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1 Úvod
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, oslavilo v roce 2013 sto let své
existence.
Počátky muzejní činnosti v Blovicích jsou spojeny s Františkem Raušarem (1857 – 1941), který zřídil
v roce 1913 při místním Okrašlovacím spolku muzejní odbor. Vlastivědné sbírky z Blovic a okolních
obcí byly členy odboru (od roku 1936 zapojeného do Svazu českých muzeí v Praze) postupně
shromažďovány a ukládány v zakladatelově bytě v Hradišťské ulici čp. 148 a staly se stavebním
kamenem sbírkového fondu muzea.
Po smrti Františka Raušara převzalo muzejní sbírky do svého vlastnictví město Blovice. Vznikem
okresu Plzeň-jih v roce 1960 se rozšířila působnost muzea na tento region. Raušarovo vlastivědné
muzeum bylo proto přejmenováno na Okresní muzeum v Blovicích a od roku 1976 na Okresní
muzeum Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. Muzeum postupně shromáždilo a zpřístupnilo veřejnosti
bohaté sbírky archeologické, národopisné, uměleckoprůmyslové, výtvarné a literárněhistorické.
V roce 2000 získalo muzeum objekt pseudogotického zámku Hradiště, kam se v roce 2002
přestěhovalo. Od roku 2003 je zřizovatelem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích Plzeňský kraj.
U příležitosti 100. výročí svého založení připravilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (dále jen
MJP) pestrou nabídku výstav, akcí a doprovodných programů pro návštěvníky všech věkových skupin.
Příprava edukačních programů k jednotlivým výstavám a spolupráce se vzdělávacími institucemi
všech stupňů přinesla MJP výrazný nárůst podílu dětských návštěvníků z celkového počtu.
Jedním ze zlatých hřebů programové nabídky se mělo stát slavnostní otevření revitalizovaného
zámeckého parku pro veřejnost. Bohužel byl ale zámecký park, ve vší kráse nachystaný na své první
návštěvníky, po letech relativního klidu (jedná se historicky o záplavové území) takřka celý zatopen.
Ve dnech 31. 5. – 4. 6. jej pohltily rozvodněný Komoranský potok a mlýnská strouha vedoucí parkem,
dílo zkázy završila přilehlá řeka Úslava. V prvních chvílích se zdálo, že veškerá dosavadní snaha
pracovníků muzea navrátit parku dřívější půvab a proměnit jej ve vyhledávanou odpočinkovou
destinaci byla zbytečná. Nakonec se podařilo zámecký park, zatraktivněný novou naučnou stezkou
s šesti informačními tabulemi (poskytujícími možnost seznámení s historií zámeckého parku, který je
působivou ukázkou úplné přeměny původní barokní zahrady do přírodně krajinářského parku
na konci 19. století) zpřístupnit na podzim – u příležitosti státního svátku 17. 11. V souvislosti
s obnovou zámeckého parku připravilo MJP historický bonbónek – výjimečnou tematickou publikaci.
Kniha „Dětství v zámeckém parku – vzpomínky dcery zámeckého zahradníka“, kterou MJP vydalo,
vychází z rukopisu Marie Hraničkové – Nejdlové z roku 1942 (v úpravě Jaroslavy Koutské), a je
laskavou vzpomínkou na období rozkvětu hradišťského panství na přelomu 19. a 20. století.
MJP ctí sepětí s regionem své působnosti a programově spolupracuje s městem Blovice a jeho
kulturními zařízeními a spolky, s odbory a odděleními Městského úřadu Blovice, se Státním okresním
archivem Plzeň – jih se sídlem v Blovicích, se Západočeským muzeem v Plzni, Fakultou filozofickou
Západočeské univerzity v Plzni a dalšími vzdělávacími, kulturními a vědecko – výzkumnými
institucemi.
Veškerá činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, vychází ze Zřizovací
listiny, aktualizované Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2012 – 2016, ze Směrnice
o ochraně sbírek muzejní povahy, Směrnice k inventarizaci sbírek muzejní povahy, Směrnice
k provozování muzejní knihovny, Směrnice k zajištění a provádění finanční kontroly a vnitřního
kontrolního systému, Depozitárního řádu, Jednacího řádu poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost, Badatelského řádu, Knihovního řádu, vnitřního předpisu upravujícího režim zacházení se
sbírkovým fondem a z celé další řady relevantních zákonů, předpisů a nařízení.
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2 Hospodaření
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, obdrželo v rámci rozpočtu od svého
zřizovatele příspěvek na provoz 6 530 000,- Kč.
V průběhu roku 2013 byly v rámci běžné údržby budovy zámku Hradiště z vlastních prostředků
opraveny fiály na vstupním portálu objektu (částka 131 153,- Kč včetně DPH), byla položena podlaha
ve výstavním sále v 1. patře (částka 229 139,- Kč včetně DPH). Rovněž z vlastních prostředků byla
realizována generální oprava mechanického věžního hodinového stroje z roku 1842 (autor Johann
Nepomuk Boschek) v hodnotě 137 183,- Kč včetně DPH, ochranná skříň na věžní hodinový stroj
za 35 937,- Kč včetně DPH, kryt na zámeckou kašnu 74 302,- Kč, voliéra 10855,- Kč včetně DPH
a v zámeckém parku Hradiště byla naistalována naučná stezka v hodnotě 39 877,- Kč včetně DPH.
V rámci zkvalitňování vybavení jednotlivých pracovišť a zajišťování většího množství provozních
potřeb a oprav vlastními prostředky byla vybavena dílna technického pracovníka v hodnotě 18 589,Kč včetně DPH.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2013 byl 57 044,43 Kč – z hlavní činnosti 9 190,28 Kč
a z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů a pronájem kaple – svatební obřady) 47 854,15 Kč.
Vstupné za výstavy a doprovodné akce činilo 179 265,00 Kč. Prodej vlastních publikací přinesl MJP
52 573,00 Kč a prodej upomínkových předmětů s regionální tématikou 113 364,00Kč. Za provedení
odborných archeologických dohledů obdrželo MJP od stavebních investorů 58 294,60 Kč.

2.1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu organizace za rok 2013 – tabulka

Vyhodnocení čerpání rozpočtu 2013
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Náklady v roce 2013
Náklady na provoz muzea
materiál na výstavy a doprovodné akce
kancelářské potřeby
pronájem
čisticí prostředky
nákup DDHM
ostatní materiál
spotřeba elektrické energie
spotřeba plynu
vodné a stočné
opravy a údržba
cestovné
reprezentace
telefony a internet
údržba počítačové sítě

22 762,00 Kč
115 716,00 Kč
25 200,00 Kč
14 112,00 Kč
229 607,00 Kč
127 298,25 Kč
126 274,00 Kč
296 764,00 Kč
27 860,00 Kč
754 300,20 Kč
36 199,00 Kč
18 666,00 Kč
51 602,41 Kč
103 708,16 Kč
5

revize - komíny, EZS, EPS, CCTV a kotelna
přepravné a odpady
propagace a inzerce
práce v parku + výsadba rostlin
služby BOZP a PO
ostatní služby
mzdové náklady - ČMF+ náhrady nemoc
mzdové náklady - OON
odvody SP a ZP
sociální náklady
pojištění
ostatní náklady
odpisy
nákup zboží k prodeji

195 701,82 Kč
8 141,00 Kč
49 540,50 Kč
180 330,00 Kč
44 700,00 Kč
284 229,00 Kč
3 043 094,00 Kč
144 570,00 Kč
1 064 010,00 Kč
109 567,94 Kč
21 093,00 Kč
38 805,00 Kč
426 288,00 Kč
85 669,85 Kč

celkem:

7 645 809,13 Kč

Oddělení knihovny a informatiky
nákup knih
vydávání publikací

13 202,00 Kč
93 824,00 Kč

Oddělení historie a společenských věd
nákup sbírek
restaurování
archeolog a konzervátor

530,00 Kč
30 200,00 Kč
14 299,00 Kč

celkem:

45 029,00 Kč

Příjmy v roce 2013
Poskytnuté dotace PK
neinvestiční na provoz

6 530 000,00 Kč

Vlastní příjmy
pronájem kaple
prodej zboží

52 500,00 Kč
113 364,00 Kč

úroky
vstupné
prodej publikací
archeologické výzkumy

157,26 Kč
179 265,00 Kč
52 573,00 Kč
58 294,60 Kč

celkem:

456 153,86 Kč
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Hospodářský výsledek za rok 2013
z hlavní činnosti
z vedlejší činnosti

9 190,28 Kč
47 854,15 Kč

hospodářský výsledek celkem:

57 044,43 Kč

Čerpání z fondů 2013
fond reprodukce
opravy DHM
oprava fiál
oprava parketové podlahy
sklepní prostory
oprava věžních hodin
kryt na kašnu

146 804,20 Kč
131 153,00 Kč
229 139,00 Kč
21 054,00 Kč
137 183,00 Kč
74 302,00 Kč

celkem:

739 635,20 Kč

fond odměn

9 500,00 Kč

rezervní fond - do inv. fondu

253 549,50 Kč

2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
V roce 2013 bylo z FKSP čerpáno 31 042,- Kč na stravenky a 1 500,- Kč na dovolenou na zotavenou.

2.3 Dotace a granty
V roce 2013 MJP žádalo o dotace ve 3 programech:
1. Dotace MK ČR v programu ISO/D na vybavování a zkvalitňování restaurátorských,
konzervátorských a preparátorských pracovišť, vybavování depozitářů a stálých expozic – MJP
získalo dotaci ve výši 38 000,- Kč na pořízení 13 ks dataloggerů COMET S3120 s příslušenstvím.
Přístroje byly rozmístěny do následujících prostor objektu muzea:
Evidenční
majetku

číslo Označení dataloggeru/umístění

1.

M 1191

Kaple

2.

M 1192

Sklep – depozitář archeologie velký /č. 101)

3.

M 1193

Sklep – tvrz

4.

M 1194

Knihovna

5.

M 1195

Výstavní místnost č. 2 – přízemí

6.

M 1196

Dětský pokoj – dlouhodobá výstava

7.

M 1197

Depozitář – výtvarné umění
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8.

