII/2014. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., 2014. s. 59 – 76. ISBN 978-80-87495-12-4.
3.5.3 Publikování v denním tisku – články o MJP
Ve sledovaném roce bylo publikováno 54 článků a zpráv o činnosti MJP v denním tisku (viz výčet,
z toho 43 článků v periodiku Blovické noviny):
(pozn. pokud je autorem pracovník MJP, je jeho jméno uvedeno v závorce)

Blovické noviny











Číslo 1/2014, 17. ledna
o Poděkování návštěvníkům (PhDr. Radka Křížková Červená)
Číslo 2/2014, 31. ledna
o Přehled slavnostních událostí uskutečněných v roce 2013 v obřadní síni MěÚ a
zámecké kapli
o Pozvánka na výstavu „Ve zdravém těle zdravý duch“
Číslo 3/2014, 14. února
o Proběhla vernisáž výstavy „Ve zdravém těle zdravý duch“
o Věžní hodinový stroj na zámku Hradiště bude opět měřit čas
(PhDr. Radka Křížková Červená)
Číslo 4/2014, 28. února
o Ve zdravém těle zdravý duch aneb proměny blovického sportu v čase – Jachetní oddíl
Sokola Blovice
o Pozvánka na výstavy „Blovice v letopisech“ a „Ve zdravém těle zdravý duch“
(mimořádná otevírací doba)
Číslo 5/2014, 14. března
o
Autorské čtení a besedování v muzeu – rozhovor s Petrem Kerschem
(Daniela Podroužková)
o Pozvánka na výstavu „František Jaroslav Vacek-Kamenický“
Číslo 6/2014, 28. března
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o František Jaroslav Vacek-Kamenický 145 let od úmrtí
o Pozvánka na „Velikonoční jarmark“
Číslo 7/2014, 11. dubna
o Zámecký areál Hradiště se připravuje na letní sezónu (PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na „Papírovou neděli“
Číslo 8/2014, 25. dubna
o TJ Sokol Blovice na zámku Hradiště
o Pozvánka do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na výstavu „Kdo si hraje, nezlobí – úžasný svět leteckých modelů“
o Pozvánka na výstavu „Pichlavá krása“
o Pozvánka na akci „Statická ukázka obřích leteckých modelů“
Číslo 9/2014, 16. května
o Pozvánka na vernisáž výstavy „Josef Hodek – obrazy, grafika, ex libris“
Číslo 10/2014, 30. května
o Za císaře pána a jeho rodinu (Mgr. Svatoslava Marková)
Číslo 11/2014, 13. června
o Na zámku Hradiště byla otevřena nová výstava „Za císaře pána a jeho rodinu“
(PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na vernisáž výstavy „Vzpomínka na Jiřího Sýkoru“
Číslo 13/2014, 22. srpna
o Plzeňská vstupenka v MJP v Blovicích, p. o. ((PhDr. Radka Křížková Červená)
Číslo 14/2014. 5. září
o Pozvánka na vernisáž výstavy „Jiří Sýkora. Malířský odkaz.“ a křest knihy „Jiří Sýkora
malíř blovické krajiny“
Číslo 15/2014, 19. září
o Z muzea jižního Plzeňska v Blovicích (PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na přednášku „Pátrání po předcích – sestavování rodokmenu“
Číslo 16/2014, 3. října
o Recitál Elišky Mourečkové (Bc. Olga Vránková)
o Aktuálně z muzea (PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na přednášku „Architektonické proměny města Blovic v průběhu staletí“
Číslo 17/2014, 17. října¨
o Pozvánka na „Slavnostní znovuotevření expozice Milana Knížáka“
o Pozvánka na „Den Plzeňského kraje“
Číslo 18/2014, 31. října
o Pozvánka na výstavu „Připijme si vesele aneb k počátkům slavností“
o Pozvánka na II. ročník „Běhu 17. listopadu“
Číslo 19/2014, 14. listopadu
o Listopad na zámku Hradiště v Blovicích (PhDr. Radka Křížková Červená)
o Pozvánka na tematický speciál „Svatý Ondřej – patron nevěst“
o Pozvánka na vernisáž výstavy „Štědrej večer nastal, koledy přichystal“
o Pozvánka na „Adventní trh“
Číslo 20/2014, 28. listopadu
o II. ročník Běhu 17. listopadu přilákal téměř 200 běžců
o Pozvánka na tematický speciál „Svatý Ondřej – patron nevěst“
o Pozvánka na „Adventní trh“
Číslo 21/2014, 12. prosince
o Pozvánka na výstavu „Štědrej večer nastal, koledy přichytal“
o Pozvánka na „Adventní trh“
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o

