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1

Úvod

Veškerá činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, vychází ze
Zřizovací listiny, aktualizované Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2012 – 2016,
ze Směrnice o ochraně sbírek muzejní povahy, Směrnice k inventarizaci sbírek muzejní
povahy, Směrnice k provozování muzejní knihovny, Směrnice k zajištění a provádění finanční
kontroly a vnitřního kontrolního systému, Depozitárního řádu, Jednacího řádu poradního
sboru pro sbírkotvornou činnost, Badatelského řádu, Knihovního řádu, vnitřního předpisu
upravujícího režim zacházení se sbírkovým fondem a z celé další řady relevantních zákonů,
předpisů a nařízení.
MJPB ctí sepětí s regionem své působnosti a programově spolupracuje s městem Blovice a
jeho kulturními zařízeními a spolky, s odbory a odděleními Městského úřadu Blovice, se
Státním okresním archivem Plzeň – jih se sídlem v Blovicích, se Západočeským muzeem
v Plzni, Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakultou filozofickou
Západočeské univerzity v Plzni a dalšími vzdělávacími, kulturními a vědecko – výzkumnými
institucemi.
MJPB obdrželo v roce 2015 Cenu hejtmana Plzeňského kraje za nejlepší webové stránky
příspěvkové organizace. Správou webových stránek muzea je pověřena Daniela Podroužková,
vedoucí odd. knihovny a informací. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo
v sále zastupitelstva PK 23. 3. 2015.
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Hospodaření

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, obdrželo v rámci rozpočtu
od svého zřizovatele příspěvek na provoz 7 063 800,- Kč.
V průběhu roku 2015 byly v rámci běžné údržby svěřeného majetku z vlastních prostředků
zajišťovány opravy DHM (dlouhodobého hmotného majetku) v hodnotě 89 601,- Kč včetně
DPH. V rámci zkvalitňování vybavení MJPB s ohledem na vlastní výstavní činnost a rovněž
s ohledem na zabezpečení vystavovaného sbírkového fondu byl výstavní mobiliář MJPB
vybaven vitrínami OKTANORM v hodnotě 158 663,- Kč.
V roce 2015 realizovalo MJPB dodavatelsky následující zakázky:
•

Oplocení zahrady zámku Hradiště v Blovicích (firma PEGISAN sta s. r. o., cena díla:
347 328,- Kč) – viz Fotopříloha – obrazová dokumentace činnosti Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

•

Zámek Hradiště – rehabilitace sklepů pod východním křídlem: přeložení stávajících
rozvodů ústředního vytápění a požární vody (firma WINTH 3000 s. r. o., cena díla:
329 791,- Kč) – viz Fotopříloha – obrazová dokumentace činnosti Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

•

Vybudování PZS, EPS, MZP v detašovaném depozitáři MJPB ve Starém Plzenci
(firma SKS s. r. o., cena díla: 1 699 417,96 Kč)

Zřizovatel poskytl MJPB investiční prostředky ve výši 1 462 700,96 Kč na vybudování PZS,
EPS, MZP v detašovaném depozitáři MJPB ve Starém Plzenci (Riegrova 533, 332 02 Starý
Plzenec) a neinvestiční prostředky ve výši 113 712,00 Kč na montