VÝROČNÍ ZPRÁVA
Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích
za rok 2011

V Blovicích, únor 2012
Zpracovala: Eva Pančíková a Bc. Olga Vránková na základě podkladů vedoucích
jednotlivých oddělení
Předkládá: ředitelka muzea Eva Pančíková

Úvod
Od roku 2003, kdy je zřizovatelem muzea Plzeňský kraj, předkládáme již devátou
výroční zprávu, hodnotící činnost muzea za rok 2011.
V uvedeném roce bylo v muzeu zaměstnáno celkem 13 pracovníků na dobu
neurčitou, 3 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti a některé úkoly byly
zabezpečovány na dohodu o provedení práce. Tito pracovníci plnili úkoly stanovené
plánem činnosti pro rok 2011 v odděleních – historie a společenských věd pod vedením
Mgr. Venduly Hnojské, knihovny a informací pod vedením Daniely Podroužkové a
oddělení hospodářsko-správním pod vedením Věry Brunové.
V měsíci červnu navštívil Plzeňský kraj prezident republiky Václav Klaus a naše
muzeum se stalo jedním z míst, kde se prezident setkal s občany a spolu s hejtmanem
Plzeňského kraje Milanem Chovancem a starostou města Blovic Janem Poduškou
navštívil i expozice muzea.

Důležitým úkolem muzea bylo i nadále pečovat o svěřený majetek Plzeňského
kraje, a to jak o sbírkový fond, tak o movitý a nemovitý majetek.
Vyhláškou č. 513 ze dne 3. 11. 2006, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, se
část okresu Plzeň – jih (k. ú. Chouzovy, Chválenice, Letkov, Lhůta u Tymákova, Losiná
u Plzně, Mokrouše, Nebílovský Borek, Nezbavětice, Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic,
Sedlec u Starého Plzence, Starý Plzenec, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Štěnovický Borek,
Tymákov, Želčany) stala součástí okresu Plzeň – město. Jedná se o historické území
jižního Plzeňska, na kterém Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích na základě Zřizovací
listiny Plzeňského kraje ze dne 15. 4. 2003 plní funkci muzea ve smyslu ustanovení §
10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů.
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích proto po konzultaci s vedoucím Oddělení
kultury KÚ PK PhDr. Pavlem Sukem požádalo dne 31. 5. 2011 o Dodatek k dohodě o
rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě § 21, odst. 2,
zák, č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, mezi Akademií věd ČR a
Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích ze dne 28. 7. 2005.
Po kladném vyjádření Archeologického ústavu Praha AV ČR, v.v.i. se Akademie
věd České republiky a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích dohodly, že od 25. 7. 2011
územní působnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích bude zahrnovat také správní
území okresu Plzeň – město. Kopii Dodatku k dohodě obdrželo i Oddělení kultury KÚ
PK.
Nelze však opomenout ani práci odborných pracovníků jak na úseku
sbírkotvorné činnosti, práce se sbírkovým fondem, ošetřování sbírkového fondu,
výstavní činnosti, kulturně-výchovné činnosti, práce archeologa i publikační a knihovní
činnosti, tak i splnění celé řady dalších úkolů, vyplývajících z práce muzejního
pracovníka.
Za úspěšné splnění úkolů v roce 2011 nutno poděkovat všem pracovníkům i
spolupracovníkům muzea a v neposlední řadě také tradiční dobré spolupráci
s Plzeňským krajem.
Objekt zámku byl i v roce 2011 využíván celoročně k pořádání koncertů,
svatebních obřadů, jarmarků a dalších kulturních akcí.
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Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost se řídila zákonem 122/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb., dlouhodobou koncepcí a
vnitřními předpisy.
Doplňování sbírkového fondu v roce 2011 bylo zaměřeno především na oblast
historie, etnografie, výtvarného umění a archeologie.
Do prvního stupně evidence bylo přijato celkem 46 přírůstkových čísel. Na
základě kupních smluv se uskutečnilo 6 koupí. Jedná se především o křišťálový lustr,
předměty výtvarného charakteru - obrazy regionálního umělce Jaroslava Šafaříka –
Šafary (14 ks), regionálního výtvarníka Jiřího Sýkory (2 ks) a akademického malíře
Josefa Matějky (6 ks). Mezi významnější dary, kterých bylo celkem 34, lze například
uvést pozůstalost – rukodělnou tvorbu paní Lindauerové z Plzně, domácí potřeby
z poloviny 20. století od paní Šeflové z Blovic, autoportrét Josefa Matějky, mosazný
květinový stolek od rodiny Koutských z Blovic, hračky z období 50. – 70. let 20. století
(velká dřevěná lokomotiva, dřevěný autobus, dětská promítačka, kompletní kuchyňka
z 50. let 20. století apod.) a sběrem bylo získáno 6 přírůstkových čísel (houpací koník,
středověký a novověký archeologický materiál).

Počet přírůstkových čísel a kusů za jednotlivá čtvrtletí 2011
Způsob
nabytí
sbírek

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

počet
př. č.

počet
kusů

počet
př. č.

počet
kusů

počet
př. č.

počet
kusů

počet
př. č.

počet
kusů

počet
př. č.

Celkem
počet
kusů

koupě

1

1

0

0

2

57

3

18

6

76

dary

13

78

5

20

5

330

11

413

34

841

sběry

5

6

1

1

0

0

0

0

6

7

CELKEM

19

85

6

21

7

387

14

431

46

924

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal ve dnech: 31. 3., 30. 6., 30. 7.,
30. 9. a 22. 12. 2011 ve složení: předseda – Jiří Koranda, kurátor – Vendula Hnojská,
členové – Josef Koželuh, Stanislav Štrér a tajemník – Olga Vránková.
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Evidence, inventarizace a digitalizace sbírek
Evidence sbírek probíhala podle obecně závazných norem a vnitřních předpisů
muzea. Jednotlivé přírůstky byly evidovány v l. stupni chronologicky v knize přírůstků
pod pořadovými čísly lomenými rokem 11. Zapsáno bylo celkem 46 přírůstkových čísel.
Ve 2. stupni byly zpracovány sbírky v elektronické podobě (systém DEMUS) a pořízeny
tiskové výstupy karet k trvalému uchování. Celkem bylo nově elektronicky zpracováno
407 inventárních čísel a do programu DEMUS bylo vloženo již zpracovaných ve 2.
stupni celkem 3 437 inventárních čísel. Pokračovala digitalizace starých přírůstkových
seznamů.
Dle zákona 122/2000 Sb. a souvisejících předpisů byly v řádných termínech
(11. 2., 5. 5., 5. 8. a 14. 11. 2010) podávány žádosti o zápis nových přírůstků a změn
do CES. Muzeum nahlašovalo podsbírky jiná – archeologie, jiná - historie a jiná –
výtvarné umění. Žádosti byly předkládány na předepsaných formulářích a zároveň na
CD v programu Cesik.
Inventarizace sbírek byla provedena dle § 12 zákona 122/2000 Sb. a § 3
prováděcí vyhlášky k zákonu a Vnitřní směrnice o ochraně sbírek muzejní povahy část
4 Inventarizace. Celkem bylo zrevidováno 2 148 inventárních čísel.
Revize probíhala na základě fyzické inventury. Revidované předměty byly
porovnávány s evidencí na katalogizačních kartách a v přírůstkové knize. Při
inventarizaci došlo k upřesnění a doplnění některých údajů ve 2. stupni evidence a
částečně k přeuložení některých sbírek do depozitáře textilu, skla, keramiky a
porcelánu.
Kurátor sbírkového fondu a historik muzea předával v průběhu roku 2011
sbírkový fond odborným pracovníkům muzea, a to Mgr. Vendule Hnojské, Bc. Olze
Vránkové a Mgr. Jiřímu Boudovi. Jedná se o úkol muzea započatý v roce 2008
s termínem ukončení v roce 2010. Vzhledem k náročnosti stanoveného úkolu byl
termín předání prodloužen do roku 2012.