Přání ředitelky a zaměstnanců muzea k Vánocům a Novému roku
(PhDr. Radka Křížková Červená)

Plzeňský deník




Muzeum hostí historii blovického sportu (7. února 2014)
Muzeum se otevře i nevidomým (8. listopadu 2014)
Desetileté výročí oslavili ve svatebním duchu (1. prosince 2014)

Právo (jihozápadní Čechy)


Na blovickém zámku opět bijí hodiny (26. února 2014)

5 plus 2



Modelářství je drahá legrace (9. května 2014)
Velká válka je v muzeu (13. června 2014)

Vítaný host




Kdo si hraje, nezlobí… Úžasný svět leteckých modelů (Léto 2/2014)
Kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích (Podzim 3/2014) (Mgr. Jiří Bouda)
Zámecký park v Blovicích (Podzim 3/2014) (PhDr. Radka Křížková Červená)

RC modely


Modely na zámku i v podzámčí… Blovice 2014 (7/2014)

Mladá fronta dnes


Muzeum v Blovicích láká na procházku historií (23. června 2014)

3.6 Knihovna
Muzejní knihovna, čítající kolem 10 000 svazků, umístěná v přízemí západního křídla zámku Hradiště,
spravuje a doplňuje převážně fondy regionální literatury z jižního Plzeňska. Součástí fondu jsou
i strojopisy nepublikovaných prací (např. kronikářů, studentské seminární nebo ročníkové práce,
kopie diplomových prací), publikace a periodika nadregionálního charakteru z oboru historie,
archeologie a etnologie. Knihovna obsahuje také staré tisky, nejstarším exemplářem je bible z roku
1537.
K 31. 12. 2014 je v knihovním fondu zaregistrováno 9927 knihovních jednotek.
V roce 2014 byla provedena řádná revize katalogizované části knižního fondu Knihovna a Sklad,
během níž bylo revizní komisí jmenovanou dle Příkazu ředitelky č. 2/2014 ve složení: Věra Brunová
(předsedkyně), Daniela Podroužková (členka) a Aneta Jirmářová (členka) revidováno 4008 svazků.
Ve sledovaném roce bylo celkem zakoupeno 46 titulů a 7 periodik na předplatné za celkovou částku
19 503,- Kč.
3.6.1 CLAVIUS
Do přírůstkového seznamu knihovního systému CLAVIUS bylo zapsáno 156 nových přírůstkových
čísel.
Celkem bylo za rok 2014 vloženo do systému CLAIUS v rámci zpracování knihovních jednotek vloženo
230 titulů a 276 přírůstkových čísel (z toho 156 nových přírůstků a 120 tzv. retrozáznamů = přírůstky
před rokem 2010, které byly dříve vedené v ručně psaném přírůstkovém seznamu). Posledním
přírůstkovým číslem řady ve sledovaném roce je číslo 9927.
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K 31. 12. 2014 je v knihovním systému CLAVIUS vloženo 3769 titulů a 4203 přírůstkových čísel, tj. cca
42% z celkového počtu svazků.
Čárkové kódy a signatury byly ve sledovaném roce vylepeny do 276 ks elektronicky zpracovaných
knihovních jednotek.
3.6.2 Poskytování knihovnických služeb
Knihovna MJP slouží kromě široké veřejnosti i pracovníkům muzea. V rámci výpůjční služby
realizovala knihovnice Daniela Podroužková 132 výpůjček a zaevidovala 13 badatelů z řad veřejnosti.
Pracovnice knihovny MJP Daniela Podroužková zajistila rozesílání povinných výtisků a splnění
nabídkové povinnosti u publikací vydaných muzeem, dále rozesílání publikací vydaných muzeem
v rámci dohodnuté výměny a rozdělení darů.
V průběhu sledovaného roku byl připraven projekt „Přechod na formát MARC21“ (dotační titul
VISK3 MK ČR). Projekt zpracovaný Danielou Podroužkovou vycházel ze současného stavu, kdy
