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1 Úvod
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., je příspěvkovou organizací zřizovanou Plzeňským krajem
v oblasti kultury.
Veškerá činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, vychází ze Zřizovací
listiny, aktualizované Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2017 – 2021, ze Strategie rozvoje
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., na období 2020 – 2025, 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. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., naplňuje
v souladu s definicí zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění1 a definicí ICOM2 své povinnosti, které
jsou zároveň i jeho posláním.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (dále MJPB), plní několik zásadních rolí: je přirozeným
kulturním centrem regionu, odpovědně se stará o nemovitou kulturní památku zámek Hradiště,
zajišťuje její přístupnost široké návštěvnické obci a pečuje o hmotné i nehmotné kulturní dědictví
jižního Plzeňska. Žádná z těchto činností by však nebyla možná bez zodpovědné práce zaměstnanců
muzea, zájmu a spolupráce představitelů místní samosprávy, spolků a sdružením a především
návštěvníkům. Díky našemu společnému úsilí se tak v muzejních prostorách daří vdechnout život
dobám i děním dávno minulým a přispívat tak nejen ke vzdělání, ale přinášet i radost a potěšení.
MJPB ctí sepětí s regionem své působnosti a programově spolupracuje s městem Blovice a jeho
kulturními zařízeními, v prvé řadě se Základní uměleckou školou Blovice, a spolky, s odbory
a odděleními Městského úřadu Blovice. Je v odborném kontaktu se Státním oblastním archivem
v Plzni – centrálou (pracoviště Klášter u Nepomuka), Státním oblastním archivem v Plzni – Státním
okresním archivem Plzeň – jih se sídlem v Blovicích, se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského
kraje, Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací, a jeho pobočkami, se Západočeskou
univerzitou v Plzni (Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakultou filozofickou
Západočeské univerzity v Plzni, Regionálním technickým institutem Fakulty strojní Západočeské
univerzity v Plzni), Městským muzeem a galerií Nepomuk, Spolkem Genius loci – Společnost pro
studium života v regionu, o. s., a dalšími vzdělávacími, kulturními a vědecko – výzkumnými
institucemi, regionálně zaměřenými spolky.
Rok 2020, jehož průběh byl nejen z hlediska paměťových institucí nesmírně náročný, zcela zásadním
způsobem pozměnil chod instituce. Otevřený kulturní prostor, kterým se zámecký areál Hradiště stal
díky odpovědné práci a nasazení všech zaměstnanců Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., se
v důsledku zhoršené pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemických opatření po značnou část
1

„Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá
prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které
trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich
využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení
zisku.“
2
„Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává,
uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy
a potěšení.“
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roku uzavřel, případně byl jeho provoz omezen. Velké množství plánovaných aktivit muselo být
zrušeno bez náhrady, další byly realizovány v náhradních termínech nebo výrazně oklestěny.
Pracovníci prokázali velkou odpovědnost, nadšení a rovněž kreativitu ve snaze udržet muzeum
v chodu a kromě standardů muzejní činnosti vyplývající z legislativního rámce (práce se sbírkovými
fondy, odborné činnosti, věda a výzkum) zajistit co nejvíce možných aktivit i v oblasti prezentace
sbírek a výsledků své odborné práce veřejnosti. Přesun části muzejní prezentace do virtuálního
prostoru, samozřejmě při respektování legislativních nároků na tuto činnost, se kterým se muzejníci
učí pracovat, se ukázal jako dobrá volba. Nové webové stránky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
p. o., které byly právě v 2. polovině roku 2020 spuštěny do ostrého provozu, jsou vhodnou
platformou pro prezentační muzejní aktivity.
V roce 2020 pokračovala druhou etapou významná investiční akce – revitalizace východních
a severních sklepů zámku Hradiště. Z hlediska stavebně – historického vývoje zámku se jedná
o nejzajímavější a také nejcennější část objektu. Na rekonstrukci sklepních prostor navazovaly
započaté práce v horní zahradě a úprava přístupu pro handicapované návštěvníky.
Rok 2020 byl přelomový i v historii samotného muzea, protože právě v tomto roce slavilo 20. výročí
převzetí zámku Hradiště do své správy. Sjednocujícím tématem všech plánovaných aktivit měl být
právě samotný památkově chráněný zámecký areál a zámek Hradiště. Portfolio připravených akcí,
přestože v návaznosti na aktuální situaci operativně redukované, zahrnovalo 10 odborných výstav
z různých oborů, edukační programy, přednášky, zámecký literární večer, otevřené prázdninové dílny
a nechyběly ani tematické speciály, koncerty, nebo křest knihy. S výjimkou jediného slavnostního
zahájení se všechny výstavy musely obejít bez tradiční vernisáže, s ohledem na protiepidemická
opatření musela být omezována četnost publika na akcích atd.
Jednou z mála speciálních hromadných akcí, které se podařilo realizovat, byť v omezeném rozsahu
oproti původnímu plánu, byly Stopy baroka – součást programu Letního barokního festivalu
Plzeňského kraje a zároveň blovických městských slavností. Návštěvníci komentovaných prohlídek
rozsáhlé výstavy Proměny zámku Hradiště i zámeckých sklepů, dětských dílen, interaktivní zážitkové
trasy, koncertů i závěrečného ohňostroje mohli opět „stopovat baroko“ na Hradišti. Všichni přítomní
respektovali nařízená protiepidemická opatření a četné nadšené ohlasy byly pracovníkům muzea
nejen milým poděkováním za jejich snahu, ale rovněž velkou vzpruhou ve složité době.
Ve výroční zprávě MJPB jsou vedle souhrnu odborných aktivit zastoupeny i neméně důležité provozní
činnosti, neboť bez jejich zajištění (včetně správy a údržby památkově chráněného zámeckého areálu
Hradiště, v němž sídlí) by nemohlo muzeum plnit svoji funkci.
Přílohou výroční zprávy jsou:
 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2020 – Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020
 Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY – fotodokumentace činnosti MJPB (autory fotografií
v příloze jsou pracovníci MJPB, pokud není uvedeno jinak)
 Katalog Pojďte si s námi hrát do muzea! – prezentace edukačních aktivit MJPB pro školy
a zájmové skupiny.
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2 Zámecký areál Hradiště – sídlo Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
p. o.
Zámecký areál Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji Blovic a je tvořen zámkem ve vizuálně
působivém pseudogotickém stylu a přilehlým parkem přírodně krajinářského charakteru. Památkově
chráněný objekt je sídlem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., které se kromě péče o vlastní
budovu a park věnuje sbírkotvorné činnosti zaměřené na region jižní Plzeňsko a následné prezentaci
v podobě expozic a krátkodobých výstav. Kromě stylizované podoby venkovského, měšťanského
nebo šlechtického interiéru z konce 19. století se mohou návštěvníci seznámit s expozicí věnovanou
zakladateli muzea Františku Raušarovi, tvorbou regionálních malířů aj. V rámci výstavní činnosti,
regionálně zaměřené, jsou v souladu s nejmodernějšími trendy muzejnictví realizovány interaktivní
edukační programy pro dětské návštěvníky. Perlou zámeckého interiéru je rekonstruovaná kaple sv.
Ondřeje s obrazy Josefa Vojtěcha Hellicha. Technickou zajímavost představuje opravený mechanický
věžní hodinový stroj z dílny Johanna Nepomuka Boschka z roku 1842.
Současná podoba zámku je výsledkem přestavby z let 1872 – 1874, kterou nechali realizovat poslední
šlechtičtí majitelé Pálffyové z Erdödu. Této úpravě však předcházel poměrně čilý stavební ruch,
vesměs se vážící k často se střídajícím majitelům panství, jehož výsledkem byla naprostá proměna
podoby objektu v návaznosti na dobové módní vlivy a společenské požadavky. Původní gotická tvrz
stála na ostrožně vymezené řekou Úslavou a Komoranským potokem již na konci 15. století. Její
přestavba na rozlehlý dvoukřídlý renesanční zámek se uskutečnila v průběhu 16. století. Na počátku
18. století následovala barokní rekonstrukce, jejímž výsledkem byla tři křídla zámku otevřená
západním směrem a doplněná impozantním dvouramenným schodištěm vedoucím do parku.
V 1. polovině 19. století pak prošel celý zámecký areál nákladnou přestavbou ve stylu tehdy módního
klasicismu podle projektu Johanna Philippa Joendla. Jediným na první pohled viditelným pozůstatkem
z této doby je unikátní zámecký přístupový most. Jedná se o spřaženou cihelnou a železnou
konstrukci, vytvořenou z železného roštu a cihelných pasů, vložených mělkých plackových kleneb,
které podporují sloupy s kulatými dříky sestavené z cihelných tvarovek. Mostovka je izolována jílovou
vrstvou a uzavřena velkými pískovcovými deskami spojovanými na zámek, konstrukce slouží svému
účelu již takřka 170 let.
Příjemnou procházku návštěvníkům MJPB nabízí revitalizovaný zámecký park, rozkládající se na ploše
4, 8 ha. Projekt regenerace památkově chráněného zámeckého parku, zajímavého střídmým
uspořádáním prostoru a naopak pestrým uplatněním vodních prvků v kompozici, vychází
z historických reálií, které ve své práci citlivě zohlednila autorka projektu Ing. Jana Kohlová. Vývoj
zámeckého parku, který je působivou ukázkou úplné přeměny původní barokní zahrady do přírodně
krajinářského parku na konci 19. století, dokumentuje necelý kilometr dlouhá naučná stezka.
Zámek Hradiště nabízí zajímavé zážitky též zrakově postiženým návštěvníkům, neboť odstraněním
informačních a architektonických bariér vychází vstříc jejich specifickým nárokům. Projekt spočívá ve
vhodném využití odpovídajících kompenzačních pomůcek při respektování zákonitostí památkově
chráněného objektu – doprovodné texty a popisky v Braillově písmu v kombinaci s černotiskem,
instalaci vodících linií, vhodnou úpravu a doplnění expozic pro dotykové vnímání (včetně zhotovení
modelů a replik vhodně vybraných exponátů), reliéfní plán objektu, Blind Friendly Web, instruktáž
pracovníků muzea – průvodců. Koncepce projektu a jeho možná realizace byla konzultována
s představiteli Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), TyfloCentra Plzeň, o. p.
s., a sdružení HAPESTETIKA. Cílovou skupinou projektu jsou všechny osoby se zrakovým postižením,
které mají zájem o regionální historii, kulturu a památkové objekty. MJPB se snaží napomáhat
odstraňování sociálních omezení, se kterým se musí v běžném životě vyrovnávat handicapovaní
6

občané, a to zejména zrakově a sluchově postižení. Zahájení vlastní realizace projektu bylo v roce
2014 podpořeno Ministerstvem kultury ČR v programu Kulturní aktivity zdravotně postižených
občanů a seniorů. V roce 2018 rozšířilo MJPB svoji nabídku doprovodných programů zaměřených na
specifické cílové skupiny o druhou část projektu Dotýkejte se, prosím!, která byla zaměřena na
rozšíření stávající nabídky určené primárně pro nevidomé návštěvníky. S cílem zatraktivnit haptický
program zakoupilo MJPB různé pomůcky potřebné v každodenním životě, společenské a jiné hry pro
nevidomé ve specializovaném obchodě Tyflopomůcky SONS ČR. Ve spolupráci s TyfloCentrem Plzeň
o. p. s. byl vytvořen pracovní list k programu. V roce 2019 MJPB zpřístupnilo za podpory Ministerstva
kultury ČR v programu Podpora expozičních a výstavních projektů pro handicapované návštěvníky
(pohybově, zrakově i sluchově) výstavu leteckých modelů V létě na nebi, v zimě na zámku v rámci
projektu V létě na nebi, v zimě na zámku pohledem, dotykem i poslechem. MJPB tak stále pokračuje
v nastoupeném trendu a dále ho rozvíjí, aktuálně ve spolupráci se Svazem neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolkem neslyšících Plzeň, p. s.

3 Hospodaření
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, obdrželo v rámci rozpočtu od svého
zřizovatele celkový příspěvek na provoz 10 043 000,00 Kč a investiční prostředky na nákup sbírek ve
výši 19 500 Kč.
V průběhu roku 2020 byly v rámci běžné údržby svěřeného majetku z vlastních prostředků, příp.
prostředků účelově určených zřizovatelem nebo prostředků poskytnutých v rámci dotačních
programů MK ČR zajišťovány opravy DHM (dlouhodobého hmotného majetku). Byla provedena např.
obnova nátěrů kovového oplocení a další související práce – finanční plnění ve výši 262 328 Kč včetně
DPH, oprava EZS v detašovaném depozitáři MJPB ve Starém Plzenci – finanční plnění ve výši
107 206,45 Kč včetně DPH, oprava zaneseného hrdla okapu zámku Hradiště – finanční plnění ve výši
6 026 Kč včetně DPH, dílčí oprava zámecké střechy (z důvodu zatékání) – finanční hodnota 14 036 Kč
včetně DPH, čištění lustrů v návštěvnických prostorách zámku Hradiště – finanční plnění ve výši
19 542 Kč včetně DPH, úklid kaple sv. Ondřeje (výškové práce) – finanční plnění ve výši 20 328 Kč
včetně DPH.
V rámci zkvalitňování nabízených služeb a vybavení prostor návštěvnického provozu na zámku
Hradiště byla realizována výmalba prostor muzejní herny v hodnotě 6 398 Kč včetně DPH a pořízeno
nové vybavení pro dětské návštěvníky v hodnotě 10 661 Kč včetně DPH.
MJPB použilo v roce 2020 prostředky částečně z rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti na nákup
stolů3 a z provozního fondu na nákup skříní4 (vytvoření zázemí edukační činnosti a doplňkových
aktivit) v celkové hodnotě 152 883.50 Kč včetně DPH. Dále se doplňovalo v roce 2020 i vlastní
technické vybavení – v rámci projektu PK zaměřeného na monitoring energií byly MJPB přiděleny
prostředky ve výši 271 596,60 Kč5, v rámci dalšího projektu PK zaměřeného na kyberbezpečnost
zřizovaných organizací byly MJPB přiděleny prostředky ve výši 198 395,96 Kč6, pro AP MJPB byl
zakoupen notebook Lenovo V15-IWL I5 v hodnotě 16 758 Kč včetně DPH, pro OHS MJPB byl zakoupen
průmyslový vysavač zn. Bosch v hodnotě 9 688,49 Kč včetně DPH.

3
4
5
6

V hodnotě 73 398,60 Kč včetně DPH.
V hodnotě 79 484,90 Kč včetně DPH.
Plánováno víceleté čerpání – v roce 2020 bylo vyčerpáno 126 946 Kč. Realizaci a následnou službu zajišťuje firma Data-Ing, s. r. o.
Plánováno víceleté čerpání – v roce 2020 bylo vyčerpáno 186 295,45 Kč. Realizaci a následnou službu zajišťuje Středisko služeb školám.
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V zámeckém parku Hradiště byly z vlastních prostředků hrazeny prováděné běžné údržbové práce
a potřebná úprava terénu v hodnotě 70 180 Kč včetně DPH a odborná péče o vzrostlé dřeviny, které
jsou součástí projektu OPŽP Revitalizace zámeckého parku Hradiště v hodnotě 61 930,22 Kč včetně
DPH, dále byla provedena výsadba okrasných rostlin a následná odborná péče v hodnotě 22 559 Kč
včetně DPH.
MJPB zajistilo dodavatelsky restaurování spravovaných sbírkových fondů v celkové hodnotě
130 800 Kč.7
MJPB v roce 2020 pokračovalo v rekonstrukci zámeckého areálu, tentokráte II. etapou rehabilitace
východního a severního křídla sklepů zámku Hradiště, v celkové výši finančního plnění
2 540 420,84 Kč včetně DPH.8 Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na úpravu
prostranství tzv. horní zahrady zámku Hradiště, autorka Ing. Jana Kohlová, výše finančního plnění
139 271 Kč včetně DPH.
Vstupné za výstavy a doprovodné akce činilo 54 875 Kč. Prodej vlastních publikací přinesl MJPB
19 339 Kč a prodej upomínkových předmětů s regionální tématikou 67 268 Kč. Za provedení
odborných archeologických dohledů obdrželo MJPB od stavebních investorů 137 112 Kč. Z pronájmu
vlastních prostor získalo MJPB 42 000 Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2020 byl 73 563,58 Kč – z hlavní činnosti 40 915,41 Kč
a z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů a pronájem kaple – svatební obřady) 32 648,17 Kč.