Evidence sbírek
Z toho
Nová přírůstková čísla

zakoupená

6

Kč

118 300,- Kč

dary

34

sběry

6

Nově zapsaná inventární čísla

407

Přepsaná inv. č. do DEMUS 01

3030

V počítačové databázi za rok 2011

3437

Celkem v počítačové databázi

14066

Celkem inventárních čísel

17405
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Ochrana, konzervace a restaurování sbírek
Během roku 2011 pokračovali pracovníci muzea ve stěhování sbírkového fondu
z dosud nevyhovujících depozitárních prostor do prostor nově vybudovaného
depozitáře, odpovídajícího kritériím pro uložení sbírkového fondu dle § 9 odst. l písm. a,
b zák. č. 122/2000 Sb.
Kurátorka sbírkového fondu Mgr. Vendula Hnojská během roku ukládala fond
textilního charakteru, dále předměty ze skla, keramiky a porcelánu. Současně byly
v rámci ukládání předmětů pořizovány obrazové přílohy a detailní záznamy o uložení
sbírek.

Základní ošetření sbírkových předmětů a konzervace
Konzervaci a základní ošetření sbírkových předmětů prováděl konzervátor
muzea. V roce 2011 bylo ošetřeno 142 kusů sbírkových předmětů, tj. 132 inv. č.
Jednalo se například o cínové nádobí, cínové církevní předměty, hodiny apod.
K ošetřovaným
předmětům
byla
zpracována
konzervátorská
s fotodokumentací a postupem práce, která byla uložena na CD.

zpráva

Ošetřené sbírky byly z materiálů: cín, dřevo, kov.
Konzervátorský zásah byl během roku šestkrát konzultován se ZČM v Plzni.
Pro archeologickou sbírku provedl konzervátor muzea rekonstrukci nádob
z keramických střepů a konzervaci železných předmětů.
Dále byly zadavatelsky restaurovány kapižony (8ks), inv. č. 188, 189, 191, 193,
7096, 7097, 7099, 7100, zástěra - inv.č. 72, kočárek - př. č. 17/11. Práce provedla
restaurátorka Helena Kastlová z Chotíkova.
V rámci metodické pomoci bylo v oddělení prehistorie Západočeského muzea
v Plzni konzervováno 6 ks bronzových artefaktů z archeologické sbírky (inv. č. 10343, A
78, 9245, A 125, A 11, 270).

Budování konzervátorského pracoviště
V roce 2010 muzeum začalo rekonstruovat konzervátorské pracoviště ke
konzervaci dřeva, železa a některých organických materiálů, kdy na základě podkladů
konzervátora muzea Vladislava Ruperta zpracovala firma Labor-komplet, s.r.o. projekt
na vybavení konzervátorského pracoviště včetně technické zprávy.
Dovybavení

konzervátorského

pracoviště

probíhalo

i

v roce

2011.

Do

konzervátorské dílny byla zavedena voda včetně odpadů, na zakázku byl zhotoven mycí
pult v celkové hodnotě 26 700,- Kč.
Dovybavení pracoviště bude probíhat i v roce 2012.
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Zápůjčky sbírek
Muzeum má uzavřeny tyto hospodářské smlouvy na zapůjčení sbírkových
předmětů:
1. s městem Spáleným Poříčím pro stálou výstavu na zámku (celkem 24 inv. č. – tj.
57 kusů sbírek)
2. s městem Blovicemi (celkem 6 inv. č. – tj. 6 ks)
3. s Domem historie Přešticka (celkem 9 inv. č. – tj. 16 ks)

Krátkodobé smlouvy o zapůjčení sbírkových předmětů do jiných institucí:
1. se Západočeským muzeem v Plzni – pro výstavu „NORSKÉ FONDY“ od 11. 3. do
31. 5. 2011 (celkem 4 inv. č. – tj. 4 kusů lidového nábytku a praporů),
2. se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v Plzni – pro výstavu „BELLA
ITALIA... ANEB CESTY ČESKÝCH UMĚLCŮ PO ITÁLII 19. STOLETÍ“ od 24. 2. do
7. 4. 2011 (inv. č. 4, tj. 1 kus – Album z cest Jana Nepomuka hraběte Kolovrata
Krakovského)

Smlouvy o zápůjčce muzea
3. se Západočeským muzeem v Plzni - oddělení národopisu (celkem 5 inv. č. – tj. 5
kusů),
4. zápůjčky ze soukromých sbírek – na výstavu České vánoce byly zapůjčeny
betlémy od pí Zdeňky Dudové,
5. zápůjčky ze soukromých sbírek – na výstavu Mlýny v povodí řeky Úslavy byly
zapůjčeny nástroje a nářadí od p. Barocha z Vrčeně.

Výzkumná činnost
Mgr. Vendula Hnojská
zpracování topografie a historie mlýnů v povodí řeky Úslavy
a)
terénní průzkum v okolí řeky Úslavy od Číhaně do Plzně – Doubravky
b)
terénní průzkum v okolí všech přítoků řeky Úslavy
c)
vyhledávání údajů o mlýnech ve Státním okresním archívu Plzeň-jih
v Blovicích, Klatovech, Rokycanech a Plzni., v literatuře a mapách vojenského
mapování 18. a 19. století
d) fotodokumentace mlýnů, strojního vybavení a soukromých písemných a
obrazových materiálů

Mgr. Josef Koželuh
zpracování historie blovického školství v období 1606 - 2010
a)
terénní výzkum – zjišťování a ověřování údajů u pamětníků
b)
vyhledávání a ověřování údajů ve Státním okresním archívu Plzeň-jih
v Blovicích a v literatuře
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Mgr. Jiří Bouda
se účastnil celkem 37 archeologických dohledů a výzkumů, na jejichž základě
zpracoval nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu a
archeologické akce nahlásil ARÚ AV ČR.
I.

záchranné archeologické výzkumy a archeologické dohledy
1. Blovice, dostavba a rekonstrukce kanalizace v rámci akce Čistá Berounka,
v rámci subdodávky pro ZČM v Plzni, novověk
2. Blovice, Husova ul., technická infrastruktura pro 6 RD, negativní situace
3. Blovice, II/117, Průtah Blovice, Husova ulice, negativní situace
4. Hradiště u Blovic, RD, p.č. 278/28, negativní situace
5. Hradiště u Blovic, zámek Hradiště, regenerace zámeckého parku, novověk
6. Chocenice, Chocenický potok, úprava vodního toku, negativní situace
7. Chocenice, Panský dvůr, p.č. 1/29, otevřený ocelový přístřešek, negativní
situace
8. Kbel – Nová Ves, RD, p.č. 1661, 1662, negativní situace
9. Lišice, kNN, p.č. 170/5, negativní situace
10. Měcholupy u Blovic, p.č. 320/19, stavba garáže, negativní situace
11. Merklín, Na Výsluní, 8 + 6 RD, kNN, negativní situace
12. Nepomuk, I/20, most č. 20 – 047, negativní situace
13. Netunice, RD, p.č. 155/6, středověk
14. Nezbavětice, p.č. 67, sítě pro RD, negativní situace
15. Nezdřev, výstavba kanalizace a ČOV, negativní situace
16. Nezvěstice – Olešná, Chouzovy, Želčany, úprava Olešenského potoka,
negativní situace
17. Nezvěstice, RD, p.č. 155/6, negativní situace
18. Nezvěstice, rekonstrukce vedení 110 kV Rokycany – Přeštice, část
Nezvěstice – Přeštice, negativní situace
19. Oselce, zámek, sociální zařízení v 1. NP, negativní situace
20. Přeštice, Druko Střížov, p.č. 1475, prodloužení objektu, negativní situace
21. Přeštice, Husova ul., p.č. 471/1, kNN, negativní situace
22. Příchovice, č.p. 234, kNN, negativní situace
23. Příchovice, RD, p.č. 87/1, negativní situace
24. Stod, rekonstrukce mostu 230 – 006, negativní situace
25. Šťáhlavice, sítě pro 24 RD, v rámci subdodávky pro ZČM, pravěk
26. Šťáhlavy, RD, p.č. 530/66, negativní situace
27. Šťáhlavy, RD, p.č. 530/69, negativní situace
28. Šťáhlavy, vodovod ulice Jiráskova, Táborská, U Hřiště, negativní situace
29. Tymákov, RD, p.č. 242/37, negativní situace
30. Únětice u Blovic, plynofikace obce, negativní situace
31. Vodokrty, rekonstrukce mostu 178 – 001, negativní situace
32. Záhoří u Milče, stavba vodovodu, akce bude pokračovat v roce 2012
33. Zálesí u Příchovic, p.č. 42/63, vrtaná studna, negativní situace
34. Zdemyslice, vodovod a kanalizace, p.č. 297/5, 291, 287/17, 306/7,
306/10, negativní situace
35. Žákava, rekonstrukce kanalizace a chodníku, negativní situace
36. Žinkovy, zámek, V průčelí, odvodnění objektu, středověk, novověk
37. Žinkovy, zámek, Z průčelí, sondy, novověk
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II.