M 1198

Národopis – 1. patro

9.

M 1199

Výstavní sál – MK

10.

M 1200

Výstavní sál – 1. patro

11.

M 1201

Půdní depozitář č. 3 (listiny, nábytek)

12.

M 1202

Půdní depozitář č. 2 (textil, hračky)

13.

M 1203

Detašovaný depozitář – Losiná

Přístroje S3120 byly pořízeny z důvodu průběžného monitorování teploty a vlhkosti v jednotlivých
částech objektu zámku Hradiště a v detašovaném depozitáři v Losiné. Získané údaje jsou
vyhodnocovány a následně slouží k příslušné úpravě režimu v prostorách depozitářů a výstavních
sálů. Výsledky monitoringu ve sklepech slouží jako podklady pro plánovanou rekonstrukci prostor.
V současné době se Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., podařilo dosáhnout plánovaného
cíle. Nejedná se o jednorázovou záležitost, neboť údaje a informace z teploměrů – vlhkoměrů
získané výrazně posunují trvale kvalitu péče o památkově chráněný objekt zámku Hradiště i
sbírkové předměty v příslušných prostorách uložené.
2. Dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR na podprogram Informační
centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) – MJP
získalo dotaci rozšíření služeb knihovny o on-line katalog a výpůjční modul (zpřístupnění on-line
katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu) ve výši 47 000,- Kč. Poskytnuté prostředky
státního rozpočtu z programu VISK3 – Veřejné informační služby knihoven pro rok 2013 využilo
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v souladu s obsahem projektu: Rozšíření služeb
knihoven o on-line katalog a výpůjční modul.
Projekt byl realizován zakoupením následujících modulů: www katalog CLAVIUS pro dokumenty
(zobrazení knih), www katalog CLAVIUS pro informace (zobrazuje analytický popis) a výpůjčního
modulu pro stávající knihovní systém CLAVIUS v součinnosti s nákupem PC vybavení pro
badatelské pracoviště (umožňuje rozšířenou on-line komunikaci s katalogem ve studovně) a PC
pro knihovní službu (zde přístupný stávající knihovní systém – od roku 2010 CLAVIUS podle
platných norem a pravidel AACR2, ISBD ve formátu UNIMARC).
V současné době se Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., podařilo dosáhnout plánovaného
cíle. Nejedná se však o jednorázovou záležitost, neboť zkvalitňování poskytovaných knihovních
služeb je věcí dlouhodobou. Realizace projektu umožňuje efektivní využívání knihovního systému
čtenáři i odpovědnými pracovníky, kteří mají na starosti knihovní fond. Předpokládaný výrazný
nárůst zájemců o výpůjčku a větší frekvence poskytovaných badatelských služeb se projeví až
v průběhu delšího časového horizontu.
3. Dotace REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD 25. výzva, Oblast podpory 3.2,
zaměření kola výzvy: zachování kulturního a historického dědictví včetně zlepšení jeho stavu
pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu – MJP neuspělo s projektem „Nový prohlídkový
okruh: Zámecké sklepy – rehabilitace sklepů pod východním a severním křídlem zámku Hradiště“
s výší požadované dotace 3 266 529,60 Kč.
Projekt rehabilitace řešil rekonstrukci a následné zpřístupnění historických sklepů v památkově
chráněném objektu zámku Hradiště v Blovicích. Zámek Hradiště je nemovitá kulturní památka
zapsaná v seznamu pod rejstříkovým číslem 45 300/4 – 249. Ve sklepních sálech se promítá
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gotická, renesanční a barokní etapa hradišťského zámku, a proto se jedná z hlediska stavebního
vývoje objektu o architektonicky nejcennější prostory.
Stavebně historický průzkum z roku 2002 zdokumentoval stavební vývoj zámku a doložil, že sklepy
východního a severního křídla patří k historicky nejhodnotnějším prostorám památkového
objektu. Je zde zachováno přízemí paláce původní gotické tvrze datované do 2. pol. 15. století, na
které vývojově navazuje renesanční a barokní fáze objektu. Rehabilitace měla zahrnout stavební
a restaurátorské práce zaměřené na záchranu jedinečných prostor, jejichž technický stav
v současné době neumožňuje prakticky žádné využití a navíc hrozí postupem času jejich
památková degradace.

3 Oddělení Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace
3.1 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2013
V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizaci, pracovalo k 31. 12. 2013 celkem
14 stálých zaměstnanců, z toho 10 na plný úvazek a 4 na poloviční úvazek.
Jméno zaměstnance

Zařazení

Bouda, Jiří, Mgr.

Archeolog – kurátor sbírkového fondu, vedoucí
Archeologického pracoviště

Brunová, Věra

Účetní, vedoucí odd. hospodářsko - správního

Brůžková, Renata

Administrativní pracovnice – dokumentátorka –
průvodkyně, Archeologické pracoviště

Hnojská, Vendula, Mgr.

Kurátorka sbírkového fondu, vedoucí odd.
historie a společenských věd (do 31. 3. 2013)

Jindrová, Věra

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Koželuh, Josef, Mgr.

Kurátor sbírkového
a společenských věd

fondu,

odd.

historie

Křížková Červená, Radka, PhDr.

Ředitelka

Marková, Svatoslava, Mgr.

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

historie

Mašková, Jaroslava

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Pančík, Jan

Technický pracovník, odd. hospodářsko – správní
(do 31. 7. 2013)
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Pančíková, Eva

Knihovnice
a knihovna

–

průvodkyně,

odd.

informací

Podroužek, Václav

Technický pracovník, odd. hospodářsko – správní
(od 1. 8. 2013)

Podroužková, Daniela

Knihovnice, vedoucí odd. informací a knihovny

Rupert, Vladislav

Konzervátor, odd. historie a společenských věd

Synáčová, Drahomíra

Průvodkyně, odd. Informací a knihovna

Vránková, Olga, Bc.

Kurátorka sbírkového fondu, odd. historie
a společenských věd; pověřená vedením odd.
historie a společenských věd (od 1. 4. 2013)
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3.2 Organizační struktura k 31. 12. 2013
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3.3 Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, zajišťují pověření
pracovníci Oddělení historie a společenských věd a Archeologického pracoviště v souladu se zákonem
122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb., dlouhodobou
koncepcí a vnitřními předpisy.
3.3.1 Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu
Do prvního stupně evidence bylo v roce 2013 přijato 15 přírůstkových čísel, z toho na základě kupní
smlouvy KS 1/13 a VPD 429/13 proběhly 2 koupě, dále bylo uzavřeno 13 darovacích smluv (1/2013 –
13/2013). Zakoupen byl pro doplnění sbírek košíček z hutního skla z produkce novomitrovické sklárny
a CD s fotoarchivem blovické skupiny SEJF, z darů patří mezi nejvýznamnější např. uniforma
praporčíka celní správy, gruntovní kniha města Blovic z let 1601 – 1850, kolekce hraček z 60. – 80. let
20. století, soubor nábytku z 50. – 60. let 20. století a obrazy Jaroslava Šafary (2 ks).
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS Archeologie byla zapsána inv. č. 18236 – 18 569
včetně, tj. 334 inventárních čísel.
V roce 2013 pokračovala digitalizace zápisů systematické evidence – do programu DEMUS 01
Katalog přepsáno 1278 záznamů – inv. č. 8799 – 9769, 10201 – 10203, 10694 – 11000 (Bc. Gabriela
Mrázová) z původních katalogizačních karet.
V souladu s probíhajícím procesem digitalizace evidenčních záznamů byl odd. historie
a společenských věd opětovně instalován modul DEMUS Evidence, v předcházejících letech
nevyužívaný, a vložena aktuální data. Modul DEMUS Evidence je nutno průběžně kontrolovat
a především naplňovat.
Bylo odesláno hlášení CES pro MK ČR 13. 2. 2013, zároveň s tímto hlášením bylo nahlášeno ukončení
desetileté lhůty pro inventarizaci sbírkového fondu podle Zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č.
122/2000 Sb. za období 2002 – 2012. Další hlášení do CES bylo odesláno 15. 11. 2013 (zajišťuje Bc.
Olga Vránková).
Ve dnech 12. – 14. 3. 2013 byla provedena mimořádná namátková inventarizace sbírkového fondu
(230 inv. č.) v souvislosti s odchodem kurátorky sbírkového fondu Mgr. Venduly Hnojské. Byla
zpracována revizní zpráva a protokol o inventuře, revize byla zapsána do katalogizačních karet
inventarizovaných sbírkových předmětů.
V roce 2013 proběhla 2 jednání Poradního sboru, a to dne 5. 2. 2013 a 17. 9. 2013. Poradní sbor MJP
zasedal ve složení: předseda – Jiří Koranda, kurátor – Mgr. Vendula Hnojská (5. 2. 2013), kurátor –
Mgr. Svatoslava Marková (17. 9. 2013), členové – Josef Koželuh, Stanislav Štrér a tajemník – Olga
Vránková.
Dále byly zpracovány podklady pro zaevidování nových přírůstkových čísel, týkající se historie
blovické školy, Františka Raušara a okrašlovacího spolku, kopie pohlednic Nových Mitrovic, kopie
fotografií novomitrovických sklářů, plakát ČČK, učebnice a tisky z 1. pol. 19. století, textilie, předměty
pro domácnost, loutky, obrazy Jaroslava Šafary apod., celkem 195 popisů – Mgr. Koželuh, evidence
knih z Ředitelství velkostatku Hradiště – Mgr. Marková. Byl zpracován také popis přírůstkových čísel
do 2. stupně evidence.
Ve spolupráci s vedoucími odborných oddělení byl zpracován plán nového cyklu desetileté
inventarizace sbírkového fondu MJP 2013 – 2022.
Řádná periodická inventarizace části sbírkového fondu MJP za rok 2013 proběhla na základě Vnitřní
směrnice pro správu, evidenci a ochranu sbírek vydanou ředitelkou muzea dne 20. 3. 2013
a na základě §12 zák. 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR 275/2000 §3 bez závad, inventarizační komisí
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(ve složení: předseda – Mgr. Josef Koželuh, členové – Mgr. Jiří Bouda, Renata Brůžková, Vladislav
Rupert) bylo zinventarizováno 1794 inventárních čísel podsbírky archeologické. Revize probíhala
na základě fyzické kontroly. Revidované předměty byly porovnávány s evidencí na katalogizačních
kartách a v přírůstkové knize. Na základě provedení fyzické inventarizace byly doplněny chybějící
údaje v evidenčním programu DEMUS Archeologie (lokace, stav) a bylo doplněno lokační označení
v depozitářích.