3.1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu organizace za rok 2020 – tabulka

Vyhodnocení čerpání rozpočtu 2020
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

Náklady v roce 2020
spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
změna stavu zásob vlastní výroby
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby

207 905,56 Kč
589 061,88 Kč
48 920,83 Kč
11 839,00Kč
844 110,30 Kč
9 208,00 Kč
2 870,60 Kč
987 156,83 Kč
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MK ČR – ISO D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – restaurování starého tisku a souboru textilu ze sbírek MJPB, dotace
poskytnuta ve výši 89 000 Kč. Restaurování sbírkového předmětu Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus studio Fr. Avrelii
a Genva Capucini, evid. číslo v CES 5339, realizovala restaurátorka písemných památek Jana Kovandová z Litomyšle – finanční hodnota
64 400 Kč včetně DPH. Restaurování sbírkových předmětů: živůtek z fialového taftu (dámský), evid. číslo v CES 10557, živůtek z černého
taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/1, kabátek z černého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/3, kabátek z modrého taftu (dámský),
evid. číslo v CES 11411/4, baret z černého vlněného flauše (pánský), evid. číslo v CES 15794/2 a klobouk z černého sametu (dámský), evid.
číslo v CES 7105, realizovala restaurátorka textilu Helena Kastlová z Chotíkova – finanční hodnota 66 400 Kč včetně DPH.
8
Rekonstrukce východních sklepů pokračovala např. stavebními pracemi v hodnotě 1 104 936 Kč (realizace firma Stucco TM Město
Touškov), elektroinstalaci v prostorách nového návštěvnického okruhu v hodnotě 470 794,06 Kč (realizace firma Štefan Žurek), byla
provedena instalace osvětlovacích těles 314 500, 78 Kč (realizace firma FOTOLINE Štursa), kovářské práce v hodnotě 119 790 Kč (realizace
Ladislav Mudra, Dobřany), truhlářské práce v hodnotě 431 000 Kč (realizace firma Skřivánek, Mrákov). Byla vyhotovena projektová
dokumentace v hodnotě 99 400 Kč (realizace firma R – projekt Brno). Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 10 – 13.
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mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daň silniční
jiné daně a poplatky
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dl. majetku
vydané publikace a pohlednice
9
nákup knih
restaurování
10
archeolog a konzervátor

náklady celkem:

5 648 785,00 Kč
1 868 610,00 Kč
15 593,36 Kč
248 304,98 Kč
8 400,00 Kč
9 770,00 Kč
16 139,00 Kč
709 160,00 Kč
277 166,84 Kč
30 630,00 Kč
10 488,00 Kč
139 485,00 Kč
27 925,76 Kč

11 711 530,94 Kč

Příjmy v roce 2020
Poskytnuté dotace PK
neinvestiční na provoz
stavební investice
Výstavba nových depozitárních prostor MJPB
příspěvek na energie a dokumentaci zdolávání požáru DD
MJPB Starý Plzenec
EZS DD MJPB Starý Plzenec
kyberbezpečnost
monitoring energií
LBF2020 – Stopy baroka
příspěvek KÚ PK na nákup sbírek
Poskytnuté dotace MK ČR – neinvestiční
MKČR – Podpora obnovy kult. pam. prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností na obnovu nem. kult. památky –
Obnova nátěrů kovového oplocení zámeckého areálu
Hradiště
MK ČR – ISO D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy
prostředí – restaurování starého tisku a souboru textilu ze
sbírek MJPB
Vlastní příjmy
vstupné
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží - vlastní, cizí

10 043 000,00 Kč
2 261 348,00 Kč
11
8 000 000,00 Kč
155 000,00 Kč
100 514,70 Kč
12
198 396,44 Kč
13
271 596,60 Kč
38 000,00 Kč
19 500,00 Kč

184 000,00 Kč

89 000,00 Kč

54 875,00 Kč
42 000,00 Kč
86 607,00 Kč
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Z prostředků získaných ze ZAV byly zakoupeny další publikace v hodnotě 5056 Kč.
Vybavení nutné pro specializovanou práci AP a konzervátora.
11
K 31. 12. 2020 vyčerpáno 724 790 Kč, 7 275 210 Kč převedeno do investičního fondu MJPB.
12
K 31. 12. 2020 vyčerpáno 186 295,96 Kč.
13
K 31. 12. 2020 vyčerpáno 126 946,10 Kč.
10

9

výnosy – archeologický dohled

příjmy celkem:

137 112,00 Kč

21 680 949,74 Kč

Čerpání z fondů 2020
investiční fond
opravy a údržba DHM
projekt Rekonstrukce zámeckého areálu – rehabilitace
východního a severního křídla zámku Hradiště
fond odměn
vyplacené odměny
rezervní fond
vybavení tzv. společenské místnosti (provozní prostory
MJPB)
fond kulturních a sociálních potřeb
celkové čerpání z FKSP

153 646,38 Kč
279 072,84 Kč

132 900,00 Kč
73 398,60 Kč
118 079 Kč

Sbírkové předměty – přírůstek za rok 2020
nákup (souhrn)
dary (ocenění)

14

celkem:

19 500,00 Kč
97 480,00 Kč

116 980,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020
z hlavní činnosti
z vedlejší činnosti

hospodářský výsledek celkem:

40 915,41 Kč
32 648,17 Kč

73 563,58 Kč

3.2 Rámcové rozdělení příspěvku a činností
Rámcové rozdělení příspěvku činností se ve srovnání s předchozími roky nijak dramaticky neměnilo,
neboť vycházelo z původního plánu práce, z rozpracovanosti jednotlivých úkolů a zajištění muzejních
standardů. Nové přístupy v prezentační činnosti naopak vyžadovaly další náklady s ohledem na
využívání potřebných technologií atd. Zajištění odpovídající péče o sbírkový a knihovní fond je trvalou
povinností organizace v souladu s platnou legislativou.
3.2.1

14

Rámcové rozdělení příspěvku dle činností a provozních nákladů

Včetně zřizovatelského příspěvku na nákup sbírkových předmětů.

10

35%
Činnosti

Podíl v %

30%

Péče o sbírky

10%

25%

Výstavní

10%

20%

Ediční

2%

15%

Akviziční

4%

10%

Vědecko-výzkumná

5%

5%

Vzdělávací

3%

Kulturně-výchovná

3%

Informační

7%

Ostatní

24%

Provozní

32%

3.2.2

0%
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3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
V roce 2020 činily příjmy do FKSP 110 431,98 Kč (2% odvod do fondu). Z FKSP bylo čerpáno 63 866 Kč
na stravenky. V průběhu roku 2020 byly vydávány zaměstnancům MJPB stravenky v hodnotě 90,- Kč.
Dále bylo z FKSP čerpáno na:


věcné dary 3 499 Kč



zlepšení pracovních podmínek 50 764 Kč15

Celkem bylo z fondu FKSP vyčerpáno 118 079 Kč.

3.4 Dotace a granty
V roce 2020 podalo MJPB 2 žádostí o dotaci a uspělo v obou případech.

15

Nákup adaptivních zdravotních židlí pro zaměstnance.
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3.4.1 Žádost o dotaci v Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností, poskytovatel podpory: MK ČR.

MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem na obnovu nemovité kulturní památky – zámku č. p. 1,
rejstříkové číslo ÚSKP 45300/4-249, k. §- Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň – jih, kraj
Plzeňský a byl mu v roce 2020 přidělen účelový finanční příspěvek ve výši 184 000 Kč.
Tento účelový finanční příspěvek byl vynaložen v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK
č. j. MK 52576/2020 OPP, spisová zn. MK-S 9515/2020 OPP ze dne 27. 8. 2020 na obnovu nátěrů
kovového oplocení areálu a další související práce. Faktura za provedené práce byla předložena
Ministerstvu kultury dne 16. 9. 2020. Celkové náklady na realizaci činily: 262 328 Kč.
Zámek Hradiště v Blovicích je od roku 2000 sídlem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Postupně
probíhají opravy zahrnující jednotlivé části exteriérů i interiérů zámku. Specifikace prací
a předpokládaný rozsah obnovy kulturní památky v roce 2020: obnova nátěrů kovového oplocení
v rámci pravidelné údržby v areálu zámku Hradiště č. p. 1.
Realizaci provedla firma Robert Huňáček, výškové stavební práce, lakýrnictví, pokrývačství,
deratizace, IČO: 11369400 (se sídlem: Štefánikova 164, 337 01). Práce byla provedena v rozsahu
požadavků objednatele – za dohledu příslušných orgánů památkové péče.
Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 52576/2020 OPP ze
dne 27. 8. 2020 v Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
využilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v souladu s podanou žádostí a podmínkami
čerpání dotace.
3.4.2

Žádost o dotaci v programu ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy
prostředí v roce 2020 – náročné restaurování, konzervování (ISO/D-c),
poskytovatel podpory: MK ČR

MJPB uspělo s žádostí o dotaci na rok 2020 na akci „Tractatus chronologicus..., 6x textil Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích“16 o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 89 000
Kč. Vlastní podíl žadatele činil: 41 800 Kč, celkové náklady na restaurování činily 130 800 Kč.
Poskytnuté prostředky státního rozpočtu z programu ISOII/D – preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí na rok 2020 na akci evid. č. 134D524000009 – restaurování následujících
sbírkových předmětů: Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus studio Fr. Avrelii
a Genva Capucini, živůtek z fialového taftu (dámský), živůtek z černého taftu (dámský), kabátek
z černého taftu (dámský), kabátek z modrého taftu (dámský), baret z černého vlněného flauše
(pánský) a klobouk z černého sametu (dámský), využilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
v souladu s podanou žádostí a podmínkami čerpání dotace.17
Restaurování sbírkového předmětu Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus studio Fr.
Avrelii a Genva Capucini, evid. číslo v CES 5339, realizovala restaurátorka písemných památek Jana
Kovandová z Litomyšle, a to zcela v souladu s předloženým restaurátorským záměrem (součástí
žádosti o poskytnutí dotačních prostředků). V průběhu restaurování, které zahrnovalo mimo jiné
16

Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus studio Fr. Avrelii a Genva Capucini, evid. číslo v CES 5339, soubor 6 ks textilu
(živůtek z fialového taftu (dámský), evid. číslo v CES 10557, živůtek z černého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/1, kabátek z černého
taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/3, kabátek z modrého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/4, baret z černého vlněného flauše
(pánský), evid. číslo v CES 15794/2 a klobouk z černého sametu (dámský), evid. číslo v CES 7105).
17
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 5 – 8.
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i mikrobiologické zkoušky, doplnění chybějících míst pomocí papírové suspenze, lokální klížení atd.
byly rovněž prováděny kontroly prováděných prací odpovědným kurátorem sbírkového fondu Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Mgr. Michalem Červenkou. V restaurátorské zprávě, jejíž separát je
součástí závěrečného vyhodnocení akce, se nacházejí veškeré potřebné informace, včetně
doporučeného dalšího režimu pro uchování restaurovaného sbírkového předmětu.
Restaurování sbírkových předmětů: živůtek z fialového taftu (dámský), evid. číslo v CES 10557, živůtek
z černého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/1, kabátek z černého taftu (dámský), evid. číslo
v CES 11411/3, kabátek z modrého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/4, baret z černého
vlněného flauše (pánský), evid. číslo v CES 15794/2 a klobouk z černého sametu (dámský), evid. číslo
v CES 7105, realizovala restaurátorka textilu Helena Kastlová z Chotíkova, a to zcela v souladu
s předloženým restaurátorským záměrem (součástí žádosti o poskytnutí dotačních prostředků).
V průběhu restaurování, které zahrnovalo mimo jiné fixování původních stehů k podkladu
a podkládání rozrušených míst adekvátním materiálem shodného charakteru, byly rovněž prováděny
kontroly prováděných prací odpovědným kurátorem sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o. Mgr. Michalem Červenkou. V restaurátorské zprávě, jejíž separát je součástí
závěrečného vyhodnocení akce, se nacházejí veškeré potřebné informace, včetně doporučeného
dalšího režimu pro uchování restaurovaného sbírkového předmětu.
V současné době se Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., podařilo dosáhnout plánovaného cíle.
Restaurování těchto předmětů přispělo významnou měrou k jejich zhodnocení a tím i zhodnocení
sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

4 Oddělení Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace
4.1 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2020
V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizaci, pracovalo k 31. 12. 2020 celkem
16 stálých zaměstnanců, z toho 11 na plný úvazek (úvazek 1,0) a 5 na zkrácený úvazek (3 x 0,5 úvazek,
2 x 0,75 úvazek). Přepočtený stav zaměstnanců: 14.18
V průběhu roku 2020 došlo v MJPB k následujícím personálním změnám:


od 24. 11. 2020 čerpá mateřskou dovolenou Mgr. Tereza Pelcrová, muzejní pedagožka a PR,
Oddělení informací a knihovny (IK)

MJPB pracovalo k 31. 12. 2019 v následujícím složení (viz přiložená tabulka):
Jméno zaměstnance

Zařazení

Bečvářová, Michaela

Uklízečka, Oddělení hospodářsko – správní (OHS)
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Po odchodu Mgr. Terezy Pelcrové na mateřskou dovolenou zůstalo místo muzejního pedagoga – PR MJPB od 21. 11. do 31. 12. 2020
dočasně neobsazeno.
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Bočanová, Radka, Ing.

Účetní – rozpočtářka – referentka majetkové správy, vedoucí Oddělení
hospodářsko – správního (OHS)

Bouda, Jiří, Mgr.

Archeolog – kurátor sbírkového fondu, vedoucí Archeologického
pracoviště (AP)

Brunová, Věra

Mzdová účetní – personalistka – hlavní pokladní, Oddělení hospodářsko
– správního (OHS)

Červenka, Michal, Mgr.

Kurátor sbírkových fondů – správce depozitáře, vedoucí Oddělení
historie a společenských věd (HIS)

Červenková, Iva

Administrativní a spisová pracovnice – asistentka, Oddělení hospodářsko
– správní (OHS)

Křížková Červená,
Radka, PhDr.

Ředitelka

Loukota, Martin, Mgr.

Archeolog – dokumentátor, Archeologické pracoviště (AP)

Ottová, Dana

Uklízečka, Oddělení hospodářsko – správní (OHS)

Pelcrová, Tereza, Mgr.

Muzejní pedagožka a PR, Oddělení informací a knihovna (IK)

Podroužek, Václav

Technický pracovník – pracovník BOZP, Oddělení hospodářsko – správní
(OHS)

Podroužková, Daniela

Knihovnice, vedoucí Oddělení informací a knihovny (IK)

Rupert, Vladislav

Konzervátor, Oddělení historie a společenských věd (HIS)

Smetanová, Jaroslava,
Mgr., Ph.D.

Kurátorka sbírkových fondů, Oddělení historie a společenských věd (HIS)

Synáčová, Drahomíra

Průvodkyně – pokladní – lektorka/instruktorka, Oddělení Informací a
knihovna (IK)

Vaščáková, Dana

Dokumentátorka – správkyně depozitáře, Oddělení historie
a společenských věd (HIS)

4.2 Organizační struktura MJPB
Organizační struktury MJPB a tím i pracovní zařazení zaměstnanců je strukturováno s cílem kvalitního
zajištění všech činností organizace v souladu s jejími povinnostmi i potřebami a zároveň směřující
k zajištění potřebného provozního komfortu (včetně bezpečnosti).
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4.2.1

Schéma organizační struktury v roce 2020 – k 31. 12. 2020

4.3 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
15

122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb. v platném
znění, dlouhodobou koncepcí a vnitřními předpisy.
4.3.1

Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu

Do prvního stupně evidence bylo v roce 2020 přijato 60 přírůstkových čísel, což představuje 78 ks
sbírkových předmětů, všechna do podsbírek spravovaných Oddělením historie a společenských věd
(HIS) – v řadě 1/2020 – 60/2020 (do podsbírky Historie zapsáno: 18/2020 – 52/2020, 54/2020 –
60/2020, což je 42 přírůstkových čísel, 60 ks sbírkových předmětů; do podsbírky Výtvarné umění
zapsáno: 1/2020 – 17/2020 a 53/2020, tj. 18 přírůstkových čísel, 18 ks sbírkových předmětů).19 V roce
2020 nebylo zapsáno žádné přírůstkové číslo do podsbírky Archeologie spravované Archeologickým
pracovištěm. Zápis do prvního stupně sbírkové evidence provádí v podsbírkách Historie a Výtvarné
umění (dle zařazení v CES) do přírůstkové knihy a zároveň v programu DEMUS Evidence pověřená
pracovnice HIS Dana Vaščáková. Zápis do prvního stupně sbírkové evidence provádí v podsbírce
Archeologie (dle zařazení v CES) do přírůstkové knihy a zároveň v programu DEMUS Evidence
pověřený pracovník AP Mgr. Martin Loukota.
Na základě darovacích smluv DS 1/2020 – 6/2020 nabylo MJPB pro svého zřizovatele předměty do
sbírkového fondu, které odpovídají plánu sbírkotvorné činnosti organizace, jsou regionální
provenience, případně jsou spojeny s významnou regionální osobností, firmou atd. Jedná se např.
tyto předměty do sbírkového fondu: obrazy akademického malíře Josefa Matějky „V polích", „Cesta
na Brůdku“, „Na Hradišti", „Vlčice z Bohušovské stráně"; skautský totem s podstavcem a další
skautské insignie nebo příslušenství stejnokrojů apod.; olejomalba Stanislava Bukovského "Zámek
Hradiště"; míšeňskou vázu; ruční dřevěnou pračku; putovní pohár pro Dělnický cyklistický klub
Štěnovice; soudkovou máselnici, houpacího koně atd.20
Na základě kupní smlouvy KS 1/2020 proběhlo 13 koupí zahrnujících např. následující díla21: práce
akademického malíře Josefa Matějky (perokresbu „Portrét starého muže", olejomalbu „Chlumský
poklad", olejomalbu „Na střeše", kresbu „Rej hmyzu", olejomalbu „Z pastvy ve večerním slunci",
„Autoportrét“, „Ve žních", „Stáj“, akvarel „Švestková alej", akvarel „Hladomoří", akvarel „Krajina ve
větru /Jonáková", „Portrét muže" a „Tancovačka".22
19

Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 2 – 3.
DS 1/2020 – př. č. 14/2020 – obraz „V polích" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 15/2020 – obraz „Cesta na Brůdku" od ak. malíře Josefa
Matějky, př. č. 16/2020 – obraz „Na Hradišti" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 17/2020 – obraz „Vlčice z Bohušovské stráně" od ak.
malíře Josefa Matějky, př. č. 18/2020 – skautský totem s podstavcem, př. č. 19/2020 – khaki torna, př. č. 20/2020 – trubka polnice, př. č.
21/2020 – přezka na skautský opasek, př. č. 22/2020 – skautská košile, př. č. 23/2020 – skautský turbánek, př. č. 24/2020 – skautský šátek,
př. č. 25/2020 – skautský klobouk, př. č. 26/2020 – třídílný jídelní S-šálek, př. č. 27/2020 – skautská vlajka, př. č. 28/2020 – skautská vlajka
družinová, př. č. 29/2020 – skautská vlajka, př. č. 30/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 31/2020 – odznaky skautských
dovedností, př. č. 32/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 33/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 34/2020 – odznaky
skautských dovedností, př. č. 35/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 36/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 37/2020 –
odznak skautských dovedností, př. č. 38/2020 – odznaky skautských dovedností, př. č. 39/2020 – skautská lilie, př. č. 40/2020 – slibový
odznak, př. č. 41/2020 – slibový odznak, př. č. 42/2020 – slibový odznak skauti, př. č. 43/2020 – lilie klopová, př. č. 44/2020 – lilie klopová,
př. č. 45/2020 – odznak lipový lístek, př. č. 46/2020 – odznak lipový lístek, př. č. 47/2020 – hodnostní označení nášivné, př. č. 48/2020 –
domovenka, př. č. 49/2020 – číslo oddílu nášivné, př. č. 50/2020 – číslo oddílu, př. č. 51/2020 – číslo oddílu, př. č. 52/2020 – skautská lilie;
DS 2/2020 – př. č. 53/2020 – olejomalba „Zámek Hradiště"; DS 3/2020 – př. č. 54/2020 – míšeňská váza; DS 4/2020 – př. č. 55/2020 –
putovní pohár pro Dělnický cyklistický klub Štěnovice; DS 5/2020 – př. č. 56/2020 – ruční dřevěná pračka, př. č. 57/2020 – ždímačka
mechanická, př. č. 58/2020 – máselnice soudková; DS 6/2020 – př. č. 59/2020 – houpací kůň, př. č. 60/2020 – police dřevěná).
21
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, s. 4.
22
KS 1/2020 – Př. č.: 1/2020 – perokresba „Portrét starého muže" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 2/2020 – olejomalba „Chlumský
poklad" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 3/2020 – olejomalba „Na střeše" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 4/2020 – kresba „Rej
hmyzu" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 5/2020 – olejomalba „Z pastvy ve večerním slunci" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 6/2020 –
obraz „Autoportrét" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 7/2020 – obraz „Ve žních" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 8/2020 – akvarel
„Stáj“ od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 9/2020 – akvarel „Švestková alej" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 10/2020 – akvarel
„Hladomoří" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 11/2020 – akvarel „Krajina ve větru /Jonáková" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č.
12/2020 – obraz „Portrét muže" od ak. malíře Josefa Matějky, př. č. 13/2020 – obraz „Tancovačka" od ak. malíře Josefa Matějky.
20

16

Způsob nabytí – souhrn: dary – 47 přírůstkových čísel, koupě – 13 přírůstkových čísel, záchranný
archeologický výzkum/sběr – 0 přírůstkových čísel.
Sbírkové předměty v podsbírkách: Historie a Výtvarné umění (dle zařazení v CES Jiná – Historie
a Jiná – Výtvarné umění) jsou do druhého stupně evidence zpracovávány v programu DEMUS 10
Katalog. Odborné zpracování provádí pověření pracovníci HIS: Mgr. Michal Červenka a Mgr. Jaroslava
Smetanová, Ph.D.
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS Katalog 10 byla zapsána inv. č. 21018 –
21038/1-2, 21039 – 21041/1-4, 21042/1-2, 21043 – 21044/1-4, 21045/1-2, 21046 – 21050/1-2,
21051 – 21054/1-4, 21055/1-66, 21056/1-2, 21057/1-5, 21058 – 21077/1-2, 21078 – 21097/1-2,
21098 – 21099/1-2, 21100 – 21101/1-2, 21102 – 21107/1-2, 21108 – 21109/1-2, 21110 – 21158/1-2,
21159 – 21212, včetně, tj. 285 inventárních čísel (do podsbírky Historie: 21018 – 21038/1-2, 21039 –
21041/1-4, 21042/1-2, 21043 – 21044/1-4, 21045/1-2, 21046 – 21050/1-2, 21051 – 21054/1-4,
21055/1- 66, 21056/1-2, 21057/1-5, 21058 – 21077/1-2, 21078 – 21097/1-2, 21098 – 21099/1-2,
21100 – 21101/1-2, 21102 – 21107/1-2, 21108 – 21109/1-2, 21110 – 21124, 21138 - 21155, 21158/12 – 21185, 21188 – 21212, celkem 268 inventárních čísel; do podsbírky Výtvarné umění: 21125 –
21137, 21156 – 21157, 21186 – 21187, celkem 17 inventárních čísel).
V programu DEMUS Katalog 10 bylo editováno 9 105 záznamů.
Sbírkové předměty v podsbírce: Archeologie (dle zařazení v CES Jiná – Archeologie) jsou do
druhého stupně evidence zpracovávány v programu DEMUS 10 Archeologie. Odborné zpracování
prováděl v roce 2020 Mgr. Martin Loukota.
Do druhého stupně evidence v programu DEMUS 10 Archeologie byla zapsána inv. č. A844/1-68 –
A1812/1-3, včetně, tj. 2410 inventárních čísel.
V programu DEMUS 10 Archeologie bylo editováno 1545 záznamů.
V roce 2020 bylo vizuálně zdokumentováno 2 933 evidenčních čísel v systematické evidenci sbírky
MJPB, realizace dokumentátorka HIS Dana Vaščáková, konzervátor Vladislav Rupert, kurátor HIS Mgr.
Michal Červenka, externí spolupracovnice Bc. Alžběta Huclová.
Rovněž byla prováděna úprava a třídění starší vizualizace sb. předmětů v systematické evidenci.
K 31. 12. 2020 bylo vizualizováno celkem 8 388 sb. předmětů zapsaných v systematické evidenci:
v podsbírce Historie vizualizováno celkem 5 960 sb. předmětů, v podsbírce Výtvarné umění
vizualizováno celkem 523 sb. předmětů, v podsbírce Archeologie vizualizováno 1 905 sb. předmětů.
Uskutečnilo se jedno jednání Poradního sboru MJPB, a to dne 4. 12. 2020, zajištěné tajemnicí PS
MJPB Danou Vaščákovou.
V roce 2020 řádně probíhalo pravidelné hlášení aktualizací jednotlivých podsbírek v rámci sbírky
MJPB do CES pro MK ČR prostřednictvím CES on-line (webový portál pro hlášení aktualizací sbírky
do CES MK ČR)23. Zpracováním hlášení pro CES je pověřen Mgr. Michal Červenka. Ve sbírce MJPB
23

Centrální evidence (CES) je veřejně přístupným informačním systémem – seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tyto sbírky jsou uchovávány, doplňovány, spravovány
a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů. CES je především:
plným přehledem muzeí a galerií zřizovaných Českou republikou, kraji nebo obcemi a nikde jinde nezveřejněným seznamem jejich sbírek,
stručně charakterizovaných informací o oborech, v nichž muzea a galerie provádějí sbírkotvornou činnost, informací o tom, kterým sbírkám
jsou nebo mohou být poskytovány dotace z veřejných rozpočtů informací o řadě dalších sbírek, jejichž vlastníky jsou jiné právnické a fyzické
osoby. Záznamy charakteristik sbírek jsou průběžně ve spolupráci se správci sbírek aktualizovány a doplňovány o písemné a obrazové
informace. Při výběru materiálu určeného k doplnění CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné informace nejsou v rozporu
s právem autorským či se zákonem na ochranu osobních údajů. Více na: http://ces.mkcr.cz. [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z www:
http://www.emuzeum.cz/sprava-sbirek/centralni-evidence-sbirek-ces/.
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evidenčním číslem MBO/002-05-06/136002 v databázi CES MK ČR bylo k 31. 12. 2020 celkem 41 951
evidenčních čísel sb. předmětů: což představovalo 41 769 inventárních čísel (podsbírky Výtvarné
umění: 933 inv. č., Historie: 24 144 inv. č., Archeologie: 16 692 inv. č.) a 182 přírůstkových čísel
(podsbírky Výtvarné umění: 66 př. č., Historie: 115 př. č., Archeologie: 1 př. č.).
V roce 2020 byla provedena řádná periodická inventarizace sbírkového fondu:
podsbírka Historie, depozitář č. 3, 4. část na zámku Hradiště, (5 278 inv. č. sbírkových předmětů, tj.
10 % celkové sbírky) 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: Mgr. Michal Červenka (předseda), Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D. (členka), Dana
Vaščáková (členka). 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), případně v evidenčních kartách a bylo doplněno lokační označení
v depozitářích. Rovněž bylo ve spolupráci s konzervátorem MJPB kontrolováno, zda předmět
nepotřebuje konzervační zásah či jiné ošetření nebo opravu. Byla zpracována inventarizační zpráva
a protokol o inventarizaci, inventarizace byla zapsána do katalogizačních karet inventarizovaných
sbírkových předmětů (II. stupeň sbírkové evidence a rovněž do přírůstkové knihy (I. stupeň sbírkové
evidence). Inventarizace byla ukončena vypracováním protokolu k 10. 12. 2020.
Souhrnná tabulka „Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu“
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok celkem

60

Počet nových evidenčních čísel zpracovaných v systematické evidenci
ve sledovaném roce

2695

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

9 105

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

1 545

Fotodokumentace sbírkových předmětů – počet evidenčních čísel za
sledovaný rok

2 933

Počet digitalizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů
zpracovaných v systematické evidenci v elektronické podobě celkem k 31.
12. v podobě obrazového záznamu

8 388

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou online katalogu na internetové stránce muzea

36

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

41 769
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Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12.
sledovaného roku
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 rok24

41 951
0
333
13
5 278

4.3.2 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 ve 3. NP zámku Hradiště – depo podsbírky historie označených čísly 1. – 4.
a do depozitářů v 1. NP a 2. NP DD MJPB Starý Plzenec – depo podsbírky historie a ve 2. NP DD MJPB
Starý Plzenec – depo podsbírky Archeologie.
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 (Mgr. Michal Červenka) ke sledování vlhkosti a teploty s následným zpracováním statistiky
za dané období. Rovněž probíhaly pravidelné kontroly detašovaného depozitáře ve Starém Plzenci
(zodpovědná osoba za podsbírku Archeologie Mgr. Jiří Bouda, vedoucí DD; zodpovědná osoba za zde
deponovanou část podsbírky Historie Mgr. Michal Červenka) – vše bylo zaznamenáváno
do provozních knih jednotlivých depozitářů.
Provozní kontroly depozitárních prostor prováděl v součinnosti s odbornými
z jednotlivých oddělení technický pracovník a technik BOZP v MJPB (Václav Podroužek).

pracovníky

Kontroly sbírkového fondu byly prováděny i ve stálých expozicích MJPB. V návaznosti na pravidelnou
kontrolní činnost byla realizována repase vystavených sbírkových předmětů a předmětů doprovodné
dokumentace (zodpovědné osoby: Mgr. Michal Červenka, Dana Vaščáková).
V roce 2020 provedl konzervátor MJPB Vladislav Rupert na základě spolupráce s kurátory sbírkových
fondů z odd. historie a společenských věd a Archeologického pracoviště v konzervátorské dílně MJPB
ošetření 254 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Konzervátor dále ošetřil dle požadavků
kurátorů jednotlivých výstav nesbírkové předměty určené k vystavení a prezentaci v rámci
doprovodných edukačních programů a animací apod. Ke každému ošetřenému předmětu byly
průběžně zpracovávány konzervátorské zprávy.25
Během roku 2020 konzervátor MJPB Vladislav Rupert pravidelně konzultoval s pracovníky
příslušného metodického pracoviště Západočeského muzea v Plzni – oddělení konzervace
a restaurování ohledně preventivní i sanační konzervace vybraných sbírkových předmětů.

24
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V rámci řádné periodické inventarizace.
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 37 – 38.
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Dodavatelsky bylo restaurováno celkem 7 ks sbírkových předmětů: sbírkové předměty z textilního
fondu, a to živůtek z fialového taftu (dámský), evid. číslo v CES 10557, živůtek z černého taftu
(dámský), evid. číslo v CES 11411/1, kabátek z černého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/3,
kabátek z modrého taftu (dámský), evid. číslo v CES 11411/4, baret z černého vlněného flauše
(pánský), evid. číslo v CES 15794/2 a klobouk z černého sametu (dámský), evid. číslo v CES 7105,
restaurátorkou textilu Helenou Kastlovou26 a sbírkový předmět z knihovního fondu (starý tisk
Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus studio Fr. Avrelii a Genva Capucini, evid. číslo
v CES 5339) restaurátorkou Janou Kovandovou.27
V rámci prezentace sbírkového fondu MJPB mimo vlastní objekt byly v roce 2020 realizovány
smlouvy o výpůjčce pro Městské muzeum Horažďovice, pro Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, pobočku Západočeského muzea v Plzni a město Spálené Poříčí.
V rámci zajištění vlastních autorských výstav MJPB byly realizovány externí smlouvy o výpůjčce např.
s Městským muzeem a galerií Nepomuk, Muzeem Českého krasu v Berouně, Muzeem Policie České
republiky, Muzeem Středních Brd, Západočeským muzeem v Plzni a soukromými subjekty (fyzickými
osobami).
Celkem zapůjčilo MJPB jiným zařízením 333 ks sbírkových předmětů28 a zároveň si vypůjčilo v rámci
výstavní činnosti exponáty pod 13 evidenčními čísly.
Standardním způsobem probíhala a byla kontrolována agenda všech 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. Fotodokumentace je součástí konzervátorských zpráv, kterých ve sledovaném roce
vystavil celkem pod 154 evidenčními čísly (řada KL 1/2020 – 154/2020).29

4.4 Vědecko – výzkumná činnost, odborné vzdělávání, popularizační
činnost
4.4.1 Záchranné archeologické výzkumy a dohledy
Od 1. 6. 2017 je Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., připojeno k informačnímu systému
Archeologická mapa Čech (AMČ), jejímž prostřednictvím informuje ARÚ AV ČR, v. v. i. o plánovaných
akcích a zasílá informace o jejich výsledcích.
Záchranné archeologické výzkumy a dohledy v průběhu roku 2020 realizoval Mgr. Jiří Bouda,
archeolog Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Jednalo se o 37 odborně zaštítěných akcí.30




Dobřany, obytná zóna Kotynka II a ústavní ulice, inž. sítě, negativní situace.
Dobřany, obytná zóna Kotynka II a Ústavní ulice, negativní situace.
Dobřany, TI a MK na poz. 2409/2, 1. a 2. etapa, pozdní doba bronzová.

26

Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 6 - 8.
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 5.
28
MJPB zapůjčilo sbírkové exponáty mj. pro výstavu: Historie a řemesla Spálenopoříčska, místo konání výstavy: prostory zámku ve
Spáleném Poříčí, trvání výstavy: stálá expozice, organizační zajištění výpůjčky: Mgr. Jiří Bouda; pro výstavu: „Jen pro ten dnešní den … aneb
ze svatebních salónů“, místo konání výstavy: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, trvání výstavy: 18. 6. 2020 – 18. 10. 2020,
organizační zajištění výpůjčky: Mgr. Michal Červenka; Obrazy Horažďovic. Ikonografie města od 16. století do současnosti, místo konání
výstavy: Městské muzeum Horažďovice, trvání výstavy: 20. 6. – 4. 10. 2020, organizační zajištění výpůjčky: Mgr. Michal Červenka. Viz
Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 35.
29
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 37 – 38.
30
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 9.
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Dolní Lukavice, transformovna Přeštice, rozšíření R420kV, negativní situace.
Dvorec, obytná zóna Pod Oborou, akce bude pokračovat v roce 2021.
Hradiště u Blovic, zámek Hradiště, sklepy V křídlo, novověk.
Chválenice – vodovod – II. etapa, negativní situace.
Chválenice, RD, p.č. 6/2, negativní situace.
Letiny, výstavba hasičské zbrojnice, negativní situace.
Losiná, II/18025 x III/18047 Losiná – průtah – rekonstrukce, akce bude pokračovat v roce
2021.
Lučiště, vodovod, akce bude pokračovat v roce 2021.
Mítov, RD, st. 29, negativní situace.
Mokrouše, obytná zóna Na Trávníkách, negativní situace.
Mokrouše, st. 24, stavba garáže, negativní situace.
Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, výstavba inženýrských sítí, novověk.
Nepomuk, obytná zóna Na Daníčkách, II. etapa, negativní situace.
Nepomuk, propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace – Přesanická ulice, negativní
situace.
Nepomuk, ul. U Potoka, Myslivecká – kNN, negativní situace.
Nezdice, p.č. 105, vodovodní přípojka, negativní situace.
Nezvěstice, lávka Nezvěstice ev. č. NEZ – 01, negativní situace.
Nezvěstice, RD, p.č. 48/4, negativní situace.
Předenice, RD, p.č. 410, negativní situace.
Přešín, vodovod, akce bude pokračovat v roce 2021.
Přeštice, Smetanova ulice, Dukelská ulice – kNN, negativní situace.
Přeštice, ul. Hlávkova, V Brance – NN, novověk, industriální období.
Přeštice, ul. Tyršova, Tylova, Vrchlického – kNN, negativní situace.
Radošice, p.č. 1055/4, 1073/2, novostavba hnojiště, negativní situace.
Radošice, p.č. 405/9, stavební úpravy hnojné koncovky, negativní situace.
Robčice, p.č. 481/2 – kNN, negativní situace.
Srby, výstavba místní komunikace, negativní situace.
Stod, p.č. 353/14 – kNN, negativní situace.
Štěnovice, K Lomu, p.č. 884/66, manipulační zpevněná štěrková plocha, negativní situace.
Štěnovice, Plzeňská ul., p.č. 646 – kNN, negativní situace.
Únětice, inž. sítě pro 4 RD, negativní situace.
Vlčice, polní cesta C 15, 16, vodní tůň VN 100, akce bude pokračovat v roce 2021.
Žinkovy, p.č. 116/10 – kNN, negativní situace.
Žinkovy, vodovod, kanalizace a ČOV, negativní situace.

4.4.2 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 2020.