Knihovna Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., využívá AKS Clavius v dosud standardním formátu
UNIMARC. V české katalogizační praxi se hlavně díky Národní knihovně ČR prosazuje ve velkých
knihovnách mezinárodní formát MARC21. Většina školení pro katalogizátory již nyní probíhají na
platformě formátu MARC21. Používají se nadále anglo-americká katalogizační pravidla AACR2
pro označení polí a jejich struktura je poněkud odlišná od původního formátu UNIMARC. Knihovní
systém Clavius nabízí možnost kompletně u všech druhů dokumentů přejít na interní formát MARC21
pro ukládání dat. Cílem projektu je: zajištění přímé kompatibility s velkými knihovnami a Souborným
katalogem ČR, využití nových možností v rámci věcného popisu v bibliografických záznamech,
nákupem licencí se prodlužuje u katalogizačních modulů bezplatná záruka na nové verze na dobu
5 let. Vzhledem k faktu, že přechod z UNIMARC na MARC21 představuje jednorázový krok, navrhla
Daniela Podroužková následující postup realizace, spočívající v nákupu licencí katalogizačních modulů
systému Clavius připravených pracovat s formátem MARC21, a to: Katalogizace knih, map, hudebnin;
Evidence periodik, kompletů a brožur a Analytický popis článků, ostatní dok. Předpokládaným
výsledkem projektu bude: zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracovávání
a sdílení informačních zdrojů, podpora využívání centrálních služeb českých knihoven a sjednocení
katalogizační praxe s velkými knihovnami v ČR, zejména s NK ČR.
Pracovnice knihovny MJP Eva Pančíková provedla kontrolu a kompletaci vydávaných regionálních
tiskovin (Radyňské listy, Blovické noviny, Nepomucké noviny, Spálenopoříčský zpravodaj, Přeštické
noviny, Stodský zpravodaj, Stodské listy, Šťahlavské listy), včetně doplnění chybějících čísel a celých
ročníků.
Knihovna MJP pokračovala ve sledovaném roce s přípravou podkladů pro katalog bibliografických
informací týkajících se význačných osobností spjatých s Blovicemi a okolím.

3.7 Provozní činnosti
Provozní činnosti MJP zajišťovali ve sledovaném roce pracovníci odd. hospodářsko – správního.
Účetní muzea Věra Brunová prováděla veškeré úkony spojené se mzdovou agendou, zpracovávala
účetní doklady, zajišťovala styk s bankou, sledovala rozpočet MJP, nákup přes CN PK, vedení FKSP,
evidenci majetku a provoz hlavní pokladny, poskytovala požadované informace do systému KEVIS a E
– ZAK PK, prováděla veškeré práce spojené se závěrečným vyhodnocením projektu „Zpřístupnění
zámku Hradiště v Blovicích zrakově postiženým návštěvníkům“ – 43-11626/2013-ZPO/ORNK (včetně
kontaktu s MK ČR).
Technický pracovník MJP Václav Podroužek zajišťoval pravidelnou údržbu zámku Hradiště, celého
zámeckého areálu i svěřené techniky, prováděl drobné opravy, koordinoval dodavatelsky řešené
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opravy a rekonstrukce, spolupracoval s ostatními odbornými odděleními na plnění požadavků
plynoucích z vlastní činnosti muzea (včetně příprav a instalace výstavního mobiliáře), kontroloval
depozitáře v objektu i detašovaná místa.
Uklízečky Věra Jindrová a Jaroslava Mašková plnily všechny úkoly plynoucí z jejich pracovní náplně,
podílely se na zajišťování hladkého průběhu všech akcí a výstav MJP (včetně spolupráce na přípravě
a instalaci výstavního mobiliáře, květinové výzdoby atd.)