Počet evidenčních čísel přírůstků
zapsaných za sledovaný rok

Z toho

Koupě

2

(celkem v hodnotě Kč)

(1330,- Kč)

Dary

13

Sběry

0

Počet evidenčních čísel zpracovaných nově v systematické evidenci

334

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické
evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě za sledovaný rok

1612

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické
evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě za sledovaný rok
v modulu DEMUS 01

1278

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické
evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě za sledovaný rok
v modulu DEMUS Archeologie

334

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

16 981

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

18 589

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

24
94
125
1 794

3.3.2 Správa sbírkového fondu (včetně konzervace a restaurování)
Předměty získané do sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
a zaevidované do 1. a 2. stupně sbírkové evidence byly řádně označeny a průběžně ukládány
do depozitářů v 1. NP – depo podsbírky archeologie, 2. NP – depo podsbírky výtvarného umění
a ve 3. NP – depo podsbírky historie označených čísly 1 – 4.

13

V souladu se zkvalitňováním péče o sbírkový fond byl zpracován Návrh kategorizace sbírkového fondu
MJP v oborech historie a výtvarné umění pro účely evakuace v případě živelného ohrožení, na:
1. sbírky nenahraditelné,
2. sbírky významné a
3. sbírky nahraditelné (resp. částečně nahraditelné).
Prostory MJP byly v rámci zkvalitňování péče o sbírkový fond vybaveny 13 ks dataloggerů COMET
S3120 s příslušenstvím. Přístroje byly rozmístěny do následujících prostor objektu zámku Hradiště
a detašovaného depozitáře v Losiné: M 1191 – kaple, M1192 – sklep – depozitář archeologie velký (č.
101), M1193 – sklep „tvrz“, M1194 – knihovna, M 1195 – výstavní místnost č. 2 (přízemí), M 1196 –
„Dětský pokoj“ (dlouhodobá výstava), M 1197 – depozitář výtvarného umění, M 1198 – národopisná
expozice (1. patro), M 1199 – výstavní sál MK, M 1200 – výstavní sál (1. patro), M 1201 – půdní
depozitář č. 3 Hradiště (listiny, nábytek), M 1202 – půdní depozitář č. 2 Hradiště (textil, hračky), M
1203 – detašovaný depozitář Losiná
Přístroje S3120 byly pořízeny z důvodu průběžného monitorování teploty a vlhkosti v jednotlivých
částech objektu zámku Hradiště a v detašovaném depozitáři v Losiné. Získané údaje jsou
vyhodnocovány a následně slouží k příslušné úpravě režimu v prostorách depozitářů a výstavních
sálů. Výsledky monitoringu ve sklepech slouží jako podklady pro plánovanou rekonstrukci prostor.
Depozitární prostory byly v 2. polovině roku 2013 vybaveny tabulkami s klimatickým režimem
(hodnoty s ohledem na typ uloženého sbírkového fondu) a jednotlivé depozitáře jsou v pravidelných
intervalech kontrolovány odpovědnými pracovníky (Bc. Olga Vránková, Mgr. Svatoslava Marková –
depozitáře 3. NP, Mgr. Jiří Bouda – depozitáře 1. NP, Vladislav Rupert – detašovaný depozitář Losiná)
a údaje o vstupech jsou zaznamenávány do příslušných depozitárních knih. Během kontrol je kromě
klimatických podmínek sledován stav deponovaných sbírkových předmětů. V rámci preventivní
ochrany byly do skříní a zásuvek v depozitáři textilního sbírkového fondu vloženy odbornými
pracovníky prostředky na přírodní bázi k ochraně proti hmyzu.
Provozní kontroly depozitárních prostor prováděl v součinnosti s odbornými pracovníky
z jednotlivých oddělení technický pracovník MJP (Jan Pančík do 31. 7. 2013 a Václav Podroužek
od 1. 8. 2013)
Kontroly sbírkového fondu byly prováděny i ve stálých expozicích MJP.
V roce 2013 provedl konzervátor MJP Vladislav Rupert na základě spolupráce s kurátory sbírkových
fondů z Odd. historie a společenských věd a Archeologického pracoviště v konzervátorské dílně MJP
ošetření 146 inventárních čísel sbírkových předmětů o celkovém počtu 165 ks sbírkových předmětů
(včetně inv. č. 12822 – „cimbál“ k hodinám, inv. č. 12823 – zvon k hodinám pro instalaci a následné
zprovoznění rekonstruovaného věžního hodinového stroje, nebo inv. č. 3925 – socha sv. Jana
Nepomuckého), dále zkonzervoval 2 ks sbírkových předmětů s přírůstkovým číslem – dětský kočárek
a toulec na brousek. Ke každému ošetřenému předmětu byly průběžně zpracovávány konzervátorské
zprávy.
Během roku 2013 uskutečnil konzervátor MJP Vladislav Rupert 6 konzultací s pracovníky
příslušného metodického pracoviště Západočeského muzea v Plzni – oddělení konzervace
a restaurování ohledně preventivní i sanační konzervace vybraných sbírkových předmětů.
Dodavatelsky bylo restaurováno celkem 5 ks sbírkových předmětů: sbírkové předměty z textilního
fondu (inv. č. 83, 88 a 3890) restaurátorkou textilu Helenou Kastlovou, na základě smluvního
ujednání o výpůjčce předmětů s Národním muzeem Praha zrestaurováno inv. č. 16 469 (námořnický
obleček) restaurátory NM a byla provedena generální rekonstrukce mechanického věžního
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hodinového stroje hodinářem Jindřichem Klingerem. Podrobné restaurátorské zprávy byly uloženy
v pracovně Odd. historie a společenských věd.
V rámci prezentace sbírkového fondu MJP mimo vlastní objekt byly prodlouženy smlouvy o výpůjčce
pro výstavu „Dětský svět za císaře pána“ v NM Praha (do 4. 10. 2013) a předmětů pro Dům historie
Přešticka (do 15. 10. 2013). Dále byly prodlouženy smlouvy o dlouhodobé zápůjčce sbírkových
předmětů pro MěÚ Blovice, Přeštice a Spálené Poříčí. V květnu 2013 byla realizována výpůjčka
sbírkových předmětů pro Muzeum Českého krasu v Berouně a pro Dům historie Přešticka, byly
prodlouženy výpůjčky předmětů pro ZČU a NM. Celkem zapůjčilo MJP jiným zařízením sbírkové
předměty pod 94 evidenčními čísly a zároveň si vypůjčilo v rámci výstavní činnosti exponáty pod
125 evidenčními čísly.
Standardním způsobem probíhala a byla kontrolována agenda oddělení. V návaznosti na výsledky
kontroly zřizovatelského odboru kultury KÚ PK a následné konzultace byly připraveny nové vzory
darovacích a kupních smluv, vzory smlouvy o výpůjčce (od fyzické osoby, mezi organizacemi), vzor
smlouvy innominátní (pro restaurátory). V souladu s Vnitřními směrnicemi organizace probíhaly
kontroly činnosti oddělení i jednotlivých pracovníků.
Fotodokumentaci konzervovaných sbírkových předmětů (před i po zásahu) prováděl konzervátor
Vladislav Rupert. Celkem vyfotografoval 146 konzervovaných sbírkových předmětů.
Dále byla odpovědnou pracovnicí Drahomírou Synáčovou prováděna fotodokumentace sbírkového
fondu – 80 inv. č.

3.4 Vědecko – výzkumná činnost, odborné vzdělávání
3.4.1 Záchranné archeologické výzkumy a dohledy
Záchranné archeologické výzkumy a dohledy realizoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2013. Jednalo se o 47 odborně zaštítěných
akcí.





















Blovice, p.č. 1593 – kNN, negativní situace.
Blovice, přírodní koupací biotop, akce bude pokračovat v roce 2014.
Dobřany, rekonstrukce II/180, MK Pobřežní, U Radbuzy, Lipová, negativní situace.
Dolce, RD, p.č. 118/5, 267, negativní situace.
Dolní Lukavice, Nová Pajzovna – infrastruktura, akce bude pokračovat v roce 2014.
Dolní Lukavice, RD, p.č. 636/3, negativní situace.
Dožice, RD, p.č. 134/1 – vNN, kNN, negativní situace.
Honezovice, kanalizace a ČOV, negativní situace.
Horní Lukavice, p.č. 321/5 – kNN, negativní situace.
Horní Lukavice, p.č. 818/1 – kNN, negativní situace.
Horšice, p.č. 219/1- kNN, negativní situace.
Chlum, RD, p.č. 1025/56, negativní situace.
Chlumčany, místní komunikace U Hřiště, negativní situace.
Chlumčany, rekonstrukce ulice Boční, negativní situace.
Chocenice, Starý zámek č.p. 92, středověk, novověk.
Chotěšov, NKP Klášter Chotěšov, st. 4/2, kácení dřevin, negativní situace.
Chotěšov, p.č. 512/5 – kNN, subdodávka pro ZČM v Plzni, negativní situace.
Kasejovice, č.p. 327 – NN, negativní situace.
Klášter, č.p. 2, nové plynové vedení, negativní situace.
Lipnice, č.e. 47, st. 1, stavba odpadní jímky, negativní situace.
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Mantov, p.č. 495/1 – kNN, negativní situace.
Mantov, RD, p.č. 506/3 – kNN, negativní situace.
Nekvasovy, vodovod obce, negativní situace.
Nepomuk, Nádražní ulice, Metropolitní síť II. etapa, akce bude pokračovat v roce 2014.
Nepomuk, p.č. 607/14, stavba garáže, negativní situace.
Nové Mitrovice – Železný Újezd, propojení STL, negativní situace.
Předenice, reko MS, protlak řeky, subdodávka pro ZČM v Plzni, negativní situace.
Přeštice, p.č. 271/3 – kNN, novověk.
Příchovice, kaple sv. Jana Nepomuckého, ZAV při akci „zastavení chátrání objektu“,
novověk.
Příchovice, RD, p.č. 137/70, 73, 74, 75, 76, 77, negativní situace.
Příchovice, RD, p.č. 137/71, negativní situace.
Příchovice, RD, p.č. 137/72, negativní situace.
Příchovice, sítě RD, II. etapa, akce bude pokračovat v roce 2014.
Radošice, RD, p.č. 425/5 – kNN, negativní situace.
Sedliště, p.č. 124/9 – kNN, negativní situace.
Spálené Poříčí, RD, p.č. 1579/1 – kNN, negativní situace.
Spálené Poříčí, regenerace památkové zóny, novověk.
Spálené Poříčí, Těnovice, Lipnice, Číčov, Dolní Lipnice, Hořehledy, vodovod, akce bude
pokračovat v roce 2014.
Stod, RD, p.č. 381/49, 50, negativní situace.
Střížov, Druko, přístavba haly č. 2, negativní situace.
Šťáhlavy, obytná zóna Pod Kozlem, negativní situace.
Vlčtejn, Chlumánky, RD, p.č. 284/2, negativní situace.
Vlčtejn, Chlumánky, RD, p.č. 284/2, NN, kNN, negativní situace.
Zdemyslice, Kamensko, DTS, vNN, kNN, akce bude pokračovat v roce 2014.
Zemětice, NN, vývod k ZD, negativní situace.
Ždírec Myť, Pod Lesem, kNN, negativní situace.
Žinkovy, Čepinec, p.č. 1439, tůň, terénní úpravy, negativní situace.