Hlášení o archeologických akcích ARÚ AV ČR, v.v.i.
M Blovice 5-2009, Blovice, p.č. 78, přístavba Lidového domu, stavební úpravy
objektu
M Blovice 6-2009, Blovice, ul. Na Dubí, p.č. 230/10, přípojka VN pro FVE
M Blovice 7-2009, Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni, p.č. 16, odbahnění (poslední
v roce 1974), stavba nového výpustného zařízení
M Blovice 8-2009, Merklín, p.č. 1674/52, stavba RD, inženýrské sítě
M Blovice 9-2009, Rekonstrukce VTL RS Chlumčany
M Blovice 10-2009, Hradiště u Blovic, p.č. 109/26, stavba RD
M Blovice 11-2009, Přeštice, p.č. 1256/1, rekonstrukce chodníku, Hlávkova ul.,
I/27
M Blovice 12-2009, Přeštice, p.č. 237/2, TJ Přeštice, výstavba šaten a sociálního
zařízení
M Blovice 13-2009, Bzí, č.p. 8, kabel NN
M Blovice 14-2009, Šťáhlavy, středotlaký plynovod, I. etapa
M Blovice 15-2009, Netunice, p.č. 286/2, 380/2,40, stavba RD
M Blovice 16-2009, Příchovice, p.č. 10/1, výkop pro el. přípojku, vrtání patek stavba přístřešku
M Blovice 17-2009, Přeštice, Hlávkova 52, rekonstrukce RD
M Blovice 18-2009, Chlum (u Blovic), výstavba podzemního kabelového vedení
M Blovice 19-2009, Spálené Poříčí, p.č. 55/5, stavba RD
M Blovice 20-2009, Šťáhlavy, II/183, výstavba okružní křižovatky
M Blovice 21-2009, Přeštice, p.č. 238/43, stavba čerpací stanice
M Blovice 22-2009, Chocenický újezd, p.č. 205/2, obnova náhonu
M Blovice 23-2009, Blovice, Palackého 259, Poliklinika Blovice, rekonstrukce
inženýrských sítí
M Blovice 24-2009, Březí, p.č. 495/5, kabel NN
M Blovice 25-2009, Štěnovice, ul. Lipová, Jasanová, Akátová, stavební úpravy NTP
a přípojky
M Blovice 26-2009, Kasejovice, p.č.234/PK, stavba RD a domácí ČOV
M Blovice 27-2009, Příchovice, obytná zóna "Pod Ticholovcem", sítě pro 34 RD
M Blovice 28-2009, Štěnovice, p.č. 604/5, stavba nové skladové haly
M Blovice 29-2009, Zámek Hradiště, rekonstrukce kašny v prostoru čestného
dvora před jižním průčelím zámku
M Blovice 1-2010, Výkop pro vodovodní potrubí na nádvoří bývalého
hospodářského dvora zámku Žinkovy, ppč. 68/2
M Blovice 2-2010, Lázně Letiny, č.p. 50, objekt bývalého zámku před r. 1700,
později jídelna láz. domu Labe, demolice 1988
M Blovice 3-2010, Zámecká ulice - stavební úpravy stavebního objektu
komunikace

III.

Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu
59/11, Chocenice, Panský dvůr, p.č. 1/29, otevřený ocelový přístřešek,
zpráva o dohledu
60/11, Šťáhlavice, sítě pro 24 RD, předběžná zpráva
67/11, Nezvěstice, rekonstrukce vedení 110 kV Rokycany – Přeštice, část
Nezvěstice – Přeštice, zpráva o dohledu
84/11, Lázně Letiny, drenážní výkop, č.p. 50, nálezová zpráva
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126/11, Měcholupy u Blovic, p.č. 320/19, stavba garáže, zpráva o dohledu
127/11, Nezdřev, výstavba kanalizace a ČOV, zpráva o dohledu
139/11, Šťáhlavy, vodovod ulice Jiráskova, Táborská, U Hřiště, zpráva o
dohledu
141/11, Zdemyslice, vodovod a kanalizace, p.č. 297/5, 291, 287/17, 306/7,
306/10, zpráva o dohledu
154/11, Šťáhlavy, RD, p.č. 530/66, zpráva o dohledu
178/11, Kbel – Nová Ves, RD, p.č. 1661, 1662, zpráva o dohledu
196/11, Tymákov, RD, p.č. 242/37, zpráva o dohledu
209/11, Únětice u Blovic, plynofikace obce, zpráva o dohledu
225/11, Lišice, kNN, p.č. 170/5, zpráva o dohledu
249/11, Chocenice, Chocenický potok, úprava vodního toku, zpráva o
dohledu
250/11, Přeštice, Druko Střížov, p.č. 1475, prodloužení objektu, zpráva o
dohledu
251/11, Hradiště u Blovic, RD, p.č. 278/28, zpráva o dohledu
300/11, Nezbavětice, p.č. 67, sítě pro RD, zpráva o dohledu
325/11, Oselce, zámek, sociální zařízení v 1. NP, zpráva o dohledu
326/11, Merklín, Na Výsluní, 8 + 6 RD, kNN, zpráva o dohledu
327/11, Přeštice, Husova ul., p.č. 471/1, kNN, zpráva o dohledu
328/11, Příchovice, č.p. 234, kNN, vyjádření ke stavbě
336/11, Blovice, dostavba a rekonstrukce kanalizace v rámci akce Čistá
Berounka, ČOV, předběžná zpráva
339/11, Příchovice, RD, p.č. 87/1, zpráva o dohledu
341/11, Zálesí u Příchovic, p.č. 42/63, vrtaná studna, vyjádření ke stavbě
398/11, Vodokrty, rekonstrukce mostu 178 – 001, zpráva o dohledu
399/11, Netunice, RD, p.č. 155/6, RD, předběžná zpráva
400/11, Netunice, RD, p.č. 155/6, kolektor tepelného čerpadla, předběžná
zpráva
404/11, Netunice, RD, p.č. 155/6, zpráva o akci v rámci PPZAV
408/11, Nepomuk, I/20, most č. 20 – 047, zpráva o dohledu
413/11, Stod, rekonstrukce mostu 230 – 006, zpráva o dohledu
421/11, Blovice, II/117, Průtah Blovice, Husova ulice, SÚSPK, zpráva o
dohledu
422/11, Blovice, II/117, Průtah Blovice, Husova ulice, Město Blovice, zpráva
o dohledu
423/11, Nezvěstice – Olešná, Chouzovy, Želčany, úprava Olešenského
potoka, zpráva o dohledu
426/11, Blovice, Husova ul., technická infrastruktura pro 6 RD, zpráva o
dohledu
428/11, Blovice, dostavba a rekonstrukce kanalizace v rámci akce Čistá
Berounka, kanalizace a ČOV, předběžná zpráva
IV.