MuzBlovice/129/20, Stod, Hradecká, p.č. 353/14 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/141/20, Štěnovice, Plzeňská ul., p.č. 646 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/142/20, Robčice, p.č. 481/2 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/212/20, Nepomuk – Dvorec, V Huti, prodloužení kanalizace, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/229/20, Nezvěstice, RD, p.č. 48/4, zpráva o dohledu.
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MuzBlovice/290/20, Chválenice – vodovod – II. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/375/20, Mokrouše, st. 24, stavba garáže, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/376/20, Chválenice, RD, p.č. 6/2, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/377/20, Přeštice, Smetanova ulice, Dukelská ulice – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/378/20, Mokrouše, obytná zóna Na Trávníkách, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/400/20, Předenice, RD, p.č. 410, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/444/20, Žinkovy, p.č. 116/10 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/445/20, Radošice, p.č. 1055/4, 1073/2, novostavba hnojiště, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/446/20, Radošice, p.č. 405/9, stavební úpravy hnojné koncovky, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/506/20, Nepomuk, obytná zóna Na Daníčkách, II. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/702/20, Nepomuk, ul. U Potoka, Myslivecká – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/745/20, Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, výstavba inženýrských sítí,
nálezová zpráva.
MuzBlovice/759/20, Mítov, RD, st. 29, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/761/20, Nezvěstice, lávka Nezvěstice ev. č. NEZ – 01, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/806/20, Štěnovice, K Lomu, p.č. 884/66, manipulační zpevněná štěrková plocha,
zpráva o dohledu.
MuzBlovice/843/20, Blovice, Kolowratská pohřební kaple s hrobkou, 2. etapa obnovy
vzdušného větracího kanálu podél kaple, nálezová zpráva.
MuzBlovice/871/20, Dobřany, TI a MK na poz. 2409/2, 1. a 2. etapa, předběžná zpráva.
MuzBlovice/872/20, Dobřany, obytná zóna Kotynka II a ústavní ulice, inž. sítě, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/873/20, Dobřany, obytná zóna Kotynka II a Ústavní ulice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/938/20, Žinkovy, vodovod, kanalizace a ČOV, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/939/20, Losiná, II/18025 x III/18047 Losiná – průtah – rekonstrukce, SÚSPK,
sezóna 2020, předběžná zpráva.
MuzBlovice/940/20, Losiná, II/18025 x III/18047 Losiná – průtah – rekonstrukce, Obec Losiná,
sezóna 2020, předběžná zpráva.
MuzBlovice/966/20, Přeštice, ul. Tyršova, Tylova, Vrchlického – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/1018/20, Přeštice, ul. Hlávkova, V Brance – NN, předběžná zpráva.
MuzBlovice/1019/20, Nepomuk, propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace –
Přesanická ulice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/1034/20, Nezdice, p.č. 105, vodovodní přípojka, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/1035/20, Letiny, výstavba hasičské zbrojnice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/1036/20, Srby, výstavba místní komunikace, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/7/21, Dolní Lukavice, transformovna Přeštice, rozšíření R420kV, zpráva
o dohledu.

4.4.3 Vyjádření k provedení výzkumu
Vyjádření k provedení výzkumu vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2020.



MuzBlovice/41/20, Lažany, PJ, parc. č. 3766/10 – kNN.
MuzBlovice/64/20, II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část – úsek 3 – přeložka silnice III/11756
u Kucín.
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MuzBlovice/86/20, Zelené, PJ, parc. č. 62/1 – kNN.
MuzBlovice/87/20, Štěnovice, PJ, parc. č. 715/10 – kNN.
MuzBlovice/213/20, II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část – napřímení silnice II/230 mezi
Týništěm a Újezdem.
MuzBlovice/258/20, Plzeň, PM_0309, Plzeň – Radobyčice Panenská, TS (IE-12-00007941),
stavba na k.ú. Štěnovice, p.č. 1095/1, 1095/6.
MuzBlovice/291/20, Stod, PJ, soubor MK.
MuzBlovice/399/20, Chlumčany, parc. č. 378/17 – NN.
MuzBlovice/428/20, Spálené Poříčí, PJ, parc. č. 1976/5 – kNN.
MuzBlovice/455/20, Kasejovice, PJ, čp. 180 – NN.
MuzBlovice/600/20, Štěnovice, PJ, doplnění chlazení do haly DC1 (Prologis Park Štěnovice).
MuzBlovice/699/20, Nezdice, PJ, DČOV, st.p. 23.
MuzBlovice/700/20, Mantov, PJ, RD, parc. č. 688/1 a st.p. 96.
MuzBlovice/736/20, Stod, PJ, dálková cyklotrasa CT3 Praha – Plzeň – Regensburg, úsek D5.
MuzBlovice/792/20, Štěnovice, PJ, RD, parc. č. 936/7.
MuzBlovice/793/20, Milínov, PJ, místní komunikace (a inž. sítě) v katastrálním území Milínov,
parc. č. 1342/15, 1018/1, 1018/4, 1014/18, 1347, 1014/16.
MuzBlovice/821/20, Blovice, č.p. 426, 600 – kNN.
MuzBlovice/822/20, Stod, PJ, stavební úpravy obj. na s.p.č. 91/1, nám. ČSA 617.
MuzBlovice/909/20, Louňová, PJ, rodinné domy, Z2.
MuzBlovice/1020/20, I/20 Životice, křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014.

4.4.4 Odborné zpracování nálezových souborů



základní zpracování výsledků ZAV Dobřany, TI a MK na poz. 2409/2, 1. a 2. Etapa; úprava
terénní dokumentace (Mgr. Jiří Bouda)
základní zpracování a příprava k evidenci ZAV Přeštice, Masarykovo nám., S strana (Mgr.
Martin Loukota)

4.4.5 Další odborná, vědecká a popularizační činnost AP
V průběhu sledovaného roku prováděli odborní pracovníci AP:








konzultace bakalářské práce, E. Podzimková, Prostorový model gotické podoby tvrze
v Blovicích, FAV ZČU, společně s Ing. H. Hanzlíkovou (Mgr. Jiří Bouda)
přípravu a přednesení příspěvku BOUDA, Jiří – HUS, Miroslav – OMELKA, Martin –
ŠNEBERGER. Vrčeň. ZAV při přístavbě objektu školy. Předběžné sdělení. (Mgr. Jiří Bouda)
přípravu a realizaci odborných článků a statí pro Blovické noviny na regionální tematiku (Mgr.
Jiří Bouda)
přípravu a realizaci příspěvku do sborníku Archeologia historica 2020, roč. 45, č. 2 – BOUDA,
Jiří a ČERVENKA, Michal. Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního
Plzeňska (Mgr. Jiří Bouda)
přípravu odborných přednášek poskytovaných muzeem v rámci neformálního vzdělávání pro
školní mládež a zájmové skupiny (Mgr. Jiří Bouda)
přípravu a realizaci příspěvku do sborníku Jižní Plzeňsko XVIII. – BOUDA, Jiří. Nález kachle
s motivem Ferdinanda I. na zámku Hradiště u Blovic (Mgr. Jiří Bouda)
přípravu a realizace výstavy Proměny zámku Hradiště – archeologická část (Mgr. Jiří Bouda,
Mgr. Martin Loukota)
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redakční práce na sborníku Jižní Plzeňsko XVIII. (Mgr. Jiří Bouda)
redakční práce na publikaci Zámek a panství Hradiště (Mgr. Jiří Bouda)
spolupráci na přípravě a realizaci projektu Českého rozhlasu Plzeň Domy s duší (Mgr. Jiří
Bouda)
spolupráci na přípravě a realizaci projektu Českého rozhlasu Plzeň poklady minulosti (Mgr. Jiří
Bouda)
spolupráci na přípravě a realizaci projektu České televize Toulavá kamera – pořady Srby
u Blovic, Zámek Hradiště (Mgr. Jiří Bouda)

4.4.6 Odborná, vědecká a popularizační činnost HIS
V průběhu sledovaného roku prováděli odborní pracovníci HIS:
















fotodokumentaci města Blovice a regionu Plzeň-jih pro potřeby doplňování fotoarchivu
muzea – lokality Blovice, Plzeň-jih (Mgr. Michal Červenka, Dana Vaščáková)
metodickou pomoc a spolupráci s Městským muzeem a galerií Nepomuk (Mgr. Michal
Červenka, Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
přípravu kapitoly pro publikaci Zámek a panství Hradiště, tematický výzkum Rodina Klikarů na
zámku Hradiště (KPM, Mgr. Michal Červenka)
přípravu odborných článků a statí pro Blovické noviny na téma osobnosti a historie Blovic
a Blovicka (Mgr. Michal Červenka, Vladislav Rupert, Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
přípravu odborných přednášek poskytovaných muzeem v rámci neformálního vzdělávání pro
školní mládež a zájmové skupiny (Mgr. Michal Červenka, Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
přípravu a realizaci audiovzpomínky na Jaroslava Kursu (Mgr. Michal Červenka)
přípravu a realizaci autorských výstav Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii (online), Mezi
povinností a svědomím (fyzická i online verze)
přípravu a realizaci příspěvku do sborníku Archeologia historica 2020, roč. 45, č. 2 – BOUDA,
Jiří a ČERVENKA, Michal. Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního
Plzeňska (Mgr. Michal Červenka)
realizaci přednášky v rámci cyklu Zámek a panství Hradiště na téma Podnikatelská rodina
Klikarů a zámek Hradiště (1918 – 1945) (Mgr. Michal Červenka)
spolupráci s městem Spálené Poříčí na přípravě nových expozic v prostorách místního zámku
(Mgr. Michal Červenka)
spolupráci na přípravě a realizaci projektu Českého rozhlasu Plzeň Domy s duší (Mgr. Michal
Červenka)
výzkum a dokumentaci na téma Blovice v období nesvobody 1948 – 1989 (KPM, Mgr. Michal
Červenka)
výzkum lokálních elit v Blovicích v 2. pol. 19. stol. a na poč. 20. stol. (Mgr. Jaroslava
Smetanová, Ph.D.)
zajištění organizace a vedení Klubu přátel muzea (KPM) MJPB (Mgr. Michal Červenka, Mgr.
Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
zajištění muzejních edukačních odborných programů na velikonoční a adventní téma v rámci
neformálního vzdělávání pro školní mládež a zájmové skupiny (Mgr. Michal Červenka)

4.4.7 Odborná, vědecká a popularizační činnost ostatní
V průběhu sledovaného roku prováděli odborní pracovníci ostatní (mimo sbírkotvorná pracoviště):
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přípravu kapitoly pro publikaci Zámek a panství Hradiště, tematický výzkum Zámek Hradiště,
sídlo Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (PhDr. Radka Křížková Červená)
příprava příspěvku Dotýkejte se, prosím na mezinárodní konferenci Múzea a galérii bez bariér
pořádaného Dubnickým muzeem v Dubnici nad Váhom pod záštitou Ministerstva kultury
Slovenské republiky – prezentace, předtisková příprava (PhDr. Radka Křížková Červená, Mgr.
Tereza Pelcrová)
přípravu a realizace autorské výstavy Proměny zámku Hradiště ve spolupráci s odbornými
pracovišti MJPB (PhDr. Radka Křížková Červená)
přípravu propagačních materiálů a odborných statí pro Blovické noviny (Mgr. Tereza
Pelcrová)
spolupráci na přípravě a realizaci projektu Českého rozhlasu Plzeň Domy s duší (Mgr. Tereza
Pelcrová
spolupráci na přípravě a realizaci pořadu Českého rozhlasu Plzeň o autorské výstavě V létě na
nebi, v zimě na zámku a projektu zpřístupnění této výstavy handicapovaným návštěvníkům
V létě na nebi, v zimě na zámku pohledem, poslechem, dotykem, který byl finančně podpořen
MK ČR v roce 2019 (Mgr. Tereza Pelcrová, Václav Podroužek)

4.4.8 Členství odborných pracovníků v oborových komisích AMG, odborných sdruženích
a společnostech
Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, AMG – Komise archeologické a Krajské
archeologické komise.
Mgr. Michal Červenka je členem AMG – Komise etnografické a Komise muzejních historiků, členem
Komise Rady PK pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Plzeňského kraje, členem Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
PhDr. Radka Křížková Červená je předsedkyní Revizní komise AMG, členkou AMG – Komise pro
muzejní management.
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.
Dana Vaščáková je členkou AMG – Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR, tajemnicí
Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
4.4.9 Účast na seminářích a konferencích
Pracovníci MJPB se zúčastňují odborných školení, seminářů a konferencí dle své specializace
a s ohledem na provozní potřeby organizace. MJPB podporuje profesní růst zaměstnanců
prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a zvyšování jejich odborné kvalifikace.
Ve sledovaném roce absolvovali např. následující školení, semináře a konference:
 Ing. Radka Bočanová: školení Účetní program Fénix, MJPB (30. 6. 2020), provozní školení
podle potřeb organizace.
 Mgr. Jiří Bouda: Schůze Západočeské pobočky České archeologické společnosti (včetně

prezentace příspěvku), Plzeň (29. 2. 2020) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Věra Brunová: seminář Aktuality personalistiky v roce 2020, Plzeň (8 6. 2020) a další provozní
školení podle potřeb organizace.
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 Mgr. Michal Červenka: seminář Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru,
Praha (25. 2. 2020), účast na online konferenci Virtuální muzeum II. (21. 4. 2020), sledování
online odborného semináře Prezentace dějin v malých muzeích (5. 11. 2020), sledování
záznamu z konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě (23. 11. 2020), sledování záznamu
z konference Virtuální muzeum V – Operační systém expozic jako odpověď na
post(covid)ovou dobu (30. 11. 2020) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Iva Červenková: provozní školení podle potřeb organizace.
 PhDr. Radka Křížková Červená: účast na jednání Exekutivy AMG, Praha (15. 1., 19. 2., 11. 3.
2020, online 21. 10., 1. 12. 2020), seminář Bezpečné chování paměťových institucí
v kyberprostoru, Praha (25. 2. 2020), Senát AMG, Praha (3. 3., 18. 6., 17. 9. 2020), jednání
Revizní komise AMG, Praha (25. 5. 2020), výjezdní zasedání Exekutivy AMG, Tábor (15. – 16.
7. 2020), online účast na mezinárodní konferenci Múzea a galérie bez bariér – zpřístupnění
památkových objektů a muzeí zdravotně handicapovaným návštěvníkům, Dubnica nad
Váhom (23. – 25. 11. 2020) a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Mgr. Martin Loukota: provozní školení podle potřeb organizace.
 Mgr. Tereza Pelcrová: nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky, za podpory Ministerstva
kultury ČR, AMG (v průběhu akad. roku 2019/2020), seminář MAS SJN – Canva – tvorba
grafických dokumentů, pozvánek, letáků a plakátů, Nepomuk (9. 6. 2020), online účast na
mezinárodní konferenci Múzea a galérie bez bariér, Dubnica nad Váhom (23. – 25. 11. 2020)
a další provozní školení podle potřeb organizace.
 Václav Podroužek: provozní školení podle potřeb organizace.
 Daniela Podroužková: provozní školení podle potřeb organizace.
 Vladislav Rupert: provozní školení podle potřeb organizace.
 Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.: provozní školení podle potřeb organizace.
 Drahomíra Synáčová: provozní školení podle potřeb organizace.
 Dana Vaščáková: provozní školení podle potřeb organizace.
4.4.10 Odborné vzdělávání v MJPB
Realizace a průběh odborného vzdělávání v MJPB byl zcela zásadní měrou ovlivněn epidemickou
situací v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ze které vyplývala platná mimořádná opatření
vyhlášená vládou ČR i opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení zřizovatele.
4.4.10.1 Spolupráce se ZČU v Plzni
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., spolupracuje od roku 2015 s Katedrou filozofie
Západočeské univerzity v Plzni. V akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021 MJPB zajišťovalo
praktickou část výuky v předmětu Praxe regionální kulturní aktivity31 studijního oboru Evropská
kulturní studia. V rámci praxe se studenti seznámili s odbornými činnostmi muzea v návaznosti na
platnou legislativu. Metodické vedení praktické výuky zajišťovali PhDr. Radka Křížková Červená a Mgr.
Michal Červenka. Bohužel realizace této části výuky musela být omezena a přesunuta do online
31

Cílem předmětu je dovést studenta k samostatnému výstupu s využitím metodologické přípravy z předchozích seminářů. Vede ho
k praktickému kontaktu s regionálními kulturními institucemi a k vhledu do jejich chodu, potřeb a možností. Zároveň vybízí k vlastní reflexi
pojmů kultura, region, kulturní dědictví aj. a napomáhá vhodně zaměřit a rozvinout studentův kreativní a badatelský potenciál.

26

prostoru. Z důvodu platných omezení nemohlo MJPB tentokráte zajistit pro studenty FF ZČU exkurze
navazující na semináře předmětu Péče o kulturní dědictví32.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., spolupracuje již od roku 2014 s Katedrou geomatiky
Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, v roce 2020 navázalo spolupráci
s Regionálním technickým institutem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Kooperace KGM
FAV ZČU (https://kgm.zcu.cz/) a RTI FST ZČU (https://www.rti.zcu.cz/) s Muzeem jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., pokračuje zejména v oblastech sběru dat, tvorby 3D modelů, poskytování
odborných konzultací a spolupráce při organizaci odborných akcí.
4.4.10.2 Metodická pomoc pro oborové organizace v regionu
Mgr. Michal Červenka průběžně metodicky zajišťoval a vedl konzultace k programu na evidenci
sbírkového fondu DEMUS Katalog a CES on-line pro kolegy z muzeí v regionu.