3.4.2 Hlášení o archeologických akcích ARÚ AV ČR, v.v.i.
Hlášení o archeologických akcích pro ARÚ AV ČR, v. v. i. vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2013.















ZAA M Blovice 1-2013, Žinkovy, stavební úpravy SO 002 - provozní budova/etapa I.
ZAA M Blovice 2-2013, Blovice, Husova ul., 6 RD, infrastruktura.
ZAA M Blovice 3-2013, Oselce, Zámek Oselce, 1. nadpatro, sociální zařízení.
ZAA M Blovice 4-2013, Přeštice, Husova ul, p.č. 471/1, kNN.
ZAA M Blovice 5-2013, Merklín, Na Výsluní, kNN pro 6 RD.
ZAA M Blovice 6-2013, Nezbavětice, kNN pro nové RD.
ZAA M Blovice 7-2013, Hradiště u Blovic, p.č. 278/28, stavba RD.
ZAA M Blovice 8-2013, Střížov, Druko Střížov, p.č. 1475, hala 7, prodloužení objektu.
ZAA M Blovice 9-2013, Chocenice, Chocenický potok, úprava toku.
ZAA M Blovice 10-2013, Lišice, p.č. 170/5, kNN.
ZAA M Blovice 11-2013, Únětice , plynofikace obce.
ZAA M Blovice 12-2013, Tymákov, p.č. 242/37, stavba RD.
ZAA M Blovice 13-2013, Kbel - Nová Ves, p.č. 1661, 1662, stavba RD.
ZAA M Blovice 14-2013, Šťáhlavy, p.č. 530/66, stavba RD.
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ZAA M Blovice 15-2013, Zdemyslice, p.č. 297/5, 291, 287/17, 293/1, 306/7, 306/10, inženýrské sítě.
ZAA M Blovice 16-2013, Šťáhlavy, vodovod, ul. Jiráskova, Táborská, U Hřiště.
ZAA M Blovice 17-2013, Měcholupy u Blovic, p.č. 320/19, stavba garáže a přístřešku.
ZAA M Blovice 18-2013, Chocenice, Panský dvůr, p.č. 1/29, stavba ocelového přístřešku.
ZAA M Blovice 19-2013, Nezdřev, splašková gravitační kanalizace a ČOV.
ZAA M Blovice, 20-2013, Žinkovy, objekt SO 001, 19 kopaných sond.
ZAA M Blovice 21-2013, Merklín, p.č. 1837/44, stavba RD.
ZAA M Blovice 22-2013, Žákava, rekonstrukce kanalizace a chodníku, III/1777.
ZAA M Blovice 23-2013, Vodokrty, rekonstrukce mostu č. event. 178 – 001.
ZAA M Blovice 24-2013, Blovice, průtah městem, II/117, Husova ulice.
ZAA M Blovice 25-2013, Stod, rekonstrukce mostu 230 – 006.
ZAA M Blovice 26-2013, Chotěšov, NKP Klášter Chotěšov, st. 4/2, kácení dřevin.
ZAA M Blovice 27-2013, Příchovice, kaple sv. Jana Nepomuckého, odvodnění základové spáry kaple.
ZAA M Blovice 28-2013, Šťáhlavice, stavba RD , p.č. 119/30.
ZAA M Blovice 29-2013, Lipnice, č.e. 47, st. 1, odpadní jímka DČOV.
ZAA M Blovice 30-2013, Spálené Poříčí, Náměstí Svobody, regenerace památkové zóny.
ZAA M Blovice 31-2013, Přeštice, p.č. 271/3, kNN.

3.4.3 Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu
Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2013.

























MuzBlovice/51/13, Chocenice, RD, p.č. 67/2, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/81/13, Vlčtejn, Chlumánky, RD, p.č. 284/2, NN, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/142/13, Mantov, p.č. 495/1 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/179/13, Horní Lukavice, p.č. 818/1 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/249/13, Horní Lukavice, p.č. 321/5 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/250/13, Radošice, RD, p.č. 425/5 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/251/13, Dolce, RD, p.č. 118/5, 267, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/254/13, Chotěšov, NKP Klášter Chotěšov, st. 4/2, kácení dřevin, zpráva o
dohledu.
MuzBlovice/255/13, Příchovice, kaple sv. Jana Nepomuckého, ZAV při akci „zastavení
chátrání objektu“, nálezová zpráva.
MuzBlovice/270/13, Vlčtejn, Chlumánky, RD, p.č. 284/2, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/271/13, Předenice, reko MS, protlak řeky, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/277/13, Klášter, č.p. 2, nové plynové vedení, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/278/13, Žinkovy, Čepinec, p.č. 1439, tůň, terénní úpravy, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/291/13, Šťáhlavy, obytná zóna Pod Kozlem, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/296/13, Kasejovice, č.p. 327 – NN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/302/13, Horšice, p.č. 219/1- kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/303/13, Nové Mitrovice – Železný Újezd, propojení STL, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/310/13, Šťáhlavice, RD, p.č. 119/30, nálezová zpráva.
MuzBlovice/331/13, Chlumčany, rekonstrukce ulice Boční, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/332/13, Blovice, p.č. 1593 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/359/13, Lipnice, č.e. 47, st. 1, stavba odpadní jímky, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/360/13, Dolní Lukavice, RD, p.č. 636/3, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/361/13, Nepomuk, p.č. 607/14, stavba garáže, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/366/13, Chlum, RD, p.č. 1025/56, zpráva o dohledu.
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MuzBlovice/377/13, Stod, RD, p.č. 381/49, 50, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/378/13, Zemětice, NN, vývod k ZD, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/384/13, Ždírec Myť, Pod Lesem, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/428/13, Sedliště, p.č. 124/9 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/444/13, Spálené Poříčí, regenerace památkové zóny, nálezová zpráva.
MuzBlovice/470/13, Chlumčany, místní komunikace U Hřiště, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/471/13, Přeštice, p.č. 271/3 – kNN, nálezová zpráva.
MuzBlovice/492/13, Mantov, RD, p.č. 506/3 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/497/13, Honezovice, kanalizace a ČOV, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/499/13, Střížov, Druko, přístavba haly č. 2, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/528/13, Spálené Poříčí, RD, p.č. 1579/1 – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/529/13, Nekvasovy, vodovod obce, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/530/13, Příchovice, RD, p.č. 137/71, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/531/13, Příchovice, RD, p.č. 137/72, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/532/13, Příchovice, RD, p.č. 137/70, 73, 74, 75, 76, 77, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/540/13, Dožice, RD, p.č. 134/1 – vNN, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/563/13, Dobřany, rekonstrukce II/180, MK Pobřežní, U Radbuzy, Lipová, zpráva o
dohledu.

3.4.4 Odborné zpracování nálezových souborů
V průběhu sledovaného roku Mgr. Jiří Bouda odborně zpracoval nálezové soubory:



výsledky terénní části ZAV Spálené Poříčí, regenerace památkové zóny.
zaměření historického zdiva kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.

3.4.5 Členství odborných pracovníků v oborových komisích AMG a společnostech
Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, AMG – Komise archeologické.
Mgr. Vendula Hnojská je členkou České národopisné společnosti, AMG – Komise restaurátorů
a konzervátorů – Pracovní skupiny textil, AMG – Etnografické komise, komise Rady Plzeňského kraje
pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského
kraje a členkou Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Mgr. Josef Koželuh je členem Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Klubu Augustina Sedláčka, České
archeologické společnosti a členem Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Mgr. Svatoslava Marková je členkou Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Daniela Podroužková je členkou AMG – Komise knihovnické a Svazu knihovníků a informačních
pracovníků České republiky (SKIP).
Vladislav Rupert je členem AMG – Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR.
Bc. Olga Vránková je členkou Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., členkou
AMG – Etnografické komise.