Odborné zpracování nálezových souborů a další činnost
Archivní rešerše pramenů (SokA Plzeň – jih)o historii muzea v Blovicích pro
přípravu příspěvku do sborníku Jižní Plzeňsko IX/2011
Archivní rešerše pramenů o lokalitě Lázně Letiny ve fondu Vs Dolní Lukavice,
SOA Plzeň, pobočka Nepomuk
Archivní rešerše pramenů o zámku Hradiště v Blovicích, Ústav dějin umění
AV ČR, v.v.i., fond Zdeněk Wirth a fond NKK
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Celkové zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu při
revitalizaci tvrze v Nezvěsticích v rámci přípravy příspěvku na XLIII.
mezinárodní konferenci archeologie středověku Archaeologia historica –
Modra 2011
Terénní průzkum lokality Lázně Letiny (společně s Ing. Hanou Hanzlíkovou)
pro potřeby budoucího publikování příspěvku o stavebním vývoji objektu 9.
3. 2011.
Dvě akce (Netunice, RD, p.č. 155/6, Nezvěstice, RD, p.č. 155/6, viz. bod. I.)
zařazeny do programu PPZAV (Program na podporu záchranných
archeologických výzkumů) NPÚ
Spolupráce se ZČM: v rámci subdodávky pro ZČM arch. dohled při akci
„Blovice, dostavba a rekonstrukce kanalizace v rámci akce Čistá Berounka“,
„Šťáhlavice, sítě pro 24 RD“
Spolupráce s Mgr. Romanou Kočárovou a Mgr. Petrem Kočárem –
archeobotaniky, při analýze vzorků z akcí: „Blovice, dostavba a rekonstrukce
kanalizace v rámci akce Čistá Berounka“, „Netunice, RD, p.č. 155/6“,
„Šťáhlavice, sítě pro 24 RD“
Pravidelná aktualizace archeologických akcí v IDAV ARÚ AV ČR, v.v.i.

Expozice a výstavy
V roce 2011 byly v muzeu přístupné tyto expozice:
František Raušar – expozice věnovaná zakladateli muzea
Měšťanský interiér – expozice zaměřená na způsob života měšťanských vrstev v 19.
a na počátku 20. století
Národopis - lidová architektura – expozice zaměřená na ukázky lidové architektury
jižního Plzeňska a interiér venkovské domácnosti
Národopis - lidový kroj – expozice zaměřená na způsob odívání lidových vrstev,
lidové zvyky a duchovní kulturu v 19. a na počátku 20. století
Šlechtický interiér – expozice zaměřená na rod Kolovratů a Pálffyů
Novomitrovické sklo a sklo ze sbírek muzea – ukázka produkce sklárny v Nových
Mitrovicích a sbírkového fondu skleněných předmětů.

V roce 2011 byly v muzeu přístupné tyto stálé výstavy:
Výtvarná díla Milana Knížáka – výstava prezentující dílo blovického rodáka, prof.
Milana Knížáka, Dr. A., generálního ředitele Národní galerie v Praze
Velké prádlo našich babiček – péče o prádlo našich hospodyněk (vybavení prádelny
a kuchyně v 19. a na počátku 20. století)
Jak si kdo ustele… Secesní ložnice z 1. poloviny 20. století z rodiny říšského
poslance a starosty města Blovic Josefa Karlíka (ze sbírek muzea). Tuto ložnici
daroval své dceři říšský poslanec a starosta Karlík jako svatební dar
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Staré časy malých dětí - Dlouhodobá výstava improvizovaného dětského pokojíčku
navozuje atmosféru poloviny minulého století. V měšťanském mobiliáři z počátku 40.
let 20. století jsou zakomponovány hračky – atributy dětství.
Vstupní informační panel – v pololetí roku 2011 byl instalován firmou EXPO, IGC

GROUP, s.r.o. v průjezdu zámecké budovy, návrh provedla firma HD Horák Duchoň Starý Plzenec, přičemž podklady (texty, fotografie a grafické rozvržení)
zpracoval Mgr. Jiří Bouda. Panel poskytuje návštěvníkovi základní informace o
historii zámku, zámeckého parku, kapli Svatého Ondřeje a o historii muzejnictví
v Blovicích.

Výstavy
V roce 2011 muzeum uspořádalo celkem 13 výstav, z nichž 9 bylo
uspořádáno z vlastního sbírkového fondu. K některým výstavám uspořádalo
muzeum doprovodné programy.
Staré časy malých dětí /výstava improvizovaného dětského pokojíčku z
poloviny minulého století/ (30. 4 . – 31. 12. 2015)
Mlýny v povodí řeky Úslavy /výstava plánů, fotografií, maket a mlynářského
náčiní/ (16. 4.– 31. 12. 2011)
Novoveské hračky /ukázka výroby hraček ze dřeva z Nové Vsi v Krušných
horách/ (16. 4. - 4. 9. 2011)
Stavebnice Merkur v historii a současnosti (1. 5. - 4. 9. 2011)
Řemeslo na střední škole Oselce /ukázky žákovského umělecko-řemeslného
zpracování dřeva a kovů/ (16. 6. – 15. 9. 2011)
Namaluj svoji nejoblíbenější hračku /výkresy dětí 2 – 14 let/ (27. 8. a 2. 11.
2011 – 6. 1. 2012)
Vztah Boženy Němcové k našemu regionu (15. 9. – 6. 11. 2011)
Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště – dokumentace a archeologické
nálezy (15. 9. – 28. 10. 2011)
Vzpomínka na Ing. Václava Hajšmana (spoluzakladatele firmy Lekov
v Blovicích) (22. 9. – 28. 10. 2011)
Slavnostní otevření depozitáře textilu, skla, porcelánu a keramiky (28. 9.
2011)
Regionální umělci – Sýkora, Matějka, Šafara, Krs /výstava výtvarných děl
(10. 11. 2011 – 6. 1. 2012)
Péče o sbírkový fond (15. 11. 2011 – 6. 1. 2012)
České Vánoce (24. 11. 2011 – 6. 1. 2012)
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Doprovodné programy a akce muzea
Velikonoční jarmark – Termín konání 16. 4. 2011 – Stal se opět nejúspěšnější
akcí roku 2011 co do počtu návštěvníků. Pracovnice muzea D. Synáčová věnovala
přípravě jarmarku náležitou pozornost a akce, která trvala celkem 7 hodin, se
zúčastnilo 1540 návštěvníků. 8. ročník se stal ukázkou řemeslné výroby a zachování
lidových tradic, ale i ukázkou kolektivní práce zaměstnanců muzea. Jarmark probíhal
téměř ve všech prostorách zámku, ale i před zámeckou budovou a zúčastnilo se ho
celkem 76 prodávajících. Na jarmarku návštěvníci zhlédli zdobení kraslic různými
technikami (například zdobení voskem, vrtáním, polepováním slámou, drátováním a
poprvé také vyškrabáváním), pletení pomlázek, zdobení perníčků, výrobu a zdobení
vizovického pečiva, paličkování, výrobu šperků a keramických ozdob, plstění vlny a
další. Zajímavostí jarmarku bylo každoročně předváděné kovářské řemeslo žáky Střední
školy Oselce za přítomnosti ředitele Ing. Josefa Bumbičky. Nechyběla ani staročeská
trdla, rybí řízky, pečené klobásky a další pochutiny. Každoročním zpestřením jarmarků
jsou také členky Českého svazu žen v Blovicích v kostýmech se svou netradiční
výzdobou i pečivem. Celý den zněly zámkem velikonoční koledy a příjemná hudba.
Mezi návštěvníky jsme přivítali jako každým rokem i starostu města, pana Jana
Podušku, i místostarostku, paní Janu Alexyovou s rodinami.