4 Kulturně výchovná a osvětová činnost – souhrnný přehled (včetně
návštěvnosti)
Expozice, výstavy, akce a doprovodné programy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace, navštívilo v roce 2014 celkem 13 892 návštěvníků.
Pracovníci MJP připravili pro návštěvníky během roku 2014 celkem 31 akcí a výstav.
Ve dnech 18. 5. 2014 (Den muzeí) a 28. 10. 2014 (Den krajů) umožnilo MJP bezplatný vstup všem
návštěvníkům. Této nabídky využilo během DM 55 návštěvníků, během DK 120 návštěvníků.
V době sezónního provozu, tj. květen – září, spolupracovalo MJP na zajištění průvodcovské služby
s průvodci – brigádníky.
Webové stránky MJP www.muzeum-blovice.cz zaznamenaly během sledovaného roku (údaj k 31. 12.
2014) 33 343 návštěv.
Od 1. 9. 2014 nabídlo MJP další službu: v pokladně muzea bylo možné během běžné otevírací doby
zakoupit vstupenky na kulturní akce v síti portálu Plzeňská vstupenka.
MJP rovněž zastupuje v Blovicích informační centrum (IC) – od 1. 9. 2014 využilo tuto službu 181
tazatelů.
Od 1. 10. 2014 rozšířilo MJP pravidelnou otevírací dobu pro návštěvníky celého zámeckého areálu, tj.
zámku Hradiště i zámeckého parku, o soboty (9 – 15 hod.). Kromě standardní otevírací doby, která je
květen - září: út - ne 10.00 - 17.00 hod. a říjen – duben: út – so 9.00 – 15.00 hod., je MJP přístupné
návštěvníkům během všech státních svátků a také muzejních speciálních akcí. V roce 2014 bylo MJP
otevřeno pro veřejnost 279 dní.
Návštěvnost podle jednotlivých kategorií
(viz klasifikace v „Ročním výkazu o muzeu a galerii“, formulář Ministerstva kultury ČR) v roce 2014

1. Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií
Celkový počet návštěvníků expozic a výstav 7 506
muzeí a galerií
v tom za vstupné celé

1 643

v tom za vstupné snížené

3 673

v tom za rodinné vstupné

533

v tom neplatících

1 657
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2. Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a expozicím
Celkový počet účastníků speciálních
doprovodných programů k výstavám
a expozicím

1 357

Počet skupin absolvujících tyto programy
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3. Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je muzeum pořadatelem
(bez výkladu ve výstavních prostorách)
Celkový počet návštěvníků kulturně výchovných
akcí pro veřejnost