3.4.6 Účast na seminářích a konferencích


Mgr. Jiří Bouda: kurs Arts managementu, pořádaný ÚUD ZČU v Plzni 2012/2013, ukončen
7. 6. 2013; veřejná schůze Západočeské pobočky České archeologické společnosti, ZČM
v Plzni, přednesen příspěvek „Karel Škrábek, muzejník a archeolog. K 100. výročí narození“
18

















(23. 2. 2013); seminář „Autorské právo – komplexní problematika ochrany a uplatňování
autorských práv v praxi kultury“, NIPOS, MK ČR Praha (7. 3. 2013); XLI. seminář archeologů
z muzeí a institucí památkové péče, Oborová komise muzejních archeologů při AMG ČR
a Městské muzeum a galerie v Hranicích, Hranice na Moravě (29. – 31. 5. 2013); účast
na veřejném projednávání Koncepce státní památkové péče PK, ZČM v Plzni (2. 7. 2013)
Věra Brunová: seminář NIPOS na téma Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi
příspěvkových organizací působících v oblasti kultury, MK ČR (10. 10. 2013)
Renata Brůžková: kurz MS Word, SVK Plzeň (12. a 19. 11. 2013); kurz MS Excel, SVK Plzeň (8.
a 15. 10. 2013)
Mgr. Vendula Hnojská: kurs Arts managementu, pořádaný ÚUD ZČU v Plzni 2012/2013,
ukončen 7. 6. 2013
Mgr. Josef Koželuh: Konference Rukopisná kultura raného novověku, ZČM Plzeň (12. – 13. 9.
2013)
PhDr. Radka Křížková Červená: kurs Arts managementu, pořádaný ÚUD ZČU v Plzni (program
Marketing kulturních organizací) 2012/2013, ukončen 7. 6. 2013; konference Národního
památkového ústavu – územní pracoviště Plzeň na téma ochrany kulturní krajiny v západních
Čechách a soudobé trendy v péči o ni (25. 9. 2013); seminář „PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA
ŠKOD ZPŮSOBENÝCH HAVÁRIEMI NEBO ŽIVELNÍMI POHROMAMI II“, pořádaný Českým
komitétem Modrého štítu (jedním ze signatářů je AMG ČR) ve spolupráci s Národním
archivem (8. 10. 2013); seminář NIPOS na téma Pracovně právní a mzdové otázky v provozní
praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury (10. 10. 2013); zasedání Krajské
sekce AMG (14. 1. a 4. 11. 2013)
Mgr. Svatoslava Marková: Mezinárodní konference „Paměť - historické vědomí marginalizace – identita“, včetně příspěvku, UK Praha (13. – 14. 9. 2013); Škola muzejní
propedeutiky AMG ČR – základní kurs, běh 2013/2014; Mezinárodní konference Muzeum
a změna IV, NM Praha (12. – 14. 11. 2013)
Eva Pančíková: seminář „Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie“, SVK Plzeň (26. 9. 2013)
Daniela Podroužková: seminář „Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie“, SVK Plzeň
(26. 9. 2013), „Základy katalogizačního popisu dokumentů“, SVK Plzeň (5. 6. a 12. 6. 2013);
kurz základní počítačové gramotnosti MS Exel v. 2010 (8. 10. a 15. 10), seminář „Vyhledávání
ve volných zdrojích“, SVK Plzeň (29. 10. 2013), seminář „Centrální portál knihoven“, SVK Plzeň
(5. 11. 2013); Celostátní seminář knihovníků AMG ČR v Ústí nad Labem (3. - 5. 9. 2013)
Václav Podroužek: seminář „PREVENCE RIZIK A NÁPRAVA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH HAVÁRIEMI
NEBO ŽIVELNÍMI POHROMAMI II“, pořádaný Českým komitétem Modrého štítu (jedním ze
signatářů je AMG ČR) ve spolupráci s Národním archivem (8. 10. 2013)
Vladislav Rupert: Konference konzervátorů a restaurátorů AMG ČR v Hodoníně (10. 9. – 12.
9. 2013); Škola muzejní propedeutiky AMG ČR – základní kurs, běh 2013/2014
Drahomíra Synáčová: kurz MS Word, SVK Plzeň (12. a 19. 11. 2013); kurz MS Excel, SVK Plzeň
(8. a 15. 10. 2013); mezinárodní konference Textil v muzeu pod záštitou EK AMG ČR v Brně
(11. – 12. 6. 2013)
Bc. Olga Vránková: kurs Arts managementu, pořádaný ÚUD ZČU v Plzni 2012/2013, ukončen
7. 6. 2013; seminář EK AMG ČR v Brně (16. – 17. 4. 2013); mezinárodní konference Textil
v muzeu pod záštitou EK AMG ČR v Brně (11. – 12. 6. 2013); Konference Rukopisná kultura
raného novověku ve dnech ZČM Plzeň (12. – 13. 9. 2013); Konference Zoomorfní tradice
v lidové kultuře EK AMG ČR v Brně (8. – 10. 10. 2013); Škola muzejní propedeutiky AMG ČR –
základní kurs, běh 2013/2014; Mezinárodní konference Muzeum a změna IV, NM Praha (12. –
14. 11. 2013)
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3.4.7 Odborné vzdělávání v MJP
Konzervátor MJP Vladislav Rupert vedl během listopadu 2013 odbornou stáž studentky Vyšší
odborné školy restaurátorské v Písku, obor: Konzervování a restaurování nábytku a
nepolychromované dřevořezby (8242N/04). Stáž, během níž bylo odborným vedoucím a stážistkou
společně ošetřeno 23 ks sbírkových předmětů (15 inventárních čísel), probíhala v prostorách
konzervátorské dílny MJP.
Ekonomka Věra Brunová vedla odbornou praxi studentek SOŠ Oselce (průběžně – seznámení
s chodem organizace a plnění zadaných úkolů) a SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň (20. 5.
– 31. 5. 2013 – plnění administrativních úkolů a seznámení s činností hospodářsko – správního
nutnou pro zajištění chodu organizace).
Ředitelka PhDr. Radka Křížková Červená metodicky vedla Stanislavě Volkové, pracovnici Muzea Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech, závěrečnou práci základního kurzu Muzejní propedeutiky AMG
na téma: Edukační program pro předškolní a školní děti se zaměřením na jemnou motoriku
s využitím netradičních technik.
V prostorách MJP se 30. 5. 2013 uskutečnila konference pracovníků odborů památkové péče z ORP
(obcí s rozšířenou působností) – odborní pracovníci MJP přednesli příspěvky na téma historie
zámeckého areálu Hradiště v Blovicích.

3.5 Publikační činnost
3.5.1 Publikační činnost MJP
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, vydává 1 x ročně vlastní
historickovlastivědní sborník pod názvem Jižní Plzeňsko. Po obsahové stránce je publikace výlučně
zaměřena na jihoplzeňský region. Výkonným redaktorem sborníku je Mgr. Jiří Bouda. Jazykovou
korekturu zajišťuje Mgr. Josef Koželuh. V roce 2013 byl vydán sborník Jižní Plzeňsko XI/2013 (viz
Fotopříloha výroční zprávy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.). Obsah: 100 let od narození
prvního ředitele blovického muzea Karla Škrábka (Josef Koželuh), Církevní museum svatojánských
a jiných církevních památek v Nepomuku (Markéta Duchoslavová), JUDr. Karel Záhořík - blovický
patriot a významná regionální osobnost (nejen) jižního Plzeňska (Karel Řeháček), Rod Rožmberských
v Blovicích (Petr Rožmberský), Vývoj zámeckého parku v Hradišti u Blovic (Hana Hanzlíková - Jiří
Bouda), Dynamika aktivit pánů ze Švamberka na Plzeňsku v první třetině 15. století (Jaroslav
Čechura), Buližník: pevný grunt středověkých panských sídel jižního Plzeňska a Rokycanska (Martin
Lang), Záchranný archeologický výzkum na hradě Skála, okr. Plzeň – jih (Antonín Zelenka), Objekt
děkanského úřadu v Blovicích – příspěvek ke stavebním dějinám (Jiří Bouda – Hana Hanzlíková), Ještě
k autorství sousoší Kalvarie v Bohušově u Blovice (Václav Vlček), Život a podnikatelská dráha
blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka (Dana Hradilová), Odsun Němců z Dobřan (Svatoslava
Marková), Kopytovitý klín ze Štěnovic "V černém lese" (Martin Čechura – Jiří Smetana), Kulatá výročí
prvních písemných zmínek roku 2014 (Petr Rožmberský)
Bibliografické údaje: kol. Jižní Plzeňsko XI/2013. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
2013. 179 s. ISBN 978-80-87495-09-4
U příležitosti slavnostního zpřístupnění regenerovaného zámeckého parku vydalo MJP publikaci
Dětství v zámeckém parku – vzpomínky dcery zámeckého zahradníka. Jedná se o zpracování
rukopisných pamětí učitelky Marie Hraničkové – Nejdlové z roku 1942, v úpravě Jaroslavy Koutské.
Jazykové a stylistické korektury, korekcí obrazového materiálu a přípravu publikace k tisku realizovali:
Mgr. Vendula Hnojská, PhDr. Václav Kohout, Mgr. Josef Koželuh a Bc. Olga Vránková (viz Fotopříloha
výroční zprávy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.).
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Bibliografické údaje: HRANIČKOVÁ, Marie, KOUTSKÁ, Jaroslava. Dětství v zámeckém parku –
vzpomínky dcery zámeckého zahradníka. 1. vyd. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
2013. 192 s. ISBN 978-80-87495-08-7
3.5.2 Publikační činnost pracovníků MJP
BOUDA, Jiří. Karel Škrábek (1913 – 1999). In: Pod Zelenou horou 4/2013, s. 1-2 , Přeštice, Měčín,
Nepomuk: Městský úřad, 2013. ISSN 1802-8594
BOUDA, Jiří, HANZLÍKOVÁ, Hana. Objekt děkanského úřadu v Blovicích. Příspěvek ke stavebním
dějinám. In: Jižní Plzeňsko XI/2013. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice:
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 2013. s. 133 – 138. ISBN 978-80-87495-09-4
HANZLÍKOVÁ, Hana, BOUDA, Jiří. Vývoj zámeckého parku v Hradišti u Blovic. In: Jižní Plzeňsko
XI/2013. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., 2013. s. 65 – 76. ISBN 978-80-87495-09-4
HANZLÍKOVÁ, Hana, BOUDA, Jiří. Středověká lokalita kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích. In:
Archaeologia historica 39/14, v tisku.
KOŽELUH, Josef. 100 let od narození prvního ředitele blovického muzea Karla Škrábka. In: Jižní
Plzeňsko XI/2013. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., 2013. s. 3 – 8. ISBN 978-80-87495-09-4
MARKOVÁ, Svatoslava. Odsun Němců z Dobřan. In: Jižní Plzeňsko XI/2013. Historickovlastivědný
sborník Muzea jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 2013. s. 160 –
169. ISBN 978-80-87495-09-4
MARKOVÁ, Svatoslava. Paměť a historické vědomí obyvatel českého pohraničí po roce 1945 –
příspěvek na mezinárodní konferenci: Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita,
pořádané Fakultou humanitních studií UK. Příspěvek je publikován ve stejnojmenné kolektivní
monografii.
MARKOVÁ, Svatoslava, FUNK, Lukáš. Poválečný vývoj v pohraničí, doplněný o příklad zaniklé obce
Bažantov. V současné době v recenzním řízení recenzovaného časopisu Kuděj.
MARKOVÁ, Svatoslava. Migrační procesy v českém pohraničí z hlediska orálně - historického
výzkumu. V současné době v recenzním řízení recenzovaného antropologického časopisu
Antropowebzin.
3.5.3 Publikování v denním tisku – články o MJP
Ve sledovaném roce bylo publikováno 60 článků a zpráv o činnosti MJP v denním tisku (viz výčet,
z toho 44 článků v periodiku Blovické noviny):
(pozn. pokud je autorem pracovník MJP, je jeho jméno uvedeno v závorce)