Velikonoční jarmark - účast
2007 – 2011
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Počet
návštěvníků

860

1706

1532

1570

1540

Výtvarná soutěž pro děti – vyhlášená při zahájení výstavy Staré časy malých
dětí. Soutěže se zúčastnilo 209 dětí. Soutěž byla ukončena 27. 8. 2011, deset nejlepších
výkresů bylo ohodnoceno diplomy a hodnotnými cenami, ostatní účastníci soutěže
obdrželi drobné dárky a pamětní listy.
Dětský zámecký den (27. 8.2011) uspořádaný k příležitosti vyhodnocení 7.
ročníku výtvarné soutěže, tentokrát s názvem „Namaluj svoji nejmilejší hračku“ za
účasti 203 návštěvníků. Na programu byla výstava všech výkresů a vyhodnocení
soutěže, během celého odpoledne bavila malé i velké účastníky vystoupení
nejžádanějšího kejklíře a komedianta Vojty Vrtka a dovádění Kašpárka Renaty Zunové
a další atrakce.
Adventní trh (3. 12. 2011) je další vyhledávanou akcí na zámku Hradiště, která
se každoročně koná za účasti starosty města a místostarostky. Mgr. Vendula Hnojská
přípravě trhu věnovala mimořádnou pozornost a nasmlouvala celkem 75 prodejců, kteří
svými stánky zaplnili nejen prostory zámku, ale i prostory před zámkem. Návštěvníci
zde mohli zhlédnout předvádění lidové výroby s vánoční tématikou spojené s prodejem,
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vyřezávání figurek k betlému, výrobu dřevěných hraček, paličkování krajek, zdobení
perníčků, výrobu drátěných a korálkových ozdob, výrobu ozdob z pedigu, tkaní koberců
na tkalcovském stavu a další. Velmi dobrou spolupráci má muzeum se Střední školou
Oselce a jejich žáci, kteří každoročně předvádějí svoje kovářské umění i na tomto
jarmarku za přítomnosti ředitele školy Ing. Bumbičky. O pohoštění se i letos postarali
členové Českého svazu rybářů v Blovicích, kteří mimo jiné přichystali stále velmi
žádané rybí řízky.

Adventní trh - účast
2007 – 2011
Rok
Počet
návštěvníků

2007 2008 2009
882

1135

1396

2010

2011

1293

1358

Autogramiáda knihy vydané Muzeem jižního Plzeňska „Toulky po vodě - Mlýny
na řece Úslavě“, autorky Mgr. Venduly Hnojské proběhla 16. 4. 2011 a autogramiáda
knihy „Toulky po vodě - Mlýny na přítocích řeky Úslavy“ autorky Mgr. Venduly Hnojské
proběhla 3. 12. 2011.
V rámci hvězdicových jízd historického vlaku, taženého parní lokomotivou
„Šlechtičnou“, se zastávkou v Blovicích dne 8. 5. 2011 zajistilo muzeum převoz 112
návštěvníků historickým autobusem RTO z nádraží do muzea k prohlídce expozic a
objektu zámku.
28. 9. 2011 na Den české státnosti proběhla akce Mimořádné zpřístupnění
části depozitáře (sklo, textil, keramika, kov…)
Advent na zámku – akce se konala ve dnech 12. 12. a 13. 12. 2011. Program
připravila CK s.r.o. Plzeň ve spolupráci s pracovníky muzea v prostorách zámku
Hradiště pro školní děti, organizované ve školních družinách. Součástí programu byla i
komentovaná prohlídka výstavy České vánoce.
Návštěva prezidenta republiky Václava Klause – Dne 13. června 2011 navštívil
muzeum prezident republiky Václav Klaus. Náš zámek se stal jedním z objektů této
vzácné návštěvy v rámci Plzeňského kraje, a proto bylo pro pracovníky muzea zavazující
připravit objekt a prostory před zámkem co nejpečlivěji. Návštěva se uskutečnila za
přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance, starosty města Blovic
Jana Podušky s chotí, MUDr. Václava Šimánka, radního PK a členů zastupitelstva
města Blovic. Návštěva prezidenta se stala setkáním hlavy státu s blovickými občany a
zastupiteli. Po besedě s občany pan prezident v doprovodu starosty města Jana
Podušky a hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance navštívil muzeum – zámeckou
kapli, kde byl přivítán blovickým chrámovým sborem pod vedením Milana Navrátila, a
to blovickou „hymnou“ – písní U Panského dvora. Poté následovala prohlídka stálé
výstavy výtvarných děl blovického rodáka Milana Knížáka, který prezidenta osobně
v expozici přivítal. Této slavnostní akce se zúčastnilo na 300 blovických občanů a dětí.
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Přednášková činnost
Přednášející: Mgr. Josef Koželuh, historik a kurátor sbírek
pro ČSŽ Blovice „Doba husitská na Jižním Plzeňsku – 2. část“, 23. 2. – účast 30
osob
pro kroužek historiků při Gymnáziu Blovice „Doba husitská na Jižním Plzeňsku
– 2. část“, 24. 2. – účast 14 studentů
pro ČSŽ Blovice „Doba husitská na Jižním Plzeňsku – 3. část“, 23. 3. – účast 20
osob
pro kroužek historiků při Gymnáziu Blovice „Doba husitská na Jižním Plzeňsku
– 3. část“, 24. 3. – účast 14 studentů
pro ZŠ Nezvěstice, 6. ročník – 2 přednášky „Pověsti z Nezvěstic a okolí“, 14. 12. –
účast 40 žáků

Přednášející: Mgr. Jiří Bouda, archeolog muzea
pro ZŠ Blovice (4. třídy) „Každodenní život pravěkých populací“ – 3 přednášky, 3.
3. 2011. – účast celkem 45 žáků
pro ZŠ Blovice (5. třída) „Archeologie v muzeu“, 20. 9. 2011. – účast celkem 15
žáků
pro ZŠ Blovice (5. třída) „Archeologie v muzeu“, 23. 9. 2011. – účast celkem 15
žáků
pro ZŠ Nezvěstice (6. a 7. třída) „Archeologie v muzeu“, 27. 9. 2011. – účast
celkem 25 žáků
pro Gymnázium Blovice (1. ročník) „Archeologie v muzeu“, 14. 10. 2011. – účast
celkem 15 žáků
pro ZČM v Plzni, Výroční schůze České archeologické společnosti, příspěvek „Jiří
Bouda: Výsledky archeologického výzkumu při revitalizaci tvrze v Nezvěsticích“,
23.10., Plzeň
pro konferenci Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii,
Vlašim 2011,
Jiří Bouda – Historicko-vlastivědný sborník Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, 24. 11. – 25. 11. 2011

Přednášející: Mgr. Vendula Hnojská, historik a kurátor sbírek
pro obec Ždírec „Historie obce Ždírec, Žďár“ - účast 40 osob
pro Penzion Vlčice „Mlýny v povodí řeky Úslavy“ – účast 30 osob
pro město Nepomuk „Mlýny v povodí řeky Úslavy“ – účast 150 osob
pro seminář Univerzita KF Nitra „Depozitář jako 3. prohlídkový okruh - účast 50
osob
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pro obec Spálené Poříčí „Vánoce“ – účast 30 osob
pro seminář „Mlýny“ - Vysoké Mýto, příspěvkem „Postavení mlynářů ve
společnosti po roce 1948“ – účast 50 osob
pro seminář Skupiny textil NM Praha „Textilní šperky ve sbírkách Muzea jižního
Plzeňska – účast 50 osob

Přednášející: Bc. Olga Vránková, historik a kurátor sbírek
pro Penzion Vlčice „Svatý na mostě“, 24.6. - účast 50 osob

Exkurze
Průvodce: Mgr. Josef Koželuh, historik muzea
pro ZŠ Blovice, (Poúhlaví – Dolní Lukavice, Vícov, Příchovice, Skála, 18. 4. účast 40 žáků
pro Gymnázium Blovice (Poúhlaví – Štěnovice, Dolní Lukavice, Vícov, Přeštice,
Příchovice, Skála, Horšice), 28. 4. - účast 40 studentů

Průvodce: Mgr. Jiří Bouda, archeolog muzea
pro VOŠ stavební Plzeň „Zámek Hradiště – stavebně-historický vývoj objektu“,
21. 10.