4.5 Publikační činnost
4.5.1 Publikační činnost MJPB
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., vydává 1 x ročně vlastní historickovlastivědný sborník pod
názvem Jižní Plzeňsko. Po obsahové stránce je publikace výlučně zaměřena na jižní část plzeňského
regionu. Výkonným redaktorem sborníku je Mgr. Jiří Bouda. Jazykovou korekturu zajišťuje PhDr.
Milena Durasová. V roce 2020 byl do tisku připraven sborník Jižní Plzeňsko XVIII/2020.33
Bibliografické údaje: BOUDA, Jiří, ed. Jižní Plzeňsko XVIII: Historickovlastivědný sborník Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o. 1. vydání. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 2020. [102 s.]
ISBN 978-80-87495-24-7.
Obsah sborníku:







ŘEHÁČEK, Karel. Blesková noční povodeň na Spálenopoříčsku v srpnu 1925, její popis
a dokumentace. (s. 3 – 16)
BÍLKOVÁ, Jitka. Tématika jižního Plzeňska v časopise Mladá stráž. (s. 17 – 44)
ŠPAČKOVÁ, Jitka. Nepomucké školy v letech 1914–1918. (s. 45 – 60)
ROŽMBERSKÝ, Petr. Dvě vysoké pece v Mítově. (s. 61 – 67)
BOUDA, Jiří. Nález kachle s motivem Ferdinanda I. na Hradišti u Blovic. (s. 68 – 70)
KRÁTOŠKOVÁ, Hana. Miloslav Klement, nejen stavitel mostů (a monolitu na Pražském hradě).
(s. 71 – 96)

4.5.2 Publikování v denním tisku – články o MJPB
Ve sledovaném roce bylo v médiích publikováno 169 článků činnosti MJPB (viz detailní výčet)34:

32

V rámci předmětu se studenti seznamují s vývojem památkové péče a muzeologie, s nejvýznamnějšími kulturními institucemi a také
s nejvýznamnějšími legislativními předpisy upravujícími praxi v ochraně kulturního dědictví a péči o muzejní sbírky a předměty památkové
povahy v ČR. V navazujícím semináři se naučí tyto informace využívat v praxi a během exkurzí si své poznatky mohou ověřit.
33
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 39.
34
Záznamy jsou vytvořené ve shodě s normou ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace
informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.
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4.5.2.1 Články (řazeno chronologicky vzestupně)




















Přednáška bude v Blovicích: z Plzeňska: tipy na víkend. Plzeňský deník. 2020, roč. 29, č. 2
(03.01.2020), s. 10. ISSN 1210-5139.
JOSEFOVÁ, Hana. O Měsíci se bude mluvit v Blovicích: tipy deníku. Plzeňský deník. 2020. roč.
29, č. 6 (08.01.2020), s. 2. ISSN 1210-5139.
JOSEFOVÁ, Hana. Tip na středu 8. ledna: o Měsíci se bude mluvit v Blovicích. In: Plzeňský
deník – informace, které jsou vám nejblíž [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 8.1.2020
[vid. 2021-02-15]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-stredu-8ledna-o-mesici-se-bude-mluvit-v-blovicich-20200108.html.
(bh). Studenti zvou na vernisáž. Plzeňský deník. 2020. roč. 29, č. 17 (21.01.2020), s. 1. ISSN
1210-5139.
BOUDA, Jiří. Josef Vojtěch Hellich (17. 4. 1807–22. 1. 1880). Blovické noviny. 2020, roč. 30, č.
1 (24.01.2020), s. 21. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4858.
PELCROVÁ, Tereza. Jak se otevíralo Hradiště… Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 1
(24.01.2020), s. 22. Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4858.
PELCROVÁ, Tereza. Krásný start – krásný celý rok. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 1
(24.01.2020), s. 21. Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4858.
PELCROVÁ, Tereza. Na co se těšit? Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 1 (24.01.2020), s. 21.
Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4858.
Rockový rok v ZUŠ Blovice. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 1 (24.01.2020), s. 18. Také
dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4858.
ŠLAISOVÁ, Barbora. Zámecký literární večer. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 1 (24.01.2020),
s. 16. Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4858.
Na rande do blovického muzea. Plzeňský deník. 2020, roč. 29, č. 37 (13.02.2020), s. 2. ISSN
1210-5139.
MŠ. Výstavu ke 200. výročí narození Boženy Němcové si připravili v Blovicích. In: QAP.cz –
Vaše internetové noviny – Informace z Plzeňského kraje kvapem [online]. Plzeň: QAP
Production, s.r.o., 15. 2. 2020 10:30 SEČ [vid. 2021-02-09]. Dostupné z:
https://www.qap.cz/object/vystavu-ke-200-vyroci-narozeni-bozeny-nemcove-si-pripravili-vblovicich-111270.
Akce ZUŠ Blovice minulé i budoucí. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 24.
Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4925.
BOUDA, Jiří a RUPERT, Vladislav. Letecké neštěstí v Blovicích v roce 1937. Blovické noviny.
2020, roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 14–15. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
BROŽEK, Aleš a ČERVENKA, Michal. Blovické osobnosti: Jaroslav Kursa. Blovické noviny. 2020,
roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 15. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
ČERVENKA, Michal. Ústava z roku 1920 a československá vlajka. Blovické noviny. 2020, roč.
30, č. 2 (21.02.2020), s. 14. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
Kalendárium akcí. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 13. Také dostupné z:
https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=4925.
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Koncert populární hudby: Základní umělecká škola Blovice pořádá […]. Blovické noviny. 2020,
roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 25. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
Literární soutěž: MAS Aktivios, z. s., a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. vyhlašují […].
Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 33. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
PELCROVÁ, Tereza. Nuda v muzeu?: v tom našem určitě ne! Blovické noviny. 2020, roč. 30, č.
2 (21.02.2020), s. 13. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
Velikonoční jarmark: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. vás srdečně zve na […].
Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 2 (21.02.2020), s. 13. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=4925.
Přednáška bude o Hradišti. Plzeňský deník. 2020. roč. 29, č. 46 (24.02.2020), s. 2. ISSN 12105139.
JOSEFOVÁ, Hana. Tip na úterý 25. února: přednáška bude o Hradišti. In: Plzeňský deník –
informace, které jsou vám nejblíž [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 25.2.2020 [vid.
2021-02-15]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-25-unoraprednaska-bude-o-hradisti-20200225.html.
JOSEFOVÁ, Hana. Vystaví modely barokních staveb: tipy deníku. Plzeňský deník. 2020. roč. 29,
č. 56 (06.03.2020), s. 2. ISSN 1210-5139.
Blovické ženy bilancovaly. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 36. Také
dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
ČERVENKA, Michal. Blovické osobnosti: Jan Sýkora. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3
(20.03.2020), s. 16. Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
ČERVENKA, Michal. Rozhovor s odborníkem na historii vlajek Ing. Alešem Brožkem. Blovické
noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 15. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=5013.
ČERVENKA, Michal. Sto let naší státní vlajky – zákon o státní vlajce, státních znacích a státní
pečeti. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 14. Také dostupné z:
https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
Čtení na zámku. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 20. Také dostupné z:
https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
Domácí koncerty – výzva všem občanům ke společnému muzicírování! Blovické noviny. 2020,
roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 25. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=5013.
HAMBERGEROVÁ, Irena. Kostel sv. Jana Evangelisty: za památkami našeho města. Blovické
noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 8–9. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=5013.
Kalendárium akcí. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 13. Také dostupné z:
https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
Patronátní právo na panství Hradiště: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. vás srdečně
zve na přednášku z přednáškového cyklu Zámek a panství Hradiště […]. Blovické noviny. 2020,
roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 16. Také dostupné z: https://www.blovicemesto.cz/evt_file.php?file=5013.
PELCROVÁ, Tereza. Jedeme dál! Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3 (20.03.2020), s. 13. Také
dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
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Peregrinus Silva Bohemica: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., a Západočeská
univerzita v Plzni Vás srdečně zvou na výstavu […]. Blovické noviny. 2020, roč. 30, č. 3
(20.03.2020), s. 16. Také dostupné z: https://www.blovice-mesto.cz/evt_file.php?file=5013.
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Praha: Český rozhlas, 26. prosinec 2020 [vid. 2021-02-05]. Dostupné z:
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15 544 Kč.
Periodika:
 Archeologické rozhledy: informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů
v Československu. Praha: Státní archeologický ústav, 1949- . ISSN 0323-1267.
 Český časopis historický = The Czech Historical Review. Praha: Academia, 1990- . ISSN 08626111.
 Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
a na Slovensku. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007-. ISSN 0009-0794.
 Hláska: Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 1990- .
 Muzeum: muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008- . ISSN 1803-0386.
 Památky archeologické. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1993- . ISSN 0031-0506.
 Pod Zelenou horou: vlastivědný sborník jižního Plzeňska. Měčín: Městský úřad, 1997- . ISSN
1802-8594.
 Vítaný host: čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje. Plzeň: RegionAll, 2006- . ISSN 1801-6561.
 Archæologia historica. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1976- . ISSN 0231-5823.
Z nakoupených regionálních titulů např.:
 VOLNÝ, Zdeněk. Toulky českou minulostí. Patnáctý díl. První vydání. Praha: Via facti, 2019.
213 stran. ISBN 978-80-904103-6-7.
 ČORNEJ, Petr. Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. Vydání první. V Praze: Paseka,
2019. 855 stran. ISBN 978-80-7432-990-6.
 GALAŠ, Radek. Československé četnictvo (1918-1929). Vydání 1. Praha: Academia, 2019. 353
stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh. První republika; svazek 11. ISBN 978-80200-3016-0.
 Textil v muzeu: oděvy a textilní doplňky pro liturgii a obřady. Vydání první. V Brně:
Technické muzeum, 2015. 176 stran. ISBN 978-80-87896-25-9.
 KOUTSKÝ, Emil. Josef Matějka: 1881-1953. První vydání. Blovice: Emil Koutský, 2019. 107
stran. ISBN 978-80-270-5474-9.
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 OCHRANA, František a kol. Metodologie a řízení výzkumu v muzeu. Vydání první. Praha:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2019. 105 stran. ISBN 978-80-88270-11-9.
 NACHTMANNOVÁ, Alena, ed. a KLAPETKOVÁ, Olga, ed. Společenská role módy po vzniku
Československé republiky: sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané
Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze
ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav,
2019. 127 stran. ISBN 978-80-7480-131-0.
 STRNADOVÁ, Anna. Prodloužená sonáta života Boženy Němcové. Vydání první. Brno:
MOBA, 2020. 317 stran. ISBN 978-80-243-8749-9.
 SULZENBACHER, Gudrun. Zapomenutá řemesla a život na venkově. Druhé, upravené české
vydání. [Praha]: Slovart, [2017], ©2017. 64 stran. ISBN 978-80-7529-350-3.
 WINTER, Tomáš et al. Jdi na venkov!: výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích
1800-1960. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, [2019]. 399 stran. ISBN 978-8088256-10-6.
Knihovna MJPB zajišťuje správu agendy ISBN pro organizací vydávané publikace.
4.6.1 CLAVIUS
Do přírůstkového seznamu knihovního systému CLAVIUS bylo zapsáno 140 nových přírůstkových
čísel.
Celkem bylo ve sledovaném roce vloženo do systému CLAIUS v rámci zpracování knihovních jednotek
vloženo 363 titulů/398 přírůstkových čísel (včetně tzv. retrozáznamů). Posledním přírůstkovým
číslem řady ve sledovaném roce je číslo 11 633.
K 31. 12. 2020 je v knihovním systému CLAVIUS vloženo 8 147 titulů / 9 131 přírůstkových čísel, tj.
cca 78 % z celkového počtu svazků.
Čárkové kódy a signatury byly ve sledovaném roce vylepeny do všech elektronicky zpracovaných
knihovních jednotek.
Byla provedena pravidelná údržba knihovního systému CLAVIUS – čištění slovníků, aktualizace
Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí (CADR), aktualizace adresáře AMG a Adresáře
knihoven a informačních institucí ČR Národní knihovny ČR.
4.6.2 Poskytování knihovnických služeb
Knihovna MJPB slouží kromě široké veřejnosti i pracovníkům muzea. V rámci výpůjční služby
realizovala knihovnice Daniela Podroužková 296 výpůjček a zaevidovala 4 badatele z řad veřejnosti.
Celkem bylo v knihovně registrováno 20 uživatelů (včetně zaměstnanců muzea).
Pracovnice knihovny MJPB 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.

4.7 Provozní činnosti
Provozní činnosti MJPB, včetně příslušné administrativní agendy, zajišťovali ve sledovaném roce
pracovníci odd. hospodářsko – správního, v případě potřeby v součinnosti s ostatními odděleními
muzea.
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Vedoucí oddělení Ing. Radka Bočanová, účetní – rozpočtářka – referentka majetkové správy, tvořila
a sledovala rozpočet MJPB, prováděla evidenci dlouhodobého majetku, účtovala v programu Fénix
a vyhotovovala čtvrtletní a roční účetní závěrky, poskytovala požadované informace do systému
KEVIS a E – ZAK Plzeňského kraje, připravovala podání žádostí o dotace v titulech Program obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (poskytovatel podpory: MK ČR),
Programu ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí v roce 2020 – náročné
restaurování, konzervování ISO/D-c (poskytovatel podpory: MK ČR), prováděla veškeré práce
spojené s finanční složkou závěrečného vyhodnocením úspěšných projektů z dotačních titulů –
v Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Programu
ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí v roce 2020 – náročné restaurování,
konzervování ISO/D-c, zajišťovala administrativní úkony spojené s veřejnými zakázkami, zpracovávala
agendu vnitřních předpisů a směrnic organizace, zajišťovala součinnost dle požadavků CN PK, FÚ ČR
a zpracovávala statistické výkazy požadovaných po organizaci.
Hlavní pokladní – personalistka – mzdová účetní Věra Brunová prováděla veškeré úkony spojené se
mzdovou agendou, zpracovávala účetní doklady, zajišťovala styk s bankou, nákup přes CN PK, vedení
FKSP, evidenci majetku a provoz hlavní pokladny, zajišťovala agendu vyúčtování záchranného
archeologického výzkumu prováděného pracovníky AP MJPB, úkony v personalistice, zajišťovala
součinnost s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami, evidovala poskytnuté OOP, spolupracovala se SFŽP při
monitoringu udržitelnosti projektu Regenerace zámeckého parku v Blovicích.
Technický pracovník – technik BOZP MJPB Václav Podroužek zajišťoval pravidelnou údržbu zámku
Hradiště, celého zámeckého areálu i svěřené techniky, prováděl drobné opravy, koordinoval
dodavatelsky řešené 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. Společně s konzervátorem
Vladislavem Rupertem (HIS) zajišťovali komentované prohlídky autorské výstavy V létě na nebi,
v zimě na zámku.
Uklízečky Dana Ottová a Michaela Bečvářová plnily všechny úkoly plynoucí z jejich pracovní náplně,
podílely se na zajišťování hladkého průběhu všech akcí a výstav MJPB (včetně spolupráce na přípravě
a instalaci výstavního mobiliáře, květinové výzdoby atd.)
Administrativní a spisová pracovnice – asistentka Iva Červenková komplexně zajišťovala
spisové služby MJPB (včetně elektronických, doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových
schránek) – v roce 2020 bylo zapsáno 1 077 evidenčních čísel el. spisové služby, dále se věnovala
předarchivní péči o dokumenty, vedení autoprovozu včetně celoročního vyhodnocení, nákupu
a výdeji stravenek, kontrole cestovních příkazů, zajišťovala administrativní část odborných konferencí
pořádaných MJPB, podílela se na zajišťování provozních potřeb organizace aj.

5 Kulturně výchovná a osvětová činnost – souhrnný přehled (včetně
návštěvnosti)
5.1 Souhrn návštěvnosti
Expozice, výstavy, akce a doprovodné programy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace, navštívilo v roce 2020 celkem 6 621 návštěvníků.35
35

Viz Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2020 – Kult (MK) 14-01 v příloze VZ MJPB.
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Pracovníci MJPB připravili pro návštěvníky během roku 2020 celkem 22 kulturně výchovných akcí36
a 10 výstav.
MJPB na zajištění návštěvnického provozu spolupracuje s průvodci a pokladními – brigádníky.
Webové stránky MJPB www.muzeum-blovice.cz zaznamenaly během sledovaného roku (údaj
k 31. 12. 2020) 111 943 návštěv. Počet followerů na muzejním FB byl 730, počet followerů na
muzejním IG byl 62737.
Graf návštěvnosti webových stránek MJPB38:

MJPB zastupuje v Blovicích informační centrum (IC) – v roce 2020 využilo tuto službu 510 tazatelů.
V roce 2020 nemohli návštěvníci využít k prohlídce zámeckého areálu Hradiště (objektu
pseudogotického zámku, sídla MJPB a zámeckého parku) jako tradičně pravidelnou otevírací dobu
v období květen – září: út – ne 10.00 – 17.00 hod. a říjen – duben: út – so 9.00 – 15.00 hod.,
speciální muzejní akce (vernisáže, tematické akce a doprovodné aktivity) a všechny státní svátky
s výjimkou svátků vánočních a Nového roku. V návaznosti na vládou ČR vyhlášená protipandemická
opatření bylo MJPB veřejnosti uzavřeno od 12. 3. do 10. 5. 2020, od 12. 10. do 3. 12. 2020 a od 18.
12. 2020 dosud.39
V roce 2020 bylo MJPB otevřeno pro veřejnost 197 dní.
36

Jednou ze specializovaných akcí je např. Den Plzeňského kraje, během něhož navštívilo MJPB 141 návštěvníků.
Bohužel v roce 2020 byl oficiální profil MJPB na IG odcizen, z tohoto důvodu byl založen profil nový.
38
Údaj o návštěvnosti webových stránek odpovídá v grafu tzv. stránkám, tj. celkovému počtu zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za
všechny návštěvy všech návštěvníků)
39
Údaj k 31. 3. 2021.
37
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5.1.1

Návštěvnost podle jednotlivých kategorií

(viz klasifikace v „Ročním výkazu o muzeu a galerii“, formulář Ministerstva kultury ČR) v roce 2020
 Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií
Celkový počet návštěvníků expozic a výstav 3 579
muzeí a galerií
v tom za vstupné celé

889

v tom za vstupné snížené

1 331
40

v tom za vstupné zvýšené za speciální služby

96

v tom za rodinné vstupné

596

v tom neplatících

667

 Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a expozicím
Celkový počet účastníků speciálních
doprovodných programů k výstavám
a expozicím

735

Počet skupin absolvujících tyto programy

43

 Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je muzeum pořadatelem (bez
výkladu ve výstavních prostorách)
Celkový počet návštěvníků kulturně
výchovných akcí pro veřejnost