Blovické noviny, ročník 2013

Blovické noviny č. 1: Muzeum jižního Plzeňska vydalo sborník Jižní Plzeňsko X/2012, Pozvánka
na výstavu „Liščí stopy aneb lišky kolem nás“ (Daniela Podroužková)
Blovické noviny č. 2: Pozvánka na výstavu „Liščí stopy aneb lišky kolem nás“, „Publikace „Blovice od
soumraku do kuropění“ (Daniela Podroužková)
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Blovické noviny č. 4: Pozvánka na výstavu „Koloniál pana Bajzy aneb historie obchodu
a obchodování“, Pozvánka na Velikonoční jarmark, Pozvánka na vernisáž výstavy „Karel Škrábek –
muzejník a archeolog. K 100. výročí narození“ (Mgr. Jiří Bouda)
Blovické noviny č. 5: Pozvánka na Velikonoční jarmark, Pozvánka na výstavu „Koloniál pana Bajzy
aneb historie obchodu a obchodování“, Pozvánka na přednášku „Zelená hora – Pomuk – Blovice;
„bermudský“ trojúhelník českých dějin“, 10. Velikonoční jarmark na zámku (Drahomíra Synáčová)
Blovické noviny č. 6: Velikonoční jarmark, Mimořádná otevírací doba muzea o Velikonocích
(Drahomíra Synáčová)
Blovické noviny č. 7: Pozvánka na „Papírovou neděli“
Blovické noviny č. 8: Pozvánka na „Papírovou neděli“, Pozvánka na autogramiádu knihy „Stopami
lišek“
Blovické noviny č. 9: Pozvánka na výstavu „Kouzlo? Ne. Holografie“, Pozvánka na výstavu „Z tvorby
Josefa Matějky“, Papírová neděle na zámku Hradiště se vydařila (Daniela Podroužková), Poděkování
muzea dětem MŠ Blovice za vystoupení (Drahomíra Synáčová)
Blovické noviny č. 10: Pozvánka na výstavu „Kouzlo? Ne. Holografie“, Pozvánka na slavnostní otevření
zámeckého parku Hradiště v Blovicích
Blovické noviny č. 12: Zámecký park Hradiště byl zatopen (PhDr. Radka Křížková Červená), Kniha
„Dětství v zámeckém parku. Vzpomínky dcery zámeckého zahradníka“, Maturity v Gymnáziu Blovice
(předávání vysvědčení v kapli sv. Ondřeje)
Blovické noviny č. 13: Pozvánka na výstavu „Expedice středověk“
Blovické noviny č. 14: Zámecký park Hradiště snad již na podzim přivítá první návštěvníky (PhDr.
Radka Křížková Červená), Výstava „Bigbít na jižním Plzeňsku“ (Bc. Olga Vránková), Poslední ohlédnutí
za červnem (předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení SŠ Oselce), Haydnovy hudební
slavnosti po roce opět v Blovicích
Blovické noviny č. 16: Pozvánka na výstavu „Origami – japonské umění z papíru“, Pozvánka na výstavu
„Bonsaje a suiseki“, Japonský den Kaizen na zámku Hradiště v Blovicích (PhDr. Radka Křížková
Červená)
Blovické noviny č. 17: Pozvánka na výstavu „Bigbít na jižním Plzeňsku“, Pozvánka na výstavu „Origami
– japonské umění z papíru“, Pozvánka na koncert Moniky Maškové
Blovické noviny č. 18: Pozvánka na I. ročník Běhu 17. listopadu, Den krajů a Origami (Daniela
Podroužková)
Blovické noviny č. 19: Pozvánka na výstavu „Historické cukrárny“
Blovické noviny č. 20: Pozvánka na akci „Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí“, Pozvánka
na Adventní trh
Blovické noviny č. 21: Pozvánka na Adventní trh
Blovické noviny č. 22: PF 2014, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vydalo sborník XI/2013 (Daniela
Podroužková)


Ostatní:

Plzeňský deník: Blovické muzeum zve na návštěvu k liškám (1. 2.), Blovický archeolog kráčí
ve stopách samouka (9. 3.), V Blovicích otevřou krámky z „Bylo nás pět“ (27. 2.), To, že vláda zabrání
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stavbě nové knihovny, o nás říká dost (24. 7.), Blovicemi se poběží za 17. listopad (16. 11.),
V Blovicích vystavují sladkou historii (12. 11.), Zámek Hradiště ožil adventními trhy (9. 12.)
Zpravodaj Aktivios: Regenerace zámeckého parku pokračuje
5+2 dny: V Blovicích mají obchod. Koloniál pana Bajzy (11. 4.), Zámecký park se otevře veřejnosti po
dvou letech (2. 5.), Blovický zámek voněl cukrovím (2. 12.),
Právo: Zámecký park v Blovicích sází na nostalgii (18. 5.),
Plzeňský kraj: Zámeckým parkem Hradiště v Blovicích se přehnala povodeň (6. 13.), Den krajů přilákal
na památky
Věstník AMG: Zámecký park Hradiště byl zatopen (č. 4/2013) (PhDr. Radka Křížková Červená)
Nepomucké noviny: Chutě Nepomucka už nezmizí (č. 8)

3.6 Knihovna
Muzejní knihovna, čítající kolem 10 000 svazků, umístěná v přízemí západního křídla zámku Hradiště,
spravuje a doplňuje převážně fondy regionální literatury z jižního Plzeňska. Součástí fondu jsou
i strojopisy nepublikovaných prací (např. kronikářů, studentské seminární nebo ročníkové práce,
kopie diplomových prací), publikace a periodika nadregionálního charakteru z oboru historie,
archeologie a etnologie. Knihovna obsahuje také staré tisky, nejstarším exemplářem je bible z roku
1537.
K 31. 12. 2013 je v knihovním fondu zaregistrováno 9771 knihovních jednotek.
Ve sledovaném roce bylo celkem zakoupeno 39 titulů a 7 periodik na předplatné za celkovou částku
13 202,- Kč.
3.6.1 CLAVIUS
Do přírůstkového seznamu knihovního systému CLAVIUS bylo zapsáno 82 nových přírůstkových čísel.
Celkem bylo za rok 2013 vloženo do systému CLAIUS v rámci zpracování knihovních jednotek vloženo
274 titulů a 336 přírůstkových čísel (z toho 82 nových přírůstků a 254 tzv. retrozáznamů = přírůstky
před rokem 2010, které byly dříve vedené v ručně psaném přírůstkovém seznamu). Posledním
přírůstkovým číslem řady ve sledovaném roce je číslo 9771.
K 31. 12. 2013 je v knihovním systému CLAVIUS vloženo 3539 titulů a 3927 přírůstkových čísel, tj. 40%
z celkového počtu svazků.
Čárkové kódy a signatury byly ve sledovaném roce vylepeny do 326 ks elektronicky zpracovaných
knihovních jednotek.
3.6.2 Poskytování knihovnických služeb
Knihovna MJP slouží kromě široké veřejnosti i pracovníkům muzea. V rámci výpůjční služby
realizovala knihovnice Daniela Podroužková 175 výpůjček a zaevidovala 13 badatelů z řad veřejnosti.
Pracovnice knihovny MJP Daniela Podroužková zajistila rozesílání povinných výtisků a splnění
nabídkové povinnosti u publikací vydaných muzeem, dále rozesílání publikací vydaných muzeem
v rámci dohodnuté výměny a rozdělení darů.
V průběhu sledovaného roku byl připraven a následně realizován projekt „Rozšíření služeb knihovny
o on-line katalog a výpůjční modul“ (dotační titul VISK3 MK ČR). Projekt zpracovaný Danielou
Podroužkovou byl realizován zakoupením následujících modulů: www katalog CLAVIUS
pro dokumenty (zobrazení knih), www katalog CLAVIUS pro informace (zobrazuje analytický popis) a
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výpůjčního modulu pro stávající knihovní systém CLAVIUS v součinnosti s nákupem PC vybavení pro
badatelské pracoviště (umožňuje rozšířenou on-line komunikaci s katalogem ve studovně) a PC pro
knihovní službu (zde přístupný stávající knihovní systém – od roku 2010 CLAVIUS podle platných
norem a pravidel AACR2, ISBD ve formátu UNIMARC). V závěru sledovaného roku se Muzeu jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., podařilo dosáhnout plánovaného cíle. Uskutečnění projektu umožňuje
efektivní využívání knihovního systému čtenáři i odpovědnými pracovníky, kteří mají na starosti
knihovní fond. Předpokládaný výrazný nárůst zájemců o výpůjčku a větší frekvence poskytovaných
badatelských služeb se projeví až v průběhu delšího časového období.
Pracovnice knihovny MJP Eva Pančíková připravila vybrané nesvázané ročníky regionálních periodik
na vazbu (Radyňské listy, Blovické noviny, Nepomucké noviny, Spálenopoříčský zpravodaj, Přeštické
noviny, Stodský zpravodaj, Stodské listy, Šťahlavské listy) a provedla kontrolu a kompletaci
vydávaných regionálních tiskovin (doplnění chybějících čísel a celých ročníků).
Knihovna MJP zahájila ve sledovaném roce přípravu podkladů pro katalog bibliografických informací
týkajících se význačných osobností spjatých s Blovicemi a okolím.