Přehled návštěvnosti expozic, výstav a kulturně výchovných akcí

návštěvníci
expozic a
výstav
kulturně
výchovných
akcí

Rok
2004

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

11 371 9 177 8 669 10 122 11 625 5 613

4 583

5 924

7 029

4 519

1 663

Rok
2005

Rok
2006

4 630 3 387

Rok
2007

3 475
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Rok
2008

6 207

4 205

Péče o svěřený majetek
1.

Zámecký park – Dne 2. 2. 2011 uzavřelo muzeum na základě provedeného
výběrového řízení smlouvu s firmou GREENPROJECT na Regeneraci zámeckého
parku. Na tuto velmi rozsáhlou akci byla získána dotace z Operačního programu
životního prostředí a z prostředků Plzeňského kraje. Na základě zpracovaného
harmonogramu prací je tato akce rozdělena na 2 roky, a to 2011 a 2012. V roce
2011
na
základě
zpracované
projektové
dokumentace,
vycházející
z dendrologického průzkumu, probíhalo kácení stromů, pěstební opatření na
stromech a byly založeny nové trávníky včetně odvodňovacích valů. Celkové
náklady v roce 2011 činily 2 229 100,60 Kč.

2.

Dooplocení zámeckého parku – Bylo provedeno dooplocení v západní a jižní
části parku firmou Pegisan, jednalo se o stavební práce včetně zhotovení
kovových výplní, vrat na západní straně a vrátek v jižní části parku.

3.

Zhodnocení prostor před zámeckou budovou – Jednalo se o terénní úpravy
kolem zámecké kašny včetně založení květinového záhonu a zhotovení nových
mlatových cest firmou Zahradní architektura Tábor společností s.r.o.. Dále byly
osazeny lavičky a odpadkové koše před zámeckou budovou.

4.

Ostatní údržba zámeckého parku a terénu kolem zámecké budovy – údržbu
travnatých plochy, které nebyly zahrnuty do projektu regenerace parku – sekání
trávy zajišťovala firma EKOLES Hajšman Karel s.r.o. a technický pracovník
muzea.

5.

Budova Muzea jižního Plzeňska – v rámci drobné údržby zámecké budovy byly
vybíleny vstupní prostory a prováděny údržbářské práce.

6.

Údržba počítačové sítě – celoročně byla prováděna údržba počítačové sítě
muzea firmou C-System.

Ostatní činnosti muzea
Koncerty
1. Koncert ZUŠ Blovice (24. 2.) – spoluúčast muzea
2. Žákovský koncert ZUŠ Blovice (26. 5.) – spoluúčast muzea
3. Absolventský koncert ZUŠ Blovice (6. 6.) – spoluúčast muzea
4. Absolventský koncert ZUŠ Blovice (9. 6.) – spoluúčast muzea
5. „Hudební dialogy česko – německého baroka“ (21. 7.) – ve spolupráci
s muzeem (60 osob)
6. Žákovský koncert ZUŠ Blovice (28. 11.) – spoluúčast muzea
7. Vánoční koncert ZUŠ Blovice (19. 12.) – spoluúčast muzea
Účast na koncertech: 450 osob.
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Další využití zámecké kaple:
Svatební obřady v zámecké kapli
Sňatků bylo uzavřeno 25.
Předávání závěrečných a maturitních vysvědčení
Celkem 5 x - žákům ZŠ Blovice, ZŠI Blovice a studentům Střední školy Oselce.

Svatby uzavřené v zámecké kapli od roku 2005
rok 2005
15

rok 2006
16

rok 2007
12

rok 2008
18

rok 2009
19

Rok 2010
29

rok 2011
25

Ostatní
Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno zdarma na Mezinárodní den památek a
historických sídel (18. 4.), Den muzeí (18. 5.) a Den krajů (28. 10.) – vstup volný.

Knihovna
Knihovna muzea se řídí platným zákonem č. 157/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní
zákon) a knihovním řádem Knihovny Muzea jižního Plzeňska v Blovicích ze dne 1. 9.
2003.
Zpracovávání knihovních jednotek bylo prováděno v systému CLAVIUS –
pořizování retrozáznamů i zpracování nových titulů. Celkem bylo vloženo 2 478
záznamů, z toho 1 216 záznamů retro a 1 262 nových záznamů. Poslední přírůstkové
číslo řady je k 31. 12. 2011 9 482.
Průběžně byla prováděna katalogizace knižního fondu, poskytovány služby
badatelům (registrováno 11 badatelů, 181 výpůjček, z toho 42 absenčně). V rámci
meziknihovní výpůjční služby pro potřeby pracovníků muzea nebyl vypůjčen žádný
titul. Výdaje na knižní fond byly 15 857,05 Kč, zakoupeno 37 titulů a 10 periodik na
předplatné.
V rámci práce s knihovním fondem byly svázány Blovické noviny (rok 1998 –
2010) a Nepomucké noviny (1986 – 2009).
Knihovnice spolupracovala s knihovnou ZČM, Studijní vědeckou knihovnou PK,
Městskou lidovou knihovnou v Blovicích. Spolupracovala s kroužkem pamětníků při
muzeu a průběžně aktualizovala webové stránky muzea.
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Zajišťování badatelské činnosti
Mgr. Josef Koželuh, historik muzea, spolupracoval s badateli:
1) Aneta Brejchová (studentka ZČU Plzeň) – bakalářská práce „Malé kulturněhistorické památky města Blovic“
2) Gabriela Mrázová (studentka ZČU Plzeň) – diplomová práce „Kostely a kaple
v mikroregionech Úslava a Nepomucko“
3) Michal Matoušek (žák ZŠ Letiny) – práce k předmětu Občanská nauka –
„Historie obce Chocenické Lhoty“
4) Veronika Hrbáčková (studentka ZČU Plzeň) – diplomová práce „Historie výroby
skla v Brdech“
5) Jiří Dastych (podnikatel) – údaje z historie obce Partoltic
6) drobná pomoc badatelům (poskytnuté údaje se týkaly Blovic, Blovicka, Letin, Chouzov,

Přešína, Chocenic, Přešticka, Žinkov a Ptenína).
Mgr. Vendula Hnojská, historik muzea, spolupracovala s badateli:
1) PhDr. Daniel Hupko, kurátor na zámku Červený Kameň, Pálffy – rigorózní
práce
2) PhDr. Eva Večerková, CSc., Etnografický ústav Moravského zemského muzea v
Brně – Velikonoční vejce - monografie
3) PhDr. Jitka Lněničková – Novomitrovické sklo – Tango Leeds – monografie
4) Markéta Doláková, studentka VUT FAV Brno – Lidová architektura
Olga Vránková, odborný pracovník, spolupracovala s badateli:
1) Michal Červenka (student PF ZČU Plzeň) – bakalářská diplomová práce
„Vybraní regionální autoři z Blovic a okolí – Václav Valenta-Alfa“ (únor – březen
2011)
2) Patrik Keller (student VŠ), studium fotografického materiálu ze sbírkového
fondu muzea pro potřeby publikace: Neznámá historie 2. světové války na
Blovicku

Spolupráce s dobrovolnými spolupracovníky, kroužky,
kronikáři
Odborní pracovníci muzea v průběhu roku spolupracovali s kroužkem
pamětníků při muzeu. Kroužek se scházel každých 14 dnů. Během roku se sešel
celkem 21x. Hlavní náplní kroužku bylo poskytování informací a fotografií publikace
„Blovice – z historie školství“. Kroužek má 8 stálých členů a 20 nepravidelně
spolupracujících.
Historik muzea spolupracoval s kroužkem historiků při Gymnáziu Blovice
(spolupráce zahrnuta v přednáškách a exkurzích), dále spolupracoval s kronikáři
regionu jižního Plzeňska a zároveň poskytoval metodickou pomoc. Byla poskytnuta
metodická pomoc Městskému úřadu Kasejovice (ohledně evidence sbírek).