3 042

Počet kulturně výchovných akcí

22

5.2 Akce 2020
Ve sledovaném roce připravili pracovníci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., pro laickou
i odbornou veřejnost množství přednášek, koncertů, tematických speciálních pořadů. Programová
skladba i podoba vlastní realizace jednotlivých akcí byla výrazně poznamenána zhoršenou
pandemickou situací související s rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných opatření. Navzdory této situaci zpřístupnilo Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., buď přímo v prostorách zámku Hradiště, nebo v online prostoru veřejnosti
10 nových výstav, byly fyzicky realizovány 3 přednášky, několik promoakcí, tematických speciálů,
koncertů atd.41
Byly to např. tyto akce (výběr):

40
41

Nově sledovaná návštěvnická kategorie v Ročním výkazu o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2020, tzv. Kult (MK) 14-01.
V průběhu roku 2020. bylo bez náhrady zrušeno 21 plánovaných a připravených akcí.
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5.2.1

Přednášky (pro veřejnost)

 Oheň na Měsíci – přednáška Lumíra Honzíka z Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni; termín konání:
8. 1. 2020 v 17 hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: PhDr. Radka
Křížková Červená
Přednáška Lumíra Honzíka (vedoucí plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni) provedla
posluchače od počátků kosmonautiky za 2. sv. války až k přistání na Měsíci. Vysvětlila
problematiku nejen letu k Měsíci, ale i tajný závod mezi dvěma tehdy největšími rivaly USA
a bývalým SSSR. V přednášce bylo použito mnoho zajímavého obrazového materiálu.42
 Panství Hradiště do roku 1918 – přednáška Mgr. Jakuba Mírky; termín konání: 25. 2. 2020
v 17 hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda (AP)
Přednáška z přednáškového cyklu Zámek a panství Hradiště. Přednášel Mgr. Jakub Mírka ze SOA
Plzeň – pracoviště Klášter. Přednáška přiblížila vývoj panství Hradiště, jeho hospodářství,
připomenula důležité stavby a jeho postavení v regionu.43
 Podnikatelská rodina Klikarů a zámek Hradiště (1918-1945) – přednáška Mgr. Dany Hradilové
a Mgr. Michala Červenka; termín konání: 29. 9. 2020 v 17 hod., místo konání: zámek Hradiště –
sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda (AP)
Přednáška z přednáškového cyklu Zámek a panství Hradiště. Přednášeli Mgr. Dana Hradilová
z Muzea Českého krasu v Berouně, p. o., a Mgr. Michal Červenka z Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., Přednáška seznámila posluchače s osudy podnikatelské rodiny Klikarů z Hronova.
Firma Adolf Klikar, spol. s r. o. vlastnila velkostatek Hradiště, jehož součástí byl i stejnojmenný
zámek do roku 1945.44
5.2.2

Promoakce a tematické speciály

 Osudy aristokratů západních Čech v bouřlivém 20. století – termín konání: 23. 1. 2020 v 17 hod.,
místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Michal Červenka (HIS)45
Slavnostní zahájení výstavy s kulturním programem ZUŠ Blovice a úvodním slovem autora výstavy
Vojtěcha Kuny.
 Na rande do muzea … tentokráte s Boženou – termín konání: 13. 2. – 15. 2. 2020, v otevírací
době muzea, místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová
(IK)
Tematická promoakce ke svátku sv. Valentýna se zapojením partnerů z řad blovických
podnikatelů. Vstupné 1+1 zdarma, stezka s úkoly v parku, fotokoutek a dílnička - jak psát milostné
dopisy, v květinářství Kytička pm překvapení k zakoupené květině po předložení vstupenky
z muzea.46
 Rozloučení s letadly – termín konání: 29. 2. 2020, 9 – 15 hod., místo konání: zámek Hradiště –
sídlo muzea, kontaktní osoba: Václav Podroužek (OHS) a Vladislav Rupert (HIS)

42

Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 14.
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 15.
44
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 15.
45
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., za rok 2020, s. 29
46
Viz Obrazová příloha VÝROČNÍ ZPRÁVY Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v roce 2020, s. 20.
43
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Zakončení výstavy – komentované prohlídky výstavy kurátory Václavem Podroužkem
a Vladislavem Rupertem, letecký simulátor, program V létě na nebi, v zimě na zámku pohledem,
poslechem, dotykem pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace (projekt
finančně podpořen MK ČR).47
 Čtenářská gramotnost MAS – termín konání: 4. 2. 2020, 16 – 20 hod., místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Otevřené setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost – MAS Aktivios, z. s., Mgr. Martina
Hanzlíková.48
 Mezinárodní den muzeí a galerií – termín konání: 18. 5. 2020, 10 – 17 hod., místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Z důvodu epidemiologických nařízení zrušen program Dotýkejte se, prosím, který byl nahrazen
Stopovačkou s úkoly v parku inspirovanou knihou Dětství v zámeckém parku Po stopách dětí
rodiny zámeckého zahradníka pana F. Nejdla49.
• Literární soutěž u příležitosti 200. výročí narození Boženy Němcové – termín konání: 6. 6. 2020
v 17 hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
MAS Aktivios, z. s., a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. vyhlásilo během Zámeckého
literárního večera dne 4. února 2020 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Blovice a Přeštice pro základní školy na Blovicku a Přešticku a Gymnázium v Blovicích literární
soutěž u příležitosti 200. výročí narození Boženy Němcové. Práce bylo možno posílat do 14.
května 2020. Úkolem bylo dokončit jeden z příběhů z díla Boženy Němcové podle vlastní fantazie.
Odborná porota ve složení: Apolena Veldová (šéfka činohry DJKT v Plzni), Mgr. Markéta Kaslová
(pedagožka, předsedkyně Krajského kabinetu českého jazyka a literatury v Plzeňském kraji), Mgr.
Tereza Pelcrová (muzejní pedagožka, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.) a Mgr. Martina
Hanzlíková (hlavní manažerka projektu, MAS Aktivios, z. s.) posuzovala 50 zaslaných příspěvků.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 6. 6. 2020 v kapli sv. Ondřeje.50
 Víkend otevřených zahrad – termín konání: 6. – 7. 6. 2020, 10 – 17 hod., místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)51
Celostátní festival s doprovodným programem pro celou rodinu. Z důvodu epidemiologických
nařízení zrušen připravený program se ZUŠ Blovice – domácí muzicírování, koncert mladého
akordeonisty, vystoupení Sborečku ZUŠ Blovice i promoakce Snídaně v trávě. Náhradou
připravena samoobslužná stopovačka Poznáváme stromy v parku s úkoly a básničkami.
 Letní barokní festival Plzeňského kraje: Stopy baroka – celodenní program pro širokou veřejnost,
termín konání: 12. 9. 2019, 10.00 – 22.00 hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea,
kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená a Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Speciální program v rámci LBF PK a Městských slavností města Blovic: komentované prohlídky
výstavy Proměny zámku Hradiště zaměřené na stavebně historický vývoj zámku Hradiště
s důrazem na barokní vývojovou etapu památkově chráněného areálu (realizace Mgr. Bouda)
a historii zámeckého mobiliáře a artefaktů spojených s vlastníky zámku a panství Hradiště
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(realizace PhDr. Křížková Červená), prohlídky stálých expozic včetně komentované prohlídky
zámecké kaple sv. Ondřeje, prohlídky výstav Proměny zámku Hradiště, Naše paní Božena
Němcová, Mezi povinností a svědomím, STOPUJEME BAROKO – interaktivní program pro rodiny
s dětmi v zámeckém areálu Hradiště, speciální program pro dětské návštěvníky Dětství
v zámeckém parku – zábavné soutěže, hry po vzoru dětských obyvatel zámku Hradiště na
přelomu 19. a 20. století, kreativní dílna (realizace Mgr. Pelcrová), recitál žáků a pedagogů ZUŠ
Blovice na nádvoří zámku Hradiště, koncert Sojkova kvarteta ve složení Martin Kos a Martin
Kaplan – housle; Josef Fiala – viola; Hana Vítková – violoncello na nádvoří zámku Hradiště, barokní
ohňostroj v zámeckém parku.52
 Křest knihy „Frank Wenig – novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy“, autorka PhDr.
Jitka Bílková, Ph.D. – termín konání: 17. 9. 2020 v 17 hod, místo konání: zámek Hradiště – sídlo
muzea, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Kniha představuje Franka Weniga jako člověka širokých zájmů a rozsáhlých aktivit: novináře,
spisovatele a spolupracovníka Josefa Skupy. Zahrnuje jak korespondenci s řadou osobností
kulturního a společenského života zejména Plzně i s řadou přátel. Prezentuje jeho rozsáhlou
novinářskou a spisovatelskou činnost, v níž nechybí povídky a pohádky, ani divadelní hry a poezie.
Prostor je věnován i jeho dlouholeté spolupráci s Josefem Skupou. Kniha se pokouší komplexně
zpracovat dochovaný písemný materiál Wenigova soukromého archivu, dnes uchovávaného jako
písemná pozůstalost Franka Weniga ve Státním oblastním archivu v Plzni, ve Fondu Frank Wenig
v Archivu města Plzně a v soukromých archivech I. Wenigové a M. Jílkové; věnuje se rovněž
publikovaným textům a knihám.53
 Den válečných veteránů: Pietní akt – termín konání: 11. 11. 2020, v 15 hod, místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Michal Červenka (HIS)54
Pietní akt u pomníku padlých v 1. sv. válce před zámkem Hradiště; z důvodu zhoršené pandemické
situace zrušen program ve spolupráci se ZUŠ Blovice, TJ Sokol Blovice a SDH Blovice; zapojení do
sbírky Post Bellum na rozšíření archivu Paměť národa (prodej symbolických rudých máků).
5.2.3

Akce pro školní a zájmové skupiny a rodiny s dětmi

Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením
mimořádných opatřeních byla většina plánovaných, a to i tradičních akcí určených pro školní
a zájmové skupiny a rodiny s dětmi zrušena. Ty, které se podařilo uskutečnit, musely být
přizpůsobeny aktuálně platným protiepidemickým opatřením.


Letní prázdninové dílny – dílny pro veřejnost, termín konání: 7. 7. – 25. 8. 2020, v 10 a 14 hod.,
místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová (IK), Mgr.
Tereza Pelcrová (IK)55
Tematické zaměření prázdninových dílen: Naše paní Božena Němcová – škola, kufřík, pohádky,
divadlo; Mezi povinností a svědomím – Hra – Krádež v Raušarovo salónu – hledání indicií; Proměny
zámku Hradiště – odemkneme si středověk - jak se měřilo, protančíme renesancí do baroka;
Vypravěč; Dotýkejte se, prosím; Poznáváme stromy v parku – hravá poznávací hra v zámeckém
parku s úkoly a básničkami; Po stopách dětí zámeckého zahradníka – stopovačka s úkoly
inspirována knihou Dětství v zámeckém parku.
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 Loutkové představení Zvířátka a loupežníci v provedení divadla Kubko – termín konání 23. 8.
2020 v 18 hod., místo konání: zámecký park Hradiště, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Loutkové představení připravené ve spolupráci s Doupětem, z. s., pro nejmenší děti v přírodním
amfiteátru v zámeckém parku.56
5.2.4

Zámecké literární večery

 Zámecký literární večer XI - Naše Božena Němcová – termín konání: 4. 2. 2020 17.00 hod., místo
konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Slavnostní zahájení výstavy Naše Božena Němcová. Kristina Kallert, M. A. z univerzity v Řezně,
překladatelka díla Němcové, pohovořila o díle Boženy Němcové a svém bádání po stopách Boženy
Němcové. Vybrané úryvky z dopisů B. Němcové četli – PhDr. Milena Durasová, Zdeněk Sviták,
prom. Filolog, Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. Kulturní vystoupení zajistila ZUŠ Blovice, pod
vedením ředitelky Evy Tupé, večerem provázela Mgr. Tereza Pelcrová. Součástí programu bylo
vyhlášení literární soutěže ve spolupráci s MAS Aktivios, z. s., u příležitosti 200. výročí narození
Boženy Němcové.57
5.2.5

Speciální akce

 Literární workshop MAS Aktivios, z. s. – termín konání: 19. 6. 2020, v otevírací době muzea, místo
konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Literární workshop s Apolenou Veldovou a plzeňským divadlem DJKT pro zájemce z řad účastníků
literární soutěže Božena Němcová.
 Archeologické léto – termín konání: 1. 7. 2020, 15. 7. 2020, 29. 7. 2020, 12. 8. 2020, 26. 8. 2020,
místo konání: Šťáhlavice – zámek Kozel (start vycházek), kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda (AP)58
Koordinátoři akce Archeologické léto – Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně. V červenci
a srpnu se uskutečnilo pět komentovaných vycházek s archeologem Mgr. Jiřím Boudou
archeologickou lokalitou Šťáhlavské polesí a naučnou stezkou F. X. France. Účastníci vycházek
společně navštívili místa mohylových pohřebišť a zaniklých vesnic.
 My už třídit umíme – termín konání: 3. 9. 2020, 9.30 – 13.30 hod., místo konání: zámek Hradiště –
sídlo muzea, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Vyhodnocení 15. ročníku krajské soutěže My už třídit umíme – klání obcí na území Plzeňského
kraje v oblasti třídění odpadu – organizované PK ve spolupráci s Autorizovanou obalovou
společností EKONOM, a. s. V rámci slavnostního setkání pořádaného Regionální rozvojovou
agenturou PK se na zámku Hradiště setkali představitelé nejúspěšnějších obcí soutěže.59
 Charitativní běh zámeckým parkem – termín konání: 18. 9. 2020 v 17 hod., místo konání:
zámecký park Hradiště, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Rebel Team Blovice ve spolupráci s TJ Sokol Blovice uspořádal III. ročník Charitativního běhu
Blovice. Tentokrát na podporu Centra Hájek.
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5.2.6

Prezentace tradičních řemesel a rukodělné tvorby v prostorách zámku Hradiště

Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 musely být bohužel tradiční a hojně
navštěvované akce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., které jsou zaměřené na prezentaci
tradičních řemesel a rukodělné tvorby bez náhrady zrušeny.
5.2.7

Koncerty

 Koncert soutěžících žáků ZUŠ Blovice – termín konání: 28. 1. 2020 v 17 hod., místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 Koncert vážné hudby ZUŠ Blovice – termín konání 8. 2. 2020 v 17 hod., místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea, kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
 Recitál žáků a pedagogů ZUŠ Blovice – termín konání 12. 9. 2020 v 17. 30 hod., místo konání:
nádvoří zámku Hradiště – sídla muzea, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Součást programu Letního barokního festivalu Plzeňského kraje na zámku Hradiště – STOPY
BAROKA. Účinkující: žáci a pedagogové ZUŠ Blovice pod vedením Evy Tupé.
 Sojkovo kvarteto, termín konání 12. 9. 2020 v 19. 30 hod., místo konání: nádvoří zámku Hradiště
– sídla muzea, nádvoří zámku Hradiště, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Součást programu Letního barokního festivalu Plzeňského kraje na zámku Hradiště – STOPY
BAROKA. Účinkující: Martin Kos – housle, Martin Kaplan – housle, Josef Fiala – viola, Hana Vítková
– violoncello
 28. Haydnovy hudební slavnosti (Haydn Music Festival): koncert LA BARBARISSIMA – pocta
Barbaře Strozzi – termín konání: 28. 9. 2020 v 19 hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo
muzea, kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
Účinkující: Irena Troupová – soprán, Filip Dvořák – cembalo60
 Adventní koncerty ZUŠ – online (5 dílů): původně plánované koncerty v zámecké kapli sv.
Ondřeje, které se nemohly uskutečnit z důvodu zhoršené pandemické situace, byly převedeny do
online verze a tímto způsobem zpřístupněny veřejnost. Program byl uskutečněn ve spolupráci ZUŠ
Blovice a Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