3.7 Provozní činnosti
Provozní činnosti MJP zajišťovali ve sledovaném roce pracovníci odd. hospodářsko – správního.
Účetní muzea Věra Brunová prováděla veškeré úkony spojené se mzdovou agendou, zpracovávala
účetní doklady, zajišťovala styk s bankou, sledovala rozpočet MJP, nákup přes CN PK, vedení FKSP,
evidenci majetku a provoz hlavní pokladny, poskytovala požadované informace do systému KEVIS a E
– ZAK PK, prováděla veškeré práce spojené se závěrečným vyhodnocením akce „Regenerace
zámeckého parku Hradiště v Blovicích“ (včetně kontaktu se SFŽP ČR a zpracováním údajů a zpráv
do programu Benefill).
Techničtí pracovníci MJP Jan Pančík (do 31. 7.) a Václav Podroužek (od 1. 8.) zajišťovali pravidelnou
údržbu zámku Hradiště, celého zámeckého areálu i svěřené techniky, prováděli drobné opravy,
koordinovali dodavatelsky řešené opravy a rekonstrukce, spolupracovali s ostatními odbornými
odděleními na plnění požadavků plynoucích z vlastní činnosti muzea (včetně příprav a instalace
výstavního mobiliáře), kontrolovali depozitáře v objektu i detašovaná místa.
Uklízečky Věra Jindrová a Jaroslava Mašková plnily všechny úkoly plynoucí z jejich pracovní náplně,
podílely se na zajišťování hladkého průběhu všech akcí a výstav MJP (včetně spolupráce na přípravě
a instalaci výstavního mobiliáře, květinové výzdoby atd.)

4 Kulturně výchovná a osvětová činnost – souhrnný přehled (včetně
návštěvnosti)
Expozice, výstavy, akce a doprovodné programy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace, navštívilo v roce 2013 celkem 13 467 návštěvníků.
Ve dnech 18. 5. 2013 (Den muzeí) a 28. 10. 2013 (Den krajů) umožnilo MJP bezplatný vstup všem
návštěvníkům. Této nabídky využilo během DD 37 návštěvníků, během DK 148 návštěvníků.
V době sezónního provozu, tj. květen – září, spolupracovalo MJP na zajištění průvodcovské služby
s průvodci – brigádníky.
Webové stránky MJP www.muzeum-blovice.cz zaznamenaly během sledovaného roku (údaj k 30. 12.
2013) 27 000 návštěv.
Pracovníci MJP připravili pro návštěvníky celkem 28 akcí a výstav.
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Návštěvnost podle jednotlivých kategorií
Rok

Dospělí

Děti,
studenti,
senioři

Hromadné
vstupné

Rodinné
vstupné

Zdarma

Školní
výpravy
(hromadné)

2013

2 550

3088

185

377

5183

2084

Návštěvnost speciálních akcí realizovaných v prostorách MJP bez vstupného pro návštěvníky
Rok

Koncerty

Vernisáže

Beseda

6x

7x

2x

Svatební
obřady
23x

Slavnostní
předání
vysvědčení žákům ZŠ a ZŠI
Blovice a studentům SŠ
Oselce
7x

2013

430

630

150

1150

350

4.1 Akce 2013
Celkový počet akcí (mimo výstavní činnost) ve sledovaném roce: 14 (z toho 6 koncertů).


„Velikonoční jarmark“ – termín konání: 16. 3. 2013 od 9 do 16 hod., místo konání: zámecký
areál Hradiště, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová; návštěvnost: 1483 osob.



Přednáška „Zelená Hora – Pomuk – Blovice. Bermudský trojúhelník českých dějin“ prof.
Jaroslava Čechury, termín konání: 21. 3. 2013, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv.
Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená, návštěvnost: 72 osob



„Papírová neděle“ – pracovní dílna pro děti připravena ve spolupráci se Střediskem volného
času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Stanice mladých
techniků. Děti se seznámí pod lektorským vedením zkušených pracovníků ze „Střediska“s
různými typy papírových modelů, vystřihovánek atd. Termín konání: 21. 4. 2013 od 13 do 18
hod., místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová,
návštěvnost: 132 osob.



„Slavnostní otevření zámeckého parku Hradiště“, termín konání: 8. 6. 2013, místo konání:
zámecký areál Hradiště, kontaktní osoba: Eva Pančíková; akce se kvůli povodni, která
zaplavila zámecký park ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2013 neuskutečnila.



Křest knihy „Dětství v zámeckém parku“ a autogramiáda, termín konání: 27. 6. 2013, místo
konání: zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená,
návštěvnost: 100 osob



„Až do dna!“ Barokní pijácké písně v podání M. Knoblochové, T. Krále a B. Sojkové v rámci
21. Haydnových hudebních slavností, termín konání: 18. 9. 2013 od 18 hod., místo konání:
zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: Bc. Olga Vránková, návštěvnost: 70
osob



„Japonský den KAIZEN Festival japonské kultury“ – tuzemští i zahraniční odborníci, mistři
tradičních disciplín, bojová umění, moderní kultura a také Mezinárodní origami setkání.
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Termín konání: 5. – 6. 10. 2013, místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea, kontaktní
osoba: PhDr. Radka Křížková Červená, návštěvnost: 605 osob.


Koncert Moniky Maškové (Kyselové) s klavírním doprovodem Radomíry Šlégrové a hostem
Eliškou Mourečkovou (zpěv), termín konání: 18. 10. 2013, místo konání: zámek Hradiště –
kaple sv. Ondřeje, kontaktní osoba: Bc. Olga Vránková, návštěvnost: 34 osob.



„Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí“ – doprovodná akce k výstavě „Historické
cukrárny“, termín konání: 30. 11. 2013, místo konání: zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje a
výstavní prostory v přízemí objektu, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená,
návštěvnost: 110 osob.



„Adventní trh“ – termín konání: 7. 12. 2013 od 9 do 16 hod., místo konání: zámecký areál
Hradiště, kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová; návštěvnost: 1299 osob



Žákovský koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje, 4x – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
18. 4, 27. 5, 3. 6,25. 11. 2013

4.2 Výstavy
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, nabízí návštěvníkům kromě stálých
expozic a instalací i krátkodobé výstavy.
A. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
A1. Výstavy z roku 2012, ukončené na počátku roku 2013:


„10 let muzea na zámku Hradiště“ – 10 let činnosti Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
na zámku Hradiště – rekonstrukce objektu, okolí zámku včetně kašny, parku, sbírkotvorná
činnost muzea, expozice, výstavy, akce a doprovodné programy; doba trvání: 4. 10. 2012 –
6. 1. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály č. 3 a 4 v přízemí objektu, kurátor
výstavy: Mgr. Jiří Bouda



„Mlýny v povodí řeky Úslavy“ – výstava na základě vlastního výzkumného záměru; doba
trvání do 6. 1. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál č. 1 v přízemí objektu,
kurátorka výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



„Skleněná krása – historie novomitrovické sklárny“ – historie sklářství regionu jižního
Plzeňska se zvýšeným důrazem na novomitrovické sklo, sklářství a řemeslo; ze sbírky muzea
a soukromých sběratelů; doba trvání: 8. 6. 2012 – 6. 1. 2013; místo konání: zámek Hradiště –
výstavní sál č. 2 v přízemí objektu; kurátorka výstavy: Mgr. Vendula Hnojská; doprovodná
akce: vydána publikace „Skleněná krása – historie sklárny v Nových Mitrovicích“
A2. Výstavy realizované v průběhu roku 2013:



Liščí stopy aneb lišky kolem nás – výstava představuje lišky z nejrůznějších úhlů pohledu:
zoologie, myslivosti, historie, oděvního průmyslu, folklóru, umění nebo kuriozit; termín
konání: 31. 1. 2013 – 5. 5. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1. patře
objektu, kurátorky výstavy: PhDr. Radka Křížková Červená, Daniela Podroužková; doprovodná
akce: křest knihy „Stopami lišek“ doc. V. Lišky (25. 4. 2013)



Karel Škrábek – muzejník a archeolog. K 100. výročí narození; termín konání: 1. 3. – 30. 4.
2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál č. 3 v přízemí objektu; kurátor výstavy:
Mgr. Jiří Bouda
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Koloniál u pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování Interaktivní výstava z historie
prvorepublikového obchodu a reklamy inspirovaná TV zpracováním knihy Karla Poláčka Bylo
nás pět; termín konání: 1. 3. - 26. 5. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály č. 1
a 2 v přízemí objektu; kurátorka výstavy: Bc. Olga Vránková



Z tvorby Josefa Matějky – výstava k 60. výročí úmrtí významného regionálního malíře+
termín konání: 9. 5. – 31. 7. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1. Patře
objektu; kurátor výstavy: Mgr. Josef Koželuh



„Kouzlo? Ne. Holografie“ – výstava hologramů připravená ve spolupráci s FAV ZČU v Plzni
přibližuje tvorbu hologramů, jejich využití v běžném životě, technické praxi i ve světě umění,
doplněno videoprezentací a instalací interaktivního pískoviště; termín konání: 9. 5. – 30. 6.
2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál č. 3 a 4; kurátorka výstavy: PhDr. Radka
Křížková Červená



Akvizice 2012 – představení přírůstků sbírkového fondu MJP za rok 2012 termín konání: 9. 5.
– 29. 9. 2013; místo konání: zámek Hradiště – chodby v 1. patře objektu; kurátoři výstavy:
Bc. Olga Vránková, Vladislav Rupert



Regenerace zámeckého parku Hradiště v Blovicích – fotografická výstava mapující průběh
přeměny zámeckého parku v letech 2010 – 2013, termín konání: 31. 5. 2013 – 22. 3. 2014;
místo konání: zámek Hradiště – sálek v přízemí objektu; kurátorka výstavy: Eva Pančíková