Spolupráce s muzei, institucemi, školami a firmami
Muzeum spolupracovalo v rámci své činnosti nejen se ZČM v Plzni a s muzei v
rámci Plzeňského kraje, ale i s ostatními institucemi. Poděkování patří ZČM za
vstřícnou odbornou pomoc jednotlivých oddělení muzea pracovníkům našeho muzea.
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Muzeum dále spolupracovalo s celou řadou muzeí a dalších institucí mimo Plzeňský
kraj. Velmi dobrá byla spolupráce s městem Blovicemi, s jeho kulturními zařízeními a
spolky, se Státním okresním archivem Plzeň-jih, Římskokatolická farnost v Blovicích a
s Městským úřadem Blovice – Oddělením školství a památkové péče.
Historička muzea spolupracovala s Univerzitou KF v Nitře a Regionálním
muzeem ve Vysokém Mýtě.
Archeolog muzea úzce spolupracoval se FF ZČU v Plzni, ZČM v Plzni, odd.
prehistorie a odd. prehistorie a odd. starších dějin a s Ing. Hanou Hanzlíkovou – R
projekt Brno.
Účast pracovníků muzea v poradních sborech, edičních radách aj.
Mgr. Josef Koželuh je členem Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Klubu
Augustina Sedláčka Plzeň, České archeologické společnosti, členem Poradního sboru
pro sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích a členem Redakční rady
Sborníku muzea.
Mgr. Vendula Hnojská je členkou České národopisné společnosti, Komise
restaurátorů a konzervátorů AMG – Pracovní skupiny textil a členkou Poradního sboru
pro sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, členem AMG –
Komise archeologické a členem redakční rady Sborníku muzea.
Bc. Olga Vránková je tajemnicí Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Kontrolní činnost
Kontrolní činnost muzea byla zaměřena na plnění Směrnice k zajištění a
provádění finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému ředitelkou muzea a
vedoucími oddělení historie a společenských věd, informací a knihovny a hospodářsko –
správního oddělení. Kontrola byla zaměřena především na dodržování zákonů a
vnitřních předpisů a na práci odborných pracovníků.
Vedoucí oddělení historie a společenských věd provedla celkem 4 kontroly za
období leden – březen, duben – červen, červen – září, říjen – prosinec 2011, zaměřených
na odbornou činnost pracovníků oddělení a dodržování zákona 122/2000 Sb.
Vedoucí oddělení knihovny a informací provedla 8 kontrol zaměřených na tisk
mimořádných vstupenek, kontrolu průvodcovského výkladu pro návštěvníky a pro
školy, na uspořádání prodejní místnosti a označení zboží, vedení pošty – ukládání
elektronických zpráv, činnost klubu historiků aj.
Vedoucí oddělení hospodářsko-správního provedla 7 kontrol zaměřených na
uzavřené smlouvy, na platební podmínky a fakturace, na připravenost objektu muzea
v rámci konání velikonočního jarmarku a adventního trhu, na stav služebního auta, na
kontrolu pokladny v prodejní místnosti aj.
Ředitelka muzea provedla 11 kontrol zaměřených na finanční kontrolu a vnitřní
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kontrolní systém u vedoucích oddělení muzea a 1 kontrolu na přidělování ochranných
pomůcek pracovníkům muzea. Dále byly provedeny kontroly na vyhodnocení rizik
v jednotlivých odděleních muzea, a to dne 14. 7. a 14. 12.
Plzeňský kraj, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření
obcí a kontroly, provedl v termínu od 28. 3. do 6. 4. následnou kontrolu plnění
opatření k nápravě z komplexní kontroly hospodaření za období 1. 1. 2007 do 31. 12.
2009. Byla zjištěna náprava všech nedostatků.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Plzeň provedla dne
6. 6. kontrolu plnění plateb za období 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011. Nebyly zjištěny žádné
závady.
Česká inspekce životního prostředí provedla kontrolu dne 13. 5. 2011.
Předmětem prověrky byla kontrola vodního hospodářství v muzeu. Při kontrole nebylo
zjištěno žádné porušení, které by odůvodnilo uložení pokuty nebo nápravných opatření
podle Vodního zákona.
Česká obchodní inspekce – Inspektorát plzeňský a karlovarský se sídlem v
Plzni provedla dne 2. 6. 2011 kontrolu se zaměřením na dodržování zákona 634/1992
Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (vstupné, prodej aj.). Kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Plzeňský kraj, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu provedl
dne 29. 9. 2011 kontrolu činnosti dle zřizovací listiny, dodržování právních předpisů,
soulad vnitřních předpisů organizace s platnou a účinnou legislativou (zákon č.
122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 ve znění pozdějších
předpisů). Drobné nedostatky byly vyřešeny na místě, jiné závady shledány nebyly.

Revize
Muzeum provádělo průběžně plánované revize EZS, EPS, CCTV, technického a
elektrického zařízení a plynové kotelny, výtahu, komínů, dále revize BOZP a PO.

Ediční, publikační a propagační činnost
Muzeum vydalo historickovlastivědný sborník „Jižní Plzeňsko IX/2011“
nákladem 300 kusů. Obsahová stránka sborníku je zaměřena na regionální historii
jižního Plzeňska. Výsledky výzkumné činnosti zde prezentoval archeolog muzea Jiří
Bouda v příspěvku: „Vznik moderního muzejnictví v Blovicích“, Vladislav Rupert
v příspěvku: „Osudy rodiny Velhartických a domu čp. 76 v Blovicích“ a Olga Vránková
v příspěvku: „Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti, zasvěcená Sv. Janu
Nepomuckému na jižním Plzeňsku“.
Dále muzeum vydalo populárně-naučné knihy „Toulky po vodě. Mlýny na řece
Úslavě“ autorky Venduly Hnojské a „Toulky po vodě. Mlýny na přítocích řeky Úslavy“
téže autorky. Vzhledem k tomu, že Mgr. Hnojská zpracovala nejen obsahovou stránku
knih, ale zároveň také připravila kompletní grafiku knihy, včetně fotografické
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dokumentace všech mlýnských usedlostí v povodí Úslavy a navrhla výtvarnou podobu
obálky, snížily se náklady na vydání obou publikací více než o polovinu. Tím se knihy
staly dostupnými široké veřejnosti. Zájem čtenářů o zpracované téma předčil naše
očekávání, což dokazuje prodej dvou třetin z celkového objemu výtisků 1. dílu během
necelého půl roku.
Další publikační činnost odborných historických pracovníků:
Bouda J. (ve spolupráci s H. Hanzlíkovou): „Příspěvek k poznání stavebního
vývoje tvrze v Nezvěsticích“. In Archeologia Historica 37.
Hnojská V.: „Postavení mlynářů ve společnosti po roce 1948. In Sborník
z odborného semináře. Vysoké Mýto.
Vránková O.: Historie sakrálních památek zasvěcených sv. Janu Nepomuckému
na jižním Plzeňsku. Diplomová práce.
Muzeum se také zúčastnilo výstavy ITEP 2011 (Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje) v Plzni, kde ve společném stánku s muzei Plzeňského kraje
propagovalo činnost muzea. Muzeum propagovalo projekt „Plzeň kandidát na evropské
hlavní město kultury 2015“.
Mgr. Josef Koželuh promluvil v Českém rozhlase Plzeň o výstavě „Vzpomínka na
Ing. Václava Hajšmana“ a „Řemeslo na Střední škole Oselce“.
Mgr. Vendula Hnojská promluvila v ČRo Plzeň: v pořadu „Hrady a zámky
převážně nevážně“ p. Rosendorfského (20.00 – 21.00) o sbírkách, depozitáři a
výstavách. S p. Stupkou rovněž hodinu mluvila o muzeu a výstavě „Toulky po vodě“
v pořadu „Náš host“. Dále s p. Vejvodou o sbírkách - hudebních nástrojích a výstavách.
V krátkých vstupech pak propagovala výstavu „Mlýny v povodí řeky Úslavy“, v jiném
příspěvku pak knihu „Toulky po vodě“, „Adventní trh“, výstavu České Vánoce“. S p.
Mačasem připravila asi 10 min. reportáž z kostnice v Kotouni. Mgr. Hnojská představila
veřejnosti prostřednictvím ČT 1 – Toulavé kamery výstavu „Hračky našich dětí“ a v ČT
24 – ve zpravodajství byla prezentována akce Otevřeného depozitáře.
Příspěvky o výstavách, přednáškách, regionální historii a dalších akcích byly
publikovány v časopise Vítaný host a v novinách a periodikách vydávaných obecními a
městskými úřady v rámci regionu.
Aktualizovány byly webové stránky o muzeu. Muzeum rovněž spolupracovalo
s médii: Vltava, Český rozhlas, Rádio FM plus, Rádio Karolína, Rádio Šumava. Muzeum
je propagováno v informačních centrech v regionu, v Městském informačním centru v
Plzni a na zámku v Nebílovech, na webových stránkách a portálech: „Akce-čr“, „InfoČesko“, „Kalendář Plzeňského kraje“, „Medvídek-mýval“, „Kdykde“, „Nepropasni“,
„Hrady.cz“, CZeCOT.com“, „“Pamatka.cz“, „Výletník.cz“, „Turistik.cz“, „Atlas Česka“,
„Oblíbený.cz“.
Propagaci muzea (výstavy, akce) zajišťovalo oddělení knihovny a informací
formou pozvánek, plakátů, letákové služby a transparentů. K jednotlivým akcím je
pořizována fotodokumentace.
V rámci propagace byla vydána sběratelská kolekce plechových magnetek (firma
Finesa), prezentující historickou podobu zámku Hradiště. Dále byly vydány propagační
kapesní kalendáříky v nákladu 1000 ks na rok 2012 se současnou podobou zámku
Hradiště.
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Mgr. Bouda společně s Bc. Vránkovou připravili podklady pro audioprůvodce pro
návštěvníky muzea v rámci požadavků výběrového řízení na dodavatele zařízení pro
multimediální audioprůvodce pro město Plzeň a pro všechna muzea a galerie
Plzeňského kraje jako součást projektu "Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město
kultury 2015".