6 386

Počet kulturně výchovných akcí

56

4.1 Akce 2014
Celkový počet akcí (mimo výstavní činnost) ve sledovaném roce: 19 (z toho 6 koncertů)
 Beseda spojená s autorským čtením Petra Kersche "POVÍDKA ZE ŠKOLY (ŽIVOTA) Kde se kdo
zlíhne, tam taky tíhne", termín konání: 27. 3. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště –
kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: Daniela Podroužková (IK)
 Velikonoční jarmark, termín konání: 12. 4. 2014 od 9 do 16 hod., místo konání: zámecký areál
Hradiště, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová(IK)
 Papírová neděle – pracovní dílna pro děti připravena ve spolupráci se Střediskem volného času
dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Stanice mladých techniků. Děti
se seznámí pod lektorským vedením zkušených pracovníků ze „Střediska“s různými typy
papírových modelů, vystřihovánek atd., termín konání: 20. 4. 2014 od 13 do 18 hod., místo
konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová(IK)
 Slavnostní zakončení výstavy "Ve zdravém těle zdravý duch aneb proměny blovického sportu v
čase" - "Staročeská beseda", doprovodná akce k výstavě, termín konání: 27. 4. 2014 od 9 do 15
hodin, místo konání: zámecký areál Hradiště, kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková (HIS)
 Statická ukázka obřích leteckých modelů a komentované prohlídky výstavy "Kdo si hraje,
nezlobí - úžasný svět leteckých modelů", doprovodná akce k výstavě, termín konání: 1. 5. 2014
od 10 do 17 hodin, místo konání: zámecký areál Hradiště, kontaktní osoba: Vladislav Rupert,
Václav Podroužek (HIS, OHS)
 Kostýmované komentované prohlídky k výstavě "Za císaře pána a jeho rodinu", doprovodná
akce k výstavě, termín konání: 22. 5. 2014 od 10 do 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – 1. a
2. výstavní sál, kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková (HIS)
 Slavnostní křest vzpomínkové knihy, doprovodná akce k výstavě "Jiří Sýkora - malířský odkaz",
termín konání: 12. 9. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní
osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 22. ročník Haydnových slavností, koncert Petry Matějové – hammerklavier, termín konání: 17. 9.
2014, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková
Červená
 Přednáška "Pátrání po předcích – sestavování rodokmenu", přednáší Mgr. Vendula Kalousová a
Mgr. Vladimíra Podaná, termín konání: 19. 9. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště –
kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 Recitál Elišky Mourečkové, koncert v kapli sv. Ondřeje, termín konání: 9. 10. 2014 od 17 hodin,
místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Bc. Olga Vránková (HIS)
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 Přednáška "Architektonické proměny města Blovic v průběhu staletí", přednáší Ing. Hana
Hanzlíková a Mgr. Jiří Bouda, termín konání: 16. 10. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek
Hradiště – kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda (AP)
 Slavnostní znovuotevření expozice děl prof. Knížáka, termín konání: 28. 10. 2014 od 15 hodin,
místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál s balkonem 1. patro, kontaktní osoba: PhDr. Radka
Křížková Červená, Bc. Olga Vránková (HIS)
 II. ročník Běhu 17. listopadu, sportovní akce, v rámci které bude zpřístupněna výstava "Připijme si
vesele aneb k počátkům slavností", termín konání: 17. 11. 2014 od 8 do 16 hodin, místo konání:
zámecký areál Hradiště – zámecký park Hradiště, výstavní sály v přízemí, kontaktní osoba: PhDr.
Radka Křížková Červená
 "Sv. Ondřej - patron nevěst", tematický speciál – módní přehlídka, gastro a květinová prezentace
atd., termín konání: 30. 11. 2014 od 9 do 16 hodin, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv.
Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 6. Adventní trh, termín konání: 13. 12. 20143 od 9 do 16 hod., místo konání: zámek Hradiště –
sídlo muzea, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová (IK)
 Koncerty Základní umělecké školy Blovice, ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání: 11. 2.
2014, 12. 5. 2014, 16. 6. 2014, 2. 12. 2014, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje,
kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová (IK), Bc. Olga Vránková (HIS).