5.3 Výstavy
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., nabízí návštěvníkům kromě stálých expozic a instalací
i tematicky zaměřené krátkodobé výstavy. I v tomto případě platí, že příprava a realizace jednotlivých
výstav musely být přizpůsobeny zhoršené pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemickým
opatřením. Pracovníci MJPB však dokázali na vzniklou situaci reagovat a souběžně se standardními
výstavními aktivitami se zaměřili na tvorbu online výstav, které bylo možné návštěvníkům zpřístupnit
bez omezení vyplývajících z mimořádných opatření.
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5.3.1 Krátkodobé výstavy
5.3.1.1 Instalace 2019 – 2020
V roce 2020 mohli návštěvníci zhlédnout ještě 3 výstavy, které byly zpřístupněny v předcházejícím
roce:
• 50 let od APOLLA: Člověk na Měsíci, termín konání: 8. 10. 2019 – 11. 1. 2020, místo konání:
zámek Hradiště – výstavní sál 2. NP, organizační zajištění: PhDr. Radka Křížková Červená
Výstava, vytvořená pracovníky Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni, p. o., připomněla okamžik, kdy
na Měsíci přistáli první lidé. Lunární modul Eagle dosedl na jeho povrch 20. července 1969 ve
20:17 UT. O šest hodin později vystoupil z lunárního modulu Apolla 11 americký astronaut Neil
Armstrong a 21. července 1969 ve 2:56 se stal prvním člověkem, který se dotkl povrchu jiného
kosmického tělesa, přičemž pronesl slavnou větu: „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro
lidstvo.“ Cíl mise, o níž rozhodl v roce 1962 americký prezident John F. Kennedy, byl dosažen.
Návštěvníci byli seznámeni i s tím, co tomuto velkému počinu v dějinách lidstva předcházelo.
Během trvání výstavy byly připraveny speciální komentované prohlídky pro školy (Karel Halíř,
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni) a přednáška Oheň na Měsíci (Lumír Honzík, Hvězdárna
v Rokycanech a Plzni, p. o.)
 Vzpomínka na blovické pedagogy Josefa Hyana, Františka Jaroslava Vacka Kamenického
a Vojtěcha Mikuláše Vejskraba Bělohrobského, termín konání: 18. 10. 2019 – 25. 1. 2020, místo
konání: zámek Hradiště – sakristie, organizační zajištění: Mgr. Michal Červenka (HIS)
Autorská výstava připomínající významné regionální osobnosti, jejichž pedagogické působení
a zapojení do veřejného života zanechalo v Blovicích nesmazatelnou stopu.
• V létě na nebi, v zimě na zámku, termín konání: 28. 10. 2019 – 29. 2. 2020, místo konání: zámek
Hradiště – výstavní sály 1. NP, organizační zajištění: Václav Podroužek (OHS), Vladislav Rupert
(HIS)61
Dne 28. 10. 2019 na Den krajů byla zahájena výstava maket a polomaket leteckých modelů ve
výstavních prostorách přízemí zámku Hradiště. Součástí zpřístupnění výstavy byly komentované
prohlídky a další doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Výstavu připravili pracovníci
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Václav Podroužek a Vladislav Rupert, kteří jsou zároveň
členy Podradyňského leteckomodelářského klubu. Na výstavě byly prezentovány modely letadel,
se kterými členové klubu přes léto aktivně létají. Návštěvníci se tak mohli seznámit s modely
vojenských letadel z obou světových válek, civilními a sportovními letadly z různého období
letectví a v neposlední řadě i krásnými maketami větroňů (např. P-51D Mustang, AVIA B 122,
AVIA B 534, S.E.5a, Bellanca Citabria, Zlín Z-526, BO 209 Monsun, Boeing 314 Clipper, Boeing B-17
Flying Fortress, M-2 Skaut, Short SC.7 Skyvan, Z-125 Šohaj, XLF-207 Laminár, L-13 Blaník, VT-116
Orlík II). Součástí výstavy byl také RC simulátor, který umožnil návštěvníkům vyzkoušet si řízení
modelů letadel. Komentované prohlídky výstavy se staly doprovodným programem v rámci akce
Den veteránů, Adventního trhu a na její závěr byl připraven program Rozloučení s letadly. Díky
finanční podpoře MK ČR byla výstava zpřístupněna pohybově, zrakově a sluchově handicapovým
návštěvníkům (projekt Výstava V létě na nebi, v zimě na zámku pohledem, dotykem, poslechem).
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5.3.1.2 Nové instalace
V roce 2020 zpřístupnilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v prostorách zámku Hradiště
a v online prostoru nově 10 krátkodobých výstav:
 Osudy aristokratů západních Čech v bouřlivém 20. století, termín konání: 23. 1. – 21. 3. 2020,
místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál 2. NP, organizační zajištění: Mgr. Michal Červenka
(HIS)
Výstava přiblížila návštěvníkovi životy příslušníků poslední generace třech významných
šlechtických rodů: Czerninů z Chudenic, Waldstein-Wartenbergů a Palffyů z Erdödu, žijících
v Čechách před rokem 1945. Návštěvník tak bude mít ojedinělou šanci poznat příběhy Evžena
Alfonse Czernina, Karla Arnošta Waldstein-Wartenberga a Jan Nepomuka Pálffyho, které jsou
rovněž tak jako celé 20. století protkané významnými událostmi, jež změnily nejen dějiny české,
ale i světové. 62
• Naše paní Božena Němcová, termín konání: 4. 2. 2020 – 30. 8. 202063, místo konání: zámek
Hradiště – sakristie, organizační zajištění: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Výstava, připravená u příležitosti 200. výročí narození Boženy Němcové zaměřena na vztah
Boženy Němcové k našemu regionu, si nekladla za cíl ukázat co je pravdou, v souvislosti s touto
kontroverzní osobností české literatury. Na jedné straně opěvována jako symbol vlastenectví,
ženské emancipace a sebevědomí, na straně druhé zatracována jako kariéristka, nevěrná
manželka, autorka dávno překonaného díla.
Hlavní „dějovou linkou“ výstavy bylo poukázat na spojitosti velké spisovatelky s naším krajem
a zámkem prostřednictvím 3 osobností: Josefa Vojtěcha Hellicha, autora nejslavnějšího portrétu
Boženy Němcové a osmi olejomaleb světců v kapli sv. Ondřeje, hraběte Hanuše Krakovského
z Kolovrat, jednoho z majitelů zámku a panství Hradiště a podporovatele Němcové cesty na
Slovensko a MUDr. Viléma Dušana Lambla, rodáka z nedalekých Letin, rodinného lékaře
Němcových a spisovatelčina milence. Návštěvníci byli v rámci výstavního projektu zváni k posezení
s knihou v ruce a začtení se do příběhů, které čtenáře často potěší, byť byly napsány těžkou rukou
a s bolestí v srdci.64
• PEREGRINUS SILVA BOHEMICA, termín konání: 12. 3. 2020 – 31. 5. 2020, místo konání: zámek
Hradiště – výstavní sály 1. NP , organizační zajištění: Dana Vaščáková (HIS)
Výstava Peregrinus Silva Bohemica byla jedním výstupem projektu uskutečněným ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni (Fakultou aplikovaných věd) a Technickou vysokou
školou v Deggendorfu (realizace v MJPB ve spolupráci s NTIS FAV ZČU).
Vzhledem ke vládním opatřením proti koronaviru SARS-CoV-2 v ČR byla i tato výstava
zpřístupněna veřejnosti bez vernisáže.
Byl vytvořen multimediální digitální turistický průvodce podél přeshraničních historických cest
v Bavorském lese a na Šumavě. Prezentovaný průvodce je určen pro turisty i pro zájemce
o historii. Historické a kulturní tematické stezky a cesty byly umístěny na online mapovém portálu
a zpřístupněny na internetu a na mobilním telefonu. Existující informace o památkách byly
v digitální formě vyvedeny jako 3D modely, texty a obrazová dokumentace. Názorné a rozsáhlé
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informace byly zájemcům poskytovány především prostřednictvím audia a videa. Mapová aplikace
umožnila turistům také plánování a navigaci podél těchto historických cest a míst.65
Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni, Úhlava o. p. s. a Technický kampus Freyung.
 Mezi povinností a svědomím (Bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období Protektorátu
Čechy a Morava), termín konání: 16. 4. – 30. 9. 202066, místo konání: zámek Hradiště – výstavní
sál 2. NP, organizační zajištění: Mgr. Jaroslava Smetanová (HIS)
Vzhledem ke vládním opatřením proti koronaviru SARS-CoV-2 v ČR byla i tato výstava
zpřístupněna veřejnosti bez vernisáže.
Expozice byla zaměřena na uniformované bezpečnostní složky působící v Protektorátu Čechy
a Morava především na území jižního Plzeňska. Výstava byla rozdělená do dvou bloků. První blok
se věnoval říšským bezpečnostním složkám. Obsahoval stručně jejich vývoj, strukturu, dislokaci
útvarů na jižním Plzeňsku a vybrané osobnosti. Vše bylo doplněno trojrozměrnými exponáty
včetně palných zbraní. Druhý blok výstavy byl rozsáhlejší a věnoval se protektorátním
bezpečnostním složkám. Vzhledem ke geografickému zaměření akcentuje expozice zejména
protektorátní četnictvo. Součástí výstavy byla ukázka četnické stanice a ve druhém případě
příslušník Protektorátního policejního praporu Čechy během nasazení v Říši. V části druhého bloku
byl nastíněn i vývoj ostatních protektorátních bezpečnostních složek opět s důrazem na jižní
Plzeňsko.67 Autorská výstava Mgr. Patrika Kellera připravená ve spolupráci s kurátorkou Mgr.
Jaroslavou Smetanovou, Ph.D.
• Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii, termín konání: 5. 5. – 17. 5. 2020, místo konání: zámek
Hradiště – sakristie, organizační zajištění: Mgr. Michal Červenka (HIS)
Výstava vytvořena ve většině případů z dosud nepublikovaných fotografií z fondů Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., z Blovic, Dobřan, Merklína, Nepomuka, Přeštic, Spáleného Poříčí
a Starého Plzence, Zdemyslic a Nezvěstic zachycující příjezd amerických vojáků, doplněna
trojrozměrnými tematickými artefakty ze sbírkového fondu MJPB.
• Online Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii, termín konání: 5. 5. 2020 – bez omezení68,
místo konání: www.muzeum-blovice.cz, organizační zajištění: Mgr. Michal Červenka (HIS)
Online výstava vytvořena ve většině případů z dosud nepublikovaných fotografií z fondů Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., z Blovic, Dobřan, Merklína, Nepomuka, Přeštic, Spáleného Poříčí
a Starého Plzence, Zdemyslic a Nezvěstic zachycující příjezd amerických vojáků.69
• Proměny zámku Hradiště, termín konání: 11. 6. 2020 – 28. 2. 202170, místo konání: zámek
Hradiště – výstavní sály 1. NP, organizační zajištění: PhDr. Radka Křížková Červená
V roce 2020 u příležitosti 20. výročí převzetí zámeckého areálu Hradiště v Blovicích do správy
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace byla zahájena výstava bez vernisáže
(vzhledem ke vládním opatřením proti koronaviru SARS-CoV-2 v ČR). Probíhala formou
komentovaných prohlídek, kdy byl představen vývoj zámku Hradiště prostřednictvím stavebně
historického vývoje, dochovaných částí původního zámeckého mobiliáře, sbírkových předmětů
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spjatých nějakým způsobem se zámkem či některými z jeho majitelů a artefaktů z prováděného
záchranného archeologického výzkumu v lokalitě.71
 Království hraček ze Skašova, termín konání: 19. 11. 2020 – 27. 2. 2021, místo konání: zámek
Hradiště – výstavní místnost 2.NP, organizační zajištění: Mgr. Tereza Pelcrová (IK)
Tématem výstavy byly dřevěné hračky z tradiční výrobny ze Skašova. Na základě mimořádných
opatření vyhlášených vládou ČR z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2 v ČR bylo umožněno fyzické otevření jen v termínu od 3. 12. do 17. 12.
2020. Pro období uzavření výstavy byla vypracována on-line verze výstavy. Na výstavě byl
prezentován převážně sbírkový fond MJPB. Dále byla doplněna výstava o obrazy regionálního
umělce Augustina Němejce ze sbírkového fondu Městského muzea a galerie Nepomuk.72
 Online Proměny zámku Hradiště, termín konání: 30. 11. 2020 – bez omezení73, místo konání:
www.muzeum-blovice.cz, organizační zajištění: PhDr. Radka Křížková Červená
Online verze výstavy, která vychází ze stejného námětu, ale představuje nové tematické materiály
i souvislosti. Součástí prezentace jsou komentované prohlídky rekonstruovaných zámeckých
sklepů, které dosud nebyly zpřístupněny veřejnosti, a rozbor stavebně historického vývoje zámku
Hradiště.74
 Online Mezi povinností a svědomím (Bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období
Protektorátu Čechy a Morava), termín konání: 10. 12. 2020 – bez omezení75, místo konání:
www.muzeum-blovice.cz, organizační zajištění: Mgr. Jaroslava Smetanová (HIS)
Online verze výstavy, která vychází ze stejného námětu, ale představuje nové tematické materiály
i souvislosti. 76
5.3.1.3 Instalace mimo prostory MJPB
V roce 2020 nerealizovalo MJPB žádné instalace v prostorách jiných organizací nebo institucí, a to
z důvodu zhoršené pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemickým opatřením.
5.3.2

Dlouhodobé výstavy

 Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska
Výstava seznamuje návštěvníky se světem školní třídy konce 19. a 1. poloviny 20. století. Autorem
nově vytvořené expozice je Mgr. Michal Červenka, který navázal na předchozí aktivity
dlouholetého pracovníka MJPB Mgr. Josefa Koželuha.
 Jak si kdo ustele
Výstava věnovaná historii spaní a další relativně intimní oblasti lidského života – spodnímu prádlu.
Dominantním exponátem je nábytkářský skvost – kompletní ložnicová sestava (postele, noční
stolky, skříně, toaletka) – z počátku 20. století, kterou zakoupili 7. září 2009 do sbírek Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích poslanci Parlamentu České republiky Ing. Jiří Papež a JUDr. Jiří Pospíšil
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od pravnučky Josefa Františka Karlíka (1844 – 1915), blovického mlynáře a zemského a říšského
poslance. Útulná ložnice s vysoko nastlanými peřinami a duchnami dokazuje, že na pohodlí,
odpočinek i spánek byl před sto lety kladen velký důraz. Ložnice je doplněna ještě dalším
unikátním sbírkovým kusem: v zastrčeném rohu za závěsem se krčí „truhla“, na kterou podle
klasika „i císařpán musel chodit pěšky…“ Nechybí ani dobový „toaletní papír“ v rovněž starodávné
krabičce, sloužící jako důmyslný zásobník. Ložnicový mobiliář doplňuje ve vitrínách nainstalované
historické spodní prádlo. Nejobvyklejším kusem spodního prádla bývala spodní košile. Nejstarší
košile s dlouhými rukávy se postupně zkracovaly, a to včetně rukávů, až zbyla ve 2. polovině
19. století jen tenká ramínka.
5.3.3