Expedice středověk – exkurze do prostředí středověkého opevnění přibližuje interaktivní
formou různé stránky života ve středověku – práci, vzdělávání, zábavu, ale i válečné řemeslo
či právo útrpné; termín konání: 1. 6. – 31. 8. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní
sály č. 1 a 2 v přízemí objektu; kurátorka výstavy: Bc. Olga Vránková



Zbroj a zbraně Vladislava Ruperta – platnéřské umění Vladislava Ruperta a jeho exponáty
získané výměnou; termín konání: 2. 7. – 31. 8. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní
sál č. 3 v přízemí objektu; kurátoři výstavy: Bc. Olga Vránková, Vladislav Rupert



Jan Sládek 20 – výstava k 20. narozeninám nadějného blovického výtvarníka; termín konání:
8. 8. – 29. 9. 2013; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1. patře objektu; kurátorka
výstavy: PhDr. Radka Křížková Červená



Bigbít na jižním Plzeňsku – historie specifického hudebního žánru a působení „bigbítových“
kapel v regionu jižního Plzeňska; termín konání: 6. 9. - 31. 10. 2013; místo konání: zámek
Hradiště – výstavní sály č. 1 – 3 v přízemí objektu; kurátorka výstavy: Bc. Olga Vránková



Práce konzervátora 2013 – sbírkové předměty zkonzervované v roce 2013; termín konání:
5. 10. 2013 – 3. 1. 2014; místo konání: zámek Hradiště – chodby v 1. patře objektu; kurátor
výstavy: Vladislav Rupert



ORIGAMI – japonské umění z papíru. Výstava připravená ve spolupráci s Českou origami
společností (ČOS); termín konání: 5. 10. 2013 – 3. 1. 2014; součást akce JAPONSKÝ DEN
KAIZEN; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kurátorka výstavy: Daniela
Podroužková



Historické cukrárny – voňavá a sladká výstava o vývoji cukrářského řemesla; termín konání:
11. 11. 2013 – 3. 1. 2014; místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály č. 1 – 3 v přízemí
objektu; kurátorka výstavy: Bc. Olga Vránková

B. DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
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„Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště“ – výstava archeologických artefaktů ze sbírky
muzea; doba trvání: 2011 – 2013; kurátor výstavy: Mgr. Jiří Bouda



„Staré časy malých dětí“ – dokumentace dětského pokojíčku v proměnách 20. století; doba
trvání: 2011 – 2013; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



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

C. STÁLÉ EXPOZICE


František Raušar - zakladatel muzea



Měšťanský interiér



Národopis – lidová architektura, lidový kroj



Šlechtický interiér



Velké prádlo našich babiček



Zámecká kaple sv. Ondřeje

4.3 Edukační činnost – programy, přednášky, exkurze, spolupráce
s dobrovolníky
MJP dlouhodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími, v rámci naplňování
edukační úlohy muzea pracovníci připravovali programy zaměřené na specifické cílové skupiny.
Kurátoři jednotlivých výstav připravují dle možností výukové muzejní programy cíleně zaměřené
na doplnění školní výchovné a vzdělávací strategie, regionální prvky, haptické prvky, náplň muzejních
animací podle věku a schopnosti malých návštěvníků – MŠ, ZŠ, SŠ, případně osoby se zdravotním
postižením, seniory atd. Koncepční spolupráce mezi institucemi (tj. muzeem a školami, domovy
pro seniory apod.) s sebou nese i nároky na odpovídající odbornou úroveň pracovníků muzea. Této
skutečnosti byl přizpůsoben i plán dalšího vzdělávání pracovníků MJP.
4.3.1 Přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea připravují přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. Instituce
dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími organizacemi v regionu, připravuje tematické
přednášky pro DPS Vlčice.









„Svátky jara v lidové tradici“ – termín konání: 3. 4. 2013, přednášející: PhDr. Radka Křížková
Červená, KD Cheznovice, 20 osob
„Velikonoce“ – termín konání: xxx, přednášející: Mgr. Vendula Hnojská, DPS Vlčice, 25 osob
„Velikonoce“ – termín konání: xxx, přednášející: Mgr. Vendula Hnojská, Starý Plzenec, 7 osob
„Historie zámku Hradiště v Blovicích“, termín konání: 16. 5. 2013, přednášející: Mgr. Josef
Koželuh, KD Rokycany, 40 osob
„Chýlava“ (1. část), termín konání: 29. 6. 2013, přednášející: Mgr. Josef Koželuh, Honební
společnost „Zelená skála“, 40 osob.
„Renesance“ – termín konání: 8. 8. 2013, přednášející: Mgr. Svatoslava Marková, přednáška
pro seniory z DPS Vlčice, 25 osob
„Každodenní život pravěkých populací“ – termín konání: 12., 13. a 14. 3. 2013, přednášející:
Mgr. Jiří Bouda, ZŠ Blovice, 3 x 4. třída, 50 žáků.
„Kaple sv. Ondřeje“ – termín konání: 30. 11. 2013, přednášející: Mgr. Jiří Bouda, 60 osob
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4.3.2 Exkurze
Exkurze Mgr. Josef Koželuh (HIS)
24. 4. 2013 tematická vlastivědná vycházka „Historie města Blovice“, senioři, 15 osob;
29. 5. 2013 exkurze Chválenice – Kozel – Hádky – Lopata – Nezvěstice, 6. ročník ZŠ Nezvěstice, 35
osob
4.3.3 Doprovodné programy k výstavám









Doprovodný interaktivní edukační program pro MŠ a ZŠ k výstavě Liščí stopy aneb lišky
kolem nás (autorka: PhDr. Radka Křížková Červená, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová)
Doprovodný edukační program pro ZŠ a gymnázia k výstavě Karel Škrábek – muzejník
a archeolog. K 100. výročí narození. (autor a lektorské vedení: Mgr. Jiří Bouda)
Doprovodný edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ k zapůjčené interaktivní výstavě Koloniál
pana Bajzy (lektorské vedení: Bc. Olga Vránková)
Doprovodný edukační program pro MŠ, ZŠ a gymnázia k zapůjčené interaktivní výstavě
Expedice středověk (spoluautorka: Bc. Olga Vránková, lektorské vedení: Bc. Olga Vránková,
Mgr. Svatoslava Marková, Drahomíra Synáčová)
Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Jan Sládek 20 (autorka: PhDr. Radka
Křížková Červená, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová)
Doprovodný interaktivní edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ k výstavě Bigbít na jižním
Plzeňsku (autorka: Bc. Olga Vránková, lektorské vedení: Bc. Olga Vránková, Drahomíra
Synáčová)
Doprovodný interaktivní edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ k výstavě ORIGAMI – japonské
umění z papíru (autorky: Daniela Podroužková, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení:
Daniela Podroužková, Drahomíra Synáčová)
Doprovodný edukační program pro MŠ, ZŠ a gymnázia k zapůjčené interaktivní výstavě
Expedice středověk (lektorské vedení: Bc. Olga Vránková, Mgr. Svatoslava Marková,
Drahomíra Synáčová)

4.3.4 Služby pro badatele a spolupráce s dobrovolníky
Odborní pracovníci MJP spolupracovali v průběhu roku s vlastivědným kroužkem pamětníků
při muzeu. Členové kroužku se scházejí v prostorách zámku Hradiště pravidelně 1x za 14 dnů
a pod vedením pracovníka Oddělení historie a společenských věd MJP Mgr. Josefa Koželuha se
aktivně podílejí na mapování regionální historie. V roce 2013 se činnost kroužku zaměřila
na významné blovické osobnosti v oblasti tělovýchovy a nadále byly zpracovávány dějiny blovického
pohostinství.

MJP bylo požádáno o badatelskou pomoc celkem v 58 případech. Vznesené dotazy
zodpovídali pracovníci jednotlivých odborných oddělení – Archeologického pracoviště (27 x),
Oddělení historie a společenských věd (18 x) a Oddělení informací a knihovny (13 x).

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


průběžná aktualizace webových stránek muzea – školení na administraci nových webových
stránek firmou Galileo, jejich příprava ke spuštění (vytvoření struktury a naplnění obsahu),
koordinace postupu při jejich změně
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propagace na webových stránkách a portálech: „Info-Česko“, „Kalendář Plzeňského kraje“,
„Medvídek-mýval“, „Informuji.cz“, „CZeCOT.com“, „Atlas Česka“, „Oblíbený.cz“, „Centrum
Bavaria Bohemia“ (CeBB), „sematam.cz“, „KamDnesVyrazíme.cz“, „Info Blovice“.



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



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



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



rozesílání nabídek edukačních programů, nabídky přednášek a exkurzí vzdělávacím institucím

Pověření pracovníci MJP spolupracují v rámci propagace činnosti muzea – výstav, doprovodných
programů a nejrůznějších typů akcí s tištěnými i elektronickými médii.









Propagace činnosti MJP – rozhovor pro Český rozhlas Plzeň, 16. 1. 2013 (PhDr. Radka
Křížková Červená)
Propagace výstavy „Liščí stopy aneb lišky kolem nás“ – živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň
(pořad Koktejl), 11. 2. 2013 (PhDr. Radka Křížková Červená)
Propagace akce „Velikonoce v muzeu“ a přednášky prof. Jaroslava Čechury „Zelená Hora –
Pomuk – Blovice“ – rozhovor pro Český rozhlas, 14. 3. 2013 (PhDr. Radka Křížková Červená)
Propagace výstavy „Koloniál pana Bajzy“ – rozhovor pro týdeník „5 +2 dny“,
zpracování
podkladů o výstavách pro článek časopisu „Žurnál“ (Bc. Olga Vránková)
Propagace výstavy „Expedice středověk“ a výstavy „Zbroje Vladislava Ruperta“ – rozhovor
pro Český rozhlas Plzeň (Bc. Olga Vránková)
Propagace činnosti MJP – rozhovor pro Český rozhlas, květen (Daniela Podroužková)
Propagace výstavy „Kouzlo? Ne. Holografie“ – rozhovor pro Český rozhlas, 27. 5. (PhDr.
Radka Křížková Červená)
Propagace činnosti MJP – živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň (pořad Koktejl), 20. 12. 2013
(PhDr. Radka Křížková Červená)
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