4.2 Výstavy
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, nabízí návštěvníkům kromě stálých
expozic a instalací i krátkodobé výstavy.
A. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
 „Ve zdravém těle zdravý duch aneb proměny blovického sportu v čase“, výstava byla slavnostně
zakončena 27. 4. 2014 programem od 9 do 16 hodin, termín konání: 6. 2. 2014 – 27. 4. 2014,
vernisáž: 6. 2. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba:
Mgr. Svatoslava Marková, Mgr. Josef Koželuh (HIS)
 „Blovice v letopisech“, termín konání: 27. 2. – 11. 5. 2014, vernisáž: 27. 2. 2014 od 17 hodin,
místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál 1. Patro, kontaktní osoba: Bc. Olga Vránková (HIS)
 „F. J. Vacek Kamenický 145. výročí úmrtí“, slavnostní zahájení navazuje na akci, která proběhla
v kostele sv. Jana Evangelisty. V rámci akce vystoupil v kapli sv. Ondřeje kostelní sbor, termín
konání: 22. 3. - 31. 5. 2013, vernisáž: 22. 3. 2014, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv.
Ondřeje a sakristie, kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková, Mgr. Josef Koželuh (HIS)
 „Kdo si hraje, nezlobí – úžasný svět leteckých modelů“, doprovodná akce k výstavě "Statická
ukázka obřích leteckých modelů" spolu s komentovanými prohlídkami se uskutečnila 1. 5. 2014
od 10 do 17 hodin, termín konání: 1. 5. - 30. 9. 2014, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál
s balkonem v 1. patře, kontaktní osoba: Vladislav Rupert, Václav Podroužek (HIS, OHS)
 „Pichlavá krása - květ kaktusů nejen ve fotografii“, termín konání: 7. 5. - 28. 5. 2014, vernisáž:
7. 5. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály v přízemí 1 – 4., kontaktní
osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 „Josef Hodek: Obrazy, grafika, exlibris“, termín konání: 22. 5. - 31. 8. 2014, vernisáž: 22. 5. 2014
od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1. patře, kontaktní osoba: PhDr. Radka
Křížková Červená
 „Za císaře pána a jeho rodinu. I. světová válka na jižním Plzeňsku“, doprovodná akce k výstavě –
kostýmované komentované prohlídky se uskutečnily 7. 6. 2014 od 10 do 17 hodin, termín konání:
7. 6. - 31. 10. 2014, místo konání: zámek Hradiště – 1. a 2. výstavní sál v přízemí, kontaktní osoba:
Mgr. Svatoslava Marková (HIS)
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 „Vzpomínka na Jiřího Sýkoru (1924 – 2004)“, termín konání: 19. 6. - 31. 10. 2014, vernisáž: 19. 6.
2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – 3. výstavní sál v přízemí, kontaktní osoba: Eva
Pančíková (IK)
 „Automatická kresba“, termín konání: 19. 6. - 31. 10. 2014, místo konání: zámek Hradiště – 4.
Výstavní sál, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová, Bc. Gabriela Mrázová (IK)
 „Jiří Sýkora - malířský odkaz“, v rámci vernisáže se uskutečnil slavnostní křest vzpomínkové knihy,
termín konání: 12. 9. - 31. 10. 2014, vernisáž: 12. 9. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek
Hradiště – výstavní sál v 1. patře, kontaktní osoba: Daniela Podroužková (IK)
 „Připijme si vesele aneb k počátkům slavností“, výstava byla zpřístupněna v rámci sportovní akce
v zámeckém parku Hradiště, nazvané „Běh 17. listopadu“, termín konání: 17. 11. 2014 - 6. 4. 2015,
místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály 1. – 4. v přízemí, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda
(AP)
 „Štědrej večer nastal, koledy přichystal“, termín konání: 27. 11. 2014 - 16. 1. 2015, vernisáž:
27. 11. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1. patře, kontaktní osoba:
PhDr. Radka Křížková Červená
B. DLOUHODOBÉ VÝSTAVY


„Staré časy malých dětí“ – dokumentace dětského pokojíčku v proměnách 20. století



„Jak si kdo ustele“ – výstava věnovaná historii spaní a další relativně intimní oblasti lidského
života – spodnímu prádlu