Stálé expozice

 František Raušar – zakladatel muzea
Expozice je věnovaná zakladateli muzea. Dokumentuje život Františka Raušara a tvoří ji zejména
nábytek a zařízení salonu manželů Josefy a Františka Raušarových. Podobu Františka Raušara, jeho
manželky Josefy a sestry Filomeny zachytil na obrazech význačný regionální malíř Josef Matějka.
Součástí expozice je ukázka korespondence s významnými osobnostmi kulturního života
19. a 20. století a fotografie a materiály z jeho bohaté pedagogické činnosti. Mezi nejzajímavější
exponáty patří Raušarovy osobní předměty: křtící soupravička, housle a hodinky.
 Z tvorby Milana Knížáka
Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. Jeho otec Karel Knížák byl v té době řídícím
učitelem na měšťanské škole v Blovicích, kde také vyučoval kreslení. V roce 1945 odešla rodina na
výzvu vlády do pohraničí do Mariánských Lázní. V roce 1957 maturoval na gymnáziu v Plané
u Mariánských Lázní. Byl přijat na VŠ pedagogickou, později i na Akademii výtvarných umění. Ani
jednu vysokou školu ale nedokončil. Do Svazu československých výtvarných umělců byl přijat roku
1965. V letech 1968–1970 pobýval na studijním pobytu ve Spojených státech amerických, kde
také soukromě studoval filosofii a architekturu. V té době patřil mezi přední světové tvůrce
akčního umění. Československý režim ale jeho práci nepřál. Od roku 1966 byl evidován jako
nepřítel státu. Byl několikrát souzen a vězněn. Nemohl vystavovat, ani publikovat. Mezi lety 1979–
1991 byl několikrát na studijních nadačních pobytech ve Spolkové republice Německo. V roce
1990 byl jmenován profesorem a v letech 1990–1997 působil jako rektor Akademie výtvarných
umění v Praze. Od roku 1990 stále vede Intermediální ateliér AVU. V roce 1999 byl jmenován
generálním ředitelem Národní galerie v Praze, v této funkci působil až do roku 2011. Mezi roky
2001–2004 byl také členem Rady České televize. Milan Knížák uskutečnil cca 100 samostatných
výstav v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rusku, Německu, Maďarsku, Rakousku, Itálii,
Holandsku, Belgii, Francii, Sýrii, Austrálii, USA a stovky společných výstav po celém světě. Jeho díla
jsou zastoupena v mnoha státních i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Za svoji
práci získal řadu prestižních ocenění. Díla vystavovaná v prostorách Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., přibližují část tvorby Milana Knížáka z přelomu 80. a 90. let 20. století. Autor je
laskavě zapůjčil pro dlouhodobou instalaci.
 Měšťanský interiér
Expozice evokuje atmosféru měšťanské společnosti přelomu 19. a 20. století. Náznakově
představuje salón měšťanské domácnosti. Jídelní stůl se židlemi pochází z 2. poloviny 19. století,
dva skleníky s ukázkami míšeňského, slavkovského a jiného porcelánu z přelomu 19. a 20. století.
Běžně používaným kusem nábytku je intarzovaná truhla. Jedinečným exponátem ze sbírek
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Františka Raušara je zvláštní liturgický typ sošky sv. Anny Samotřetí z poloviny 18. století,
pocházející ze zrušené kaple sv. Markéty na blovickém náměstí.
 Národopis – lidová architektura, lidový kroj
Region jižního Plzeňska je charakterizován převážně venkovským osídlením. Obytným prostorem
vesnického domu byla světnice. Té dominoval selský stůl, v původním venkovském stavení
umisťovaný vždy v rohu světnice diagonálně od pece. Na stěnách nad stolem byly umístěny svaté
obrázky, náboženské předměty a keramika. Tento prostor byl označován jako svatý kout a byl
čestným místem domu, spojeným s nejvýznamnějšími rodinnými událostmi, jakými byly svatba,
Štědrý večer, narození dítěte apod. Expozice národopisu náznakově představuje podobnou
světnici. Je vybavena selským stolem z Maňovic, dále lidovou malovanou truhlou a skříní,
zdobenou motivem vázané kytice a zpívajícího ptáčka, typickým právě pro jižní Plzeňsko.
Představuje také běžné vybavení venkovské domácnosti: keramiku a předměty na zpracování
mléka jako lis na tvaroh, máselnici soudkovou i stojatou, dále slaměné zásobnice na peří a další
předměty. Za pozornost stojí unikátní ručně psané a ilustrované modlitební knížky a mapy
písmáka Václava Jana Maška z Vodokrt z poloviny 19. století.
Expozice lidového kroje, navazující na předchozí místnost, je věnována ženskému hradišťskému
kroji. Tento unikátní, jediný dochovaný kompletní kroj, byl nošen od poloviny 19. století v oblasti
mezi Starým Plzencem a Kasejovicemi. Krása hradišťského kroje zaujala i malíře Jaroslava Šafaříka
– Šafaru. Ten jej několikrát zachytil ve svých obrazech. Jeden z nich je vystaven i v této expozici.
 Šlechtický interiér
Poslední místnost prohlídkového okruhu je věnována šlechtickým majitelům hradišťského panství
a nachází se v křídle přistavěném v letech 1872 – 1874. Přechod ze staré části do nové je dobře
patrný jak na nerovnosti parketové podlahy, tak na dvou částech výzdoby stropu.
Původní zámecký mobiliář se z velké části nedochoval, a tak je dnes tato místnost vybavena
několika kusy nábytku z přelomu 19. a 20. století, který ze zámku Hradiště pochází. Mezi další
zajímavé exponáty patří tzv. býčí žíla sloužící k trestání poddaných nebo katastrální mapa Hradiště
a okolí z roku 1838.
Nejvýznamnějším obrazem v expozici je nejstarší známý pohled na Blovice z doby kolem roku
1840. Obraz zachycuje zámek Hradiště v jeho pozdně barokní podobě včetně několika staveb,
které se do dnešních dob nezachovaly, např. ovčín či špýchar. Dalším cenným exponátem je
portrét Hanuše z Kolovrat, který byl významným představitelem české šlechty a majitelem
hradišťského panství.
 Velké prádlo našich babiček
Součástí expozice je i původní skutečná pec z přelomu 18. a 19. století včetně skromného
vybavení světničky této doby.
Kromě klasických dřevěných necek a valch jsou zde umístěny také funkční mandly.
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5.4 Edukační činnost – programy, přednášky, exkurze, spolupráce
s dobrovolníky
MJPB dlouhodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími, v rámci naplňování
edukační úlohy muzea pracovníci připravovali programy zaměřené na specifické cílové skupiny.
Muzejní pedagožka ve spolupráci s lektorkou a rovněž kurátory 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 osob se zdravotním handicapem (pohybovým, zrakovým,
sluchovým), 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 MJPB.
Na tvorbě a realizaci doprovodných muzejně didaktických materiálů k výstavám, edukačním
programům a tematickým aktivitám pracuje muzejní pedagožka Mgr. Tereza Pelcrová v součinnosti
s lektorkou/instruktorkou Drahomírou Synáčovou. Cílem jejich práce je mj. podpora vzdělávání
návštěvníků muzea, didaktické zpřístupnění obsahů a témat kulturního dědictví, předávání informací
o předmětech kulturní hodnoty, minulých a současných jevech. Moderní muzeum se stává
významným prostředkem neformálního učení, které je součástí celoživotního učení a vzdělávání.
MJPB se do procesu neformálního učení zapojilo přímo – podporou procesů učení svých reálných
návštěvníků a rovněž zprostředkovaně svými webovými prezentacemi a spoluprací s masmédii.
Z důvodu zhoršené pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemických opatření muselo v roce 2020
MJPB výrazně upravit způsob realizace edukačních a doprovodných programů, což se pochopitelně
odrazilo na počtu připravených programů, spolupráci s dobrovolníky, dalšími institucemi
a organizacemi z cílové návštěvnické skupiny atd. I v oblasti edukace přistoupili odborní pracovníci
muzea k transkripci stávajících programů do virtuální podoby, pokud to z hlediska jejich obsahu bylo
možné, a rovněž ke zpracování nových programů vytvářených již přímo pro online prostředí.
5.4.1 Přednášková činnost externí a exkurze na objednávku
Odborní pracovníci muzea připravují přednášky a exkurze pro laickou i odbornou veřejnost. Instituce
dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími organizacemi v regionu, připravuje tematické
přednášky a exkurze na objednávku.
V roce 2020 nerealizovalo MJPB žádné přednášky na objednávku ve vlastních prostorách, ani
v prostorách jiných organizací nebo institucí, a to z důvodu zhoršené pandemické situaci v souvislosti
s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných
protiepidemických opatřeních.
5.4.2 Doprovodné programy k výstavám a expozicím
V roce 2020 bylo v MJPB realizováno 43 programů k výstavám a expozicím, z toho 22 pro děti
a mládež, 13 pro žáky a studenty, 1 program pro pedagogy, 5 pro seniory a 2 programy pro
návštěvníky se zdravotním postižením.77 Další realizace již nebyly možné, a to z důvodu zhoršené
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pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemických opatřeních.78
• Doprovodný program k výstavě 50 let od Apolla: Člověk na Měsíci (autorky a lektorky: Mgr.
Tereza Pelcrová, Drahomíra Synáčová) – komentované prohlídky výstavy pro školní a zájmové
skupiny s fotokoutkem (skafandr) a možností udělat si vlastní stopu na Měsíci – „měsíční prach“
zapůjčen z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, p. o.; 8. 1. 2021 proběhla speciální komentovaná
prohlídka panem Lumírem Honzíkem (vedoucím plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a
Plzni, p. o.) doplněné o promítání fotografií s astronomickou tematikou; 2. 1. – 11. 1. 2020
• Doprovodný program k výstavě V létě na nebi, v zimě na zámku (autoři a lektorské vedení: Mgr.
Tereza Pelcrová, Drahomíra Synáčová, Václav Podroužek, Vladislav Rupert) – komentované
prohlídky modelářů a autorů výstavy s leteckým RC simulátorem a samoobslužné herny (skládání
12 druhů papírových „vlaštovek“, „letecká verze“ hry Člověče, nezlob se!, možnost osahat si různé
součásti modelů a materiálů na jejich výrobu). V rámci projektu Výstava „V létě na nebi, v zimě
na zámku“ pohledem, dotykem, poslechem, který byl realizován s finanční podporou Ministerstva
kultury České republiky, byla výstava vybavena vodícími lištami pro osoby se zbytky zraku, popisky
v Braillově písmu pro nevidomé a nájezdovými plošinami přes prahy pro zajištění přístupu tělesně
handicapovaným. Pracovníci MJPB – autoři výstavy, muzejní pedagožka a lektorka/průvodkyně
byli proškoleni lektorkami a lektory z TyfloCentra Plzeň o. p. s., Tyfloservisu, o. p. s., a Svazu
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolku neslyšících, p. s., pro zajištění průvodcovských
služeb a odborného výkladu zrakově i sluchově handicapovaným návštěvníkům (např. na práci se
zvukovou smyčkou, díky které mohou absolvovat výklad také sluchově postižení). Komentované
prohlídky výstavy byly součástí rozšířené programové nabídky pro návštěvníky tematického
speciálu k zakončení výstavy s názvem Rozloučení s letadly (29. 2. 2020);
• Doprovodný program k výstavě Naše paní Božena Němcová (autorky a lektorky: Mgr. Tereza
Pelcrová, Drahomíra Synáčová) – pohádková dílna pro všechny, kdo mají rádi příběhy i si je rádi
vymýšlejí a prožívají. Přesně tak, jak to dělala Božena Němcová. Interaktivní divadelní představení,
jak vypadala školní výuka v době Boženy Němcové, pracovní listy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, pr
nejmenší návštěvníky „animační kufřík“ atd.; po dobu trvání výstavy;
• Doprovodný program k výstavě Mezi povinností a svědomím (autorky a lektorky: Mgr. Tereza
Pelcrová, Drahomíra Synáčová) – vyšetřování případu inspirovaného skutečnou událostí z období
Protektorátu Čechy a Morava v Blovicích, pracovní listy, puzzle, skládačky aj., komentované
prohlídky výstavy pro školní a zájmové skupiny; 27. 7. 2021 proběhla speciální komentovaná
prohlídka Mgr. Patrikem Kellerem pro návštěvníky s omezením schopnosti pohybu a orientace; po
dobu zpřístupnění výstavy pro veřejnost
 Doprovodný program k výstavě Proměny zámku Hradiště (autorky a lektorky: Mgr. Tereza
Pelcrová, Drahomíra Synáčová) – Výprava do světa historie! Po stopách proměn, kterými
procházel zámek Hradiště od středověku po současnost, jak vypadal v minulých staletích, kdo byli
jeho majitelé a jak se jim na zámku žilo; po dobu zpřístupnění výstavy pro veřejnost
 Letní prázdninové dílny – dílny pro veřejnost (autorky a lektorky: Drahomíra Synáčová, Mgr.
Tereza Pelcrová) – tematické zaměření prázdninových dílen: Naše paní Božena Němcová – škola,
kufřík, pohádky, divadlo; Mezi povinností a svědomím – Hra – Krádež v Raušarovo salónu – hledání
indicií; Proměny zámku Hradiště – odemkneme si středověk - jak se měřilo, protančíme renesancí
78
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do baroka; Vypravěč; Dotýkejte se, prosím; Poznáváme stromy v parku – hravá poznávací hra
v zámeckém parku s úkoly a básničkami; Po stopách dětí zámeckého zahradníka – stopovačka
s úkoly inspirována knihou Dětství v zámeckém parku (7. 7. – 25. 8. 2020). 79
• Haptický program Dotýkejte se, prosím! ke stálým expozicím v 1. patře (autorka: PhDr. Radka
Křížková Červená, lektorské vedení: Mgr. Tereza Pelcrová, Drahomíra Synáčová – program určený
nejen pro slabozraké, či nevidomé návštěvníky, ale i pro vidící návštěvníky, zahrnující procházku
zámkem, pracovní listy a animační část, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pomůcky a zahrát si
společenské hry pro zrakově handicapované; program je zařazen do stálé nabídky MJPB;
• Vypravěč – program určený věkové kategorii od 3 let; interaktivní komentovaná prohlídka zámku
skřítkem s vyprávěnou pohádkou v každé expozici, doplněný pracovními listy (lektorky: Mgr.
Tereza Pelcrová, Drahomíra Synáčová);
• Doprovodný program k výstavě Království hraček ze Skašova (autorky a lektorky: Mgr. Tereza
Pelcrová, Drahomíra Synáčová) – program pro návštěvníky bez věkového omezení, práce s fantazií
i s předlohou historických vzorů tradičních skašovských hraček (korpusy), po dobu zpřístupnění
výstavy pro veřejnost
5.4.3 Služby pro badatele, provozní informace a spolupráce s dobrovolníky
Odborní pracovníci MJPB 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. Michala Červenky. Aktivně se podílejí na mapování regionální historie, přinášejí
cenné podněty pro přípravu regionálně zaměřených výstav, terénních výzkumů, publikační činnosti,
doprovodných edukačních programů pro děti a mládež aj. V roce 2020 byla však činnost kroužku
výrazně omezena s ohledem na zhoršenou pandemickou situaci související s výskytem onemocnění
COVID-19 a vyhlášením mimořádných protiepidemických opatření.
Předmětem dotazů vznesených na Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., byly ve všech
případech informace týkající se odborné činnosti organizace, v rámci regionální působnosti. Žádný
z tazatelů svoji žádost nepodkládal zák. 106/1999 Sb. MJPB bylo požádáno o badatelskou pomoc
v oblasti sbírek, dokumentace a odborné činnosti celkem v 70 případech. Vznesené dotazy
zodpovídali pracovníci jednotlivých odborných oddělení – Archeologické pracoviště (10x), Oddělení
historie a společenských věd (60x). Oddělení informací a knihovny zodpovědělo v roce 2020 celkem
137 dotazů, z toho 133 v oblasti provozní a 4 v oblasti knihovních služeb.

5.5 Propagační činnost
Průběžnou propagaci MJPB zajišťuje odd. informací a knihovna (IK). Pověření pracovníci MJPB
spolupracují v rámci propagace činnosti muzea – výstav, doprovodných programů a nejrůznějších
typů akcí s tištěnými i elektronickými médii.
Ve sledovaném roce byla v oblasti propagace realizována:
 průběžná aktualizace webových stránek muzea www.muzeum-blovice.cz
 Blind friendly web
 propagace prostřednictvím FB MJPB
 propagace prostřednictvím IG MJPB
 propagace na webových stránkách a portálech
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5.5.1

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 regionálním rozhlase (Český rozhlas Plzeň) i na celostátních rozhlasových stanicích (Český
rozhlas Vltava), v regionálním televizním vysílání (ZAK TV)
pravidelná měsíční propagace, např.: Plzeňský deník, AGF Media, časopis Žurnál, přehled
programů Česká kultura, kulturní přehled Plzeňského kraje
pravidelná čtvrtletní propagace, např.: nakladatelství a vydavatelství Regionall – časopis
Vítaný host, Kalendárium Věstníku AMG
rozesílání nabídek edukačních programů, nabídky přednášek a exkurzí vzdělávacím institucím
pravidelné rozesílání tiskových zpráv
pravidelné rozesílání e-mailových pozvánek
Komunikační strategie

V oblasti PR pokračuje MJPB v naplňování komunikační strategie. Při oslovování veřejnosti je
zachováván původní záměr, odpovídající specifickému charakteru kulturní organizace, jejímž
prvořadým cílem není generovat zisk, ale především „sbírat, uchovávat, zkoumat a vystavovat
exponáty a plnit vzdělávací funkci směrem k veřejnosti“80. S ohledem na tento cíl je účelem
komunikační strategie MJPB jasně, pozitivně a adekvátně komunikovat nabídku a hodnoty, které
představuje kulturní instituce. V komunikační strategii se MJPB plánuje zaměřit na propagaci hodnot
a aktivit, kterými můžeme konkurovat i masivní nabídce komerčního zábavního průmyslu. Postupně
jsou zpřesňována základní cílové skupiny, jejich specifické potřeby a komunikační kanály, které je
nejlépe zasáhnou.
I z důvodu silné konkurence je MJPB přesvědčeno o nutnosti efektivně využívat všechny dostupné
komunikační kanály (s ohledem na definované cílové skupiny). Z tohoto důvodu je kladen důraz na
maximální využití potenciálu sociálních sítí (FB a Instagram). Tato škála by měla být nadále
rozšiřována s tím, že bude nutné počítat i s navýšením rozpočtu (v návaznosti na omezení
a zpoplatnění některých služeb poskytovatelů sociálních sítí). Vzhledem k zapojování seniorských
skupin není možné opominout ani tištěnou inzerci a propagaci pomocí letáků a plakátů.
5.5.2

Muzeum z domova

V průběhu 2. poloviny roku 2020 byla v reakci na aktuální mimořádná opatření vlády ČR vyplývající
z pandemické situace a opakované uzavření muzea pro veřejnost zavedena nová rubrika na
muzejních webových stránkách – MUZEUM Z DOMOVA. Zde byl poskytován virtuálním návštěvníkům
informační servis a prezentovány speciální online aktivity MJPB, mezi nimi:






audio a video online pořady
výstavy online
exponát měsíce
pracovní listy
AMG – online aktivity dalších muzeí v ČR
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Vizuální podobu webových stránkám na platformě Galileo Corporation s. r. o. vtiskla grafička Aneta
Jirmářová, spolupracovnice MJPB. Obsahovou náplň zajišťovala ve spolupráci s odbornými pracovníky
MJPB muzejní pedagožka a PR Mgr. Tereza Pelcrová.

6 Závěr
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., předkládá ve své výroční zprávě za rok 2020
reprezentativní výčet portfolia svých aktivit. Zaměstnanci organizace přistupují zodpovědně k plnění
svých úkolů v oblasti odborné, administrativní, provozní i řídící v souladu se Zřizovací listinou,
aktualizovanou Koncepcí Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2017 – 2021, Strategií rozvoje Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., na období 2020 – 2025, vnitřními směrnicemi a plánem práce.
MJPB plní odpovídajícím způsobem všechny zákonné povinnosti kladené na příspěvkovou organizaci
– muzeum vlastivědného typu a jeho činnost odpovídá platným standardům.
Rok 2020, jehož průběh byl nejen z hlediska paměťových institucí nesmírně náročný, zcela zásadním
způsobem pozměnil chod instituce. Otevřený kulturní prostor, kterým se zámecký areál Hradiště stal
díky odpovědné práci a nasazení všech zaměstnanců Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., se
v důsledku zhoršené pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením mimořádných protiepidemických opatření po značnou část
roku uzavřel, případně byl jeho provoz omezen. Velké množství plánovaných aktivit muselo být
zrušeno bez náhrady, další byly realizovány v náhradních termínech nebo výrazně oklestěny.
Pracovníci prokázali velkou odpovědnost, nadšení a rovněž kreativitu ve snaze udržet muzeum
v chodu a kromě standardů muzejní činnosti vyplývající z legislativního rámce (práce se sbírkovými
fondy, odborné činnosti, věda a výzkum) zajistit co nejvíce možných aktivit i v oblasti prezentace
sbírek a výsledků své odborné práce veřejnosti. Přesun části muzejní prezentace do virtuálního
prostoru, samozřejmě při respektování legislativních nároků na tuto činnost, se kterým se muzejníci
učí pracovat, se ukázal jako dobrá volba. Nové webové stránky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
p. o., které byly právě v 2. polovině roku 2020 spuštěny do ostrého provozu, jsou vhodnou
platformou pro prezentační muzejní aktivity.

7 Kontaktní údaje
Název: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (p. o.)
IČO: 00075710
DIČ: CZ 00075710
Adresa: Hradiště 1, 336 01 Blovice
Telefon: 371 522 208, MT: 773 023 840
E-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz
Web: www.muzeum-blovice.cz
ID datové schránky: dz5dtki
Právní forma: příspěvková organizace Plzeňského kraje
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

8 Seznam použitých zkratek
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AMG

Asociace muzeí a galerií České republiky

AP

Archeologické pracoviště Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

AV ČR

Akademie věd České republiky

HIS

Oddělení historie a společenských věd Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

IK

Oddělení informací a knihovna Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

KGM FAV ZČU

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných studií Západočeské univerzity v Plzni

KMP

Knihovna města Plzně

MJPB

Muzeum jižního Plzeňska a v Blovicích, p. o.

MK ČR

Ministerstvo kultury ČR

NP

Nadzemní podlaží

OHS

Oddělení hospodářsko – správní Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

RTI FST ZČU

Regionální technický institut Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

SOkA Plzeň-jih

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

SVK Plzeň

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

TDI, AD

Technický dozor investora, autorský dozor
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