Doplňování odbornosti, účast na konferencích,
seminářích, školení, přednáškách, poradách
Odborní pracovníci muzea si samostudiem rozšiřovali odborné a jazykové
znalosti. Účetní muzea se účastnila školení změn v účetnictví.
Ředitelka muzea jedenkrát měsíčně svolávala pracovní porady, zúčastňovala se
pracovních porad zřizovaných kulturních organizací PK a školení aj. Pracovníci muzea
byli průběžně školeni v rámci BOZP a PO.
Archeolog muzea se zúčastnil XXXIX. Semináře archeologů z muzeí a institucí
památkové péče v Muzeu T.G. Masaryka v Hodoníně. Spolu s ing. H. Hanzlíkovou
připravil “Jiří Bouda – Hana Hanzlíková: Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v
Nezvěsticích” na XLVIII. Mezinárodní konferenci Archeologie středověku Archeologia
Historica v Modre. V ZČM v Plzni na schůzi České archeologické společnosti přednesl
příspěvek: “Jiří Bouda: Výsledky archeologického výzkumu při revitalizaci tvrze v
Nezvěsticích” . Dále se zúčastnil semináře “Regionální vlastivědná periodika a jejich
místo v historiografii” ve Vlašimi, kde představil příspěvek “Jiří Bouda:
Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích”. Dne 24.2.2011
absolvoval školení na Centrálním nákupu PK – Informační system pro řízení veřejných
zakázek. Dne 29. 11. 2011, se v ZČM Plzeň s ředitelkou Evou Pančíkovou účastnil
prezentace nové koncepce muzeí PK na léta 2010 – 2017.
Mgr. Vendula Hnojská se zúčastnila semináře na Univerzitě KF v Nitře, kde
přednesla příspěvek „Depozitář jako 3. prohlídkový okruh“, dále semináře, pořádaného
muzeem ve Vysokém Mýtě, kde přednesla příspěvek „Postavení mlynářů ve společnosti
po roce 1948“, na semináři skupiny Textil pod AMG v NM v Praze přednesla příspěvek
„Textilní šperky ve sbírkách Muzea jižního Plzeňska“.
Odborná pracovnice Olga Vránková dokončila stadium bakalářského programu
oboru Historie – České dějiny na FF ZČU v Plzni a byl jí přiznán titul Bc. a zároveň
získala ocenění děkana fakulty za nejlepší bakalářskou práci “Historie sakrálních
památek zasvěcených sv. Janu Nepomuckému na jižním Plzeňsku”.
Vladislav Rupert, konzervátor muzea obdržel certifikát o absolvování odborné
stáže v oddělení konzervace a restaurování v ZČM Plzeň.
Pracovnice Drahomíra Synáčová ukončila nástavbový kurs - Školu muzejní
propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR – Muzejní výstavnictví.
Řidiči služebního vozidla absolvovali pravidelné roční školení řidičů.
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Ekonomika
Muzeum obdrželo v rámci rozpočtu od svého zřizovatele – Plzeňského kraje neinvestiční prostředky na provoz v částce 7 000 000,- Kč včetně příspěvku na
financování OPŽP (Operační program životního prostředí). Investiční prostředky
v celkové částce 2 097 981,- Kč, poskytnuté zřizovatelem, byly použity na dooplocení
zámeckého parku a úpravy kolem zámecké kašny.
Hospodářský výsledek za rok 2011: 568 227,91 Kč.
Přehled neinvestičních a investičních výdajů za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
rok 2007

rok 2008

rok 2010

rok 2009

Rok 2011

neinvestiční
10 008 201,43 11 191 253,27 9 289 162,35 7 267 694,27 9 201 275,90
výdaje
z toho přísp.
8 112 000,na činnost
investiční
1 000 000,výdaje

8 212 000,-

7 457 000,-

6 730 000,-

7 223 000,-

10 100 000,-

1 973 380,-

1 378 535,30 2 569 287,60

Porovnání příjmů muzea v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Vstupné
Ostatní

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

Rok 2011

96 333,-

167 085,-

114 335,-

146 679,-

178 130,-

143 121,53

248 424,05

158 844,93

376 955,21

132 588,47

Muzeum úzce spolupracovalo s firmou EXPO IGC GROUP spol. s r.o. Blovice, která
během roku zapůjčovala a stavěla vitríny pro výstavy muzea, a to zcela zdarma. Dále
muzeum spolupracovalo s Městem Blovice při bezplatném zapůjčování stolů a lavic,
s Městskou policií, Městským kulturním střediskem, Českým svazem žen, Svazem
dobrovolných hasičů Blovice a Městskou knihovnou.

Přehled použití FKSP v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

Stravenky

27 819,-

29 040,-

30 349,-

30 151,-

30 525,-,-

dovolená na
zotavenou

16 000,-

20 500,-

20 500,-

Dary

1 470,-

3 600,-

998,-

3 550,-

1 980,-

kulturní akce

570,-

2 000,-

-

1672,-

-
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18 500,-

4 500,-

Struktura zaměstnanců
Celkem 13 pracovníků, z toho 10 na celý úvazek, 2 na poloviční úvazek a l
na úvazek 0,71.
Ředitelka muzea
Historik muzea (kurátor sbírkových fondů – historik)
Historik muzea (kurátor sbírkových fondů – historik)
Archeolog
Účetní
Dokumentátor - průvodce
Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, dokumentátor
Knihovník
Dokumentátor - fotograf
Konzervátor
Technický pracovník – správce objektů - řidič
Uklízečka 2x na ½ úvazku
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