C. STÁLÉ EXPOZICE


František Raušar - zakladatel muzea



Měšťanský interiér



Národopis – lidová architektura, lidový kroj



Šlechtický interiér



Velké prádlo našich babiček



Zámecká kaple sv. Ondřeje

4.3 Edukační činnost – programy, přednášky, exkurze, spolupráce
s dobrovolníky
MJP dlouhodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími, v rámci naplňování
edukační úlohy muzea pracovníci připravovali programy zaměřené na specifické cílové skupiny.
Kurátoři jednotlivých výstav připravují dle možností výukové muzejní programy cíleně zaměřené
na doplnění školní výchovné a vzdělávací strategie, regionální prvky, haptické prvky, náplň muzejních
animací podle věku a schopnosti malých návštěvníků – MŠ, ZŠ, SŠ, případně osoby se zdravotním
postižením, seniory atd. Koncepční spolupráce mezi institucemi (tj. muzeem a školami, domovy
pro seniory apod.) s sebou nese i nároky na odpovídající odbornou úroveň pracovníků muzea. Této
skutečnosti byl přizpůsoben i plán dalšího vzdělávání pracovníků MJP.
Na tvorbě a realizaci doprovodných muzejně didaktických materiálů k výstavám či edukačním
programům se od 1. 9. 2015 podílí muzejní pedagog Mgr. Michal Červenka. Cílem jeho práce je mj.
podpora vzdělávání návštěvníků muzea, didaktické zpřístupnění obsahů a témat kulturního dědictví,
předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, minulých a současných jevech.
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4.3.1 Přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea připravují přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. Instituce
dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími organizacemi v regionu, připravuje tematické
přednášky na objednávku.





„Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích“ – termín konání: 2. 4. 2014, přednášející: PhDr.
Radka Křížková Červená, KD Cheznovice, 30 osob
„Chýlava“ (tematická přednáška pro Honební společnost Zelená skála) – termín konání: 14. 6.
2014, přednášející: Mgr. Josef Koželuh, 40 osob
„Architektonické proměny města Blovic v průběhu staletí“ – termín konání: 16. 10. 2014,
přednášející: Mgr. Jiří Bouda ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou, 29 osob
„Každodenní život pravěkých populací“ – termín konání: 11. 11. 2014, přednášející: Mgr. Jiří
Bouda, ZŠ Blovice, 39 žáků.

4.3.2 Exkurze
Exkurze Mgr. Josef Koželuh (HIS/IK)
7. 5. 2014 komentovaná prohlídka obce Nové Mitrovice, senioři, 15 osob
4.3.3 Doprovodné programy k výstavám












Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Ve zdravém těle zdravý duch
(autorka: Mgr. Svatoslava Marková, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová)
Doprovodný edukační program pro ZŠ a gymnázia k výstavě Blovice v letopisech (autoři
a lektorské vedení: Bc. Olga Vránková, Mgr. Josef Koželuh)
Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Kdo si hraje, nezlobí – úžasný svět
leteckých modelů (autoři doprovodného programu: Václav Podroužek, Vladislav Rupert,
Drahomíra Synáčová, Daniela Podroužková, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Václav
Podroužek, Vladislav Rupert, Mgr. Michal Červenka, Bc. Olga Vránková)
Doprovodný program pro MŠ a ZŠ k výstavě Pichlavá krása – květy kaktusů nejen ve
fotografiích (autorka doprovodného programu: PhDr. Radka Křížková Červená, lektorské
vedení: Drahomíra Synáčová)
Edukační program spojený s prezentací k výstavě Pichlavá krása – květy kaktusů nejen ve
fotografiích (autor a lektorské vedení: Jaroslav Mašek)
Doprovodný a edukační program k výstavě Za císaře pána a jeho rodinu. I. světová válka na
jižním Plzeňsku (autorka: Mgr. Svatoslava Marková, Mgr. Michal Červenka, lektorské vedení:
Mgr. Svatoslava Marková, Bc. Olga Vránková, Mgr. Michal Červenka)
Doprovodný program pro ZŠ a SŠ k interaktivní výstavě Automatická kresba (autorky: Bc.
Gabriela Mrázová, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Bc. Gabriela Mrázová, Drahomíra
Synáčová)
Doprovodný interaktivní a edukační program pro ZŠ a SŠ k výstavě Připijme si vesele aneb
k počátkům slavností (autoři: Mgr. Jiří Bouda, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Mgr.
Bouda, Drahomíra Synáčová)
Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Štědrej večer nastal, koledy
přichystal (autoři: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka, lektorské vedení: Drahomíra
Synáčová, Mgr. Michal Červenka)
Edukační interaktivní program Advent na zámku Hradiště (autoři: Mgr. Michal Červenka,
Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka, Renata
Brůžková)
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Haptický doprovodný program ke stálé expozici – návštěvnický okruh v 1. patře (autorka:
PhDr. Radka Křížková Červená, lektorské vedení: Bc. Olga Vránková, Mgr. Michal Červenka,
Drahomíra Synáčová, Renata Brůžková, Bc. Olga Vránková)

4.3.4 Služby pro badatele a spolupráce s dobrovolníky
Odborní pracovníci MJP spolupracovali v průběhu roku s vlastivědným kroužkem pamětníků
při muzeu. Členové kroužku se scházejí v prostorách zámku Hradiště pravidelně 1x za 14 dnů
a pod vedením Mgr. Josefa Koželuha a aktivně se podílejí na mapování regionální historie. V roce
2014 se činnost kroužku zaměřila na spolupráci při přípravách výstav „Ve zdravém těle zdravý duch“,
„Blovice v letopisech“, „F. J. Vacek – Kamenický“, „Vzpomínka na Jiřího Sýkoru“.

MJP bylo požádáno o badatelskou pomoc celkem ve 30 případech. Vznesené dotazy
zodpovídali pracovníci jednotlivých odborných oddělení – Archeologické pracoviště (5x),
Oddělení historie a společenských věd (12x) a Oddělení informací a knihovny (13x).

4.4 Propagační činnost – spolupráce s médii
Průběžnou propagaci MJP zajišťuje odd. informací a knihovna. Ve sledovaném roce byla v oblasti
propagace realizována:


průběžná aktualizace webových stránek muzea




Blind friendly web
zprovoznění modulu pro seniory na webových stránkách (od 24. 3.) a naplnění modulu
informacemi
propagace na webových stránkách a portálech: „Info-Česko“, „Kalendář Plzeňského kraje“,
„Medvídek-mýval“, „Informuji.cz“, „CZeCOT.com“, „Atlas Česka“, „Oblíbený.cz“, „Centrum
Bavaria Bohemia“ (CeBB), „sematam.cz“, „KamDnesVyrazíme.cz“, „Info Blovice“.





propagace výstav, akcí muzea a nově vydaných publikací prostřednictvím tisku a distribuce
pozvánek, plakátů a tiskových zpráv v regionálních periodikách, ve školách a obcích regionu,
v rozhlase



pravidelná měsíční propagace: Plzeňský deník, AGF Media, časopis Žurnál, přehled programů
Česká kultura, kulturní přehled Plzeňského kraje



pravidelná čtvrtletní propagace: nakladatelství a vydavatelství Regionall – časopis Vítaný
host, Kalendárium Věstníku AMG



rozesílání nabídek edukačních programů, nabídky přednášek a exkurzí vzdělávacím institucím



spolupráce s portálem www.stastniseniori.cz



zajištění, příprava a tisk propagačního materiálu na veletrh cestovního ruchu ITEP 2014
v Plzni

Propagaci na facebookovém profilu MJP zajišťuje Mgr. Svatoslava Marková (HIS)
Pověření pracovníci MJP spolupracují v rámci propagace činnosti muzea – výstav, doprovodných
programů a nejrůznějších typů akcí s tištěnými i elektronickými médii.



O vánočních zvycích a tradicích na Blovicku – rozhovor pro Český rozhlas Plzeň, 11. 12. 2014
(Bc. Olga Vránková)
Propagace činnosti MJP – živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň (pořad Koktejl), 6. 5. a 21. 11.
2014 (PhDr. Radka Křížková Červená)
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Činnost MJP zaměřená na dětské návštěvníky (doprovodně a edukační programy) byla
opakovaně propagována v rámci vysílání ČT stanice Déčko (pořad TAMTAM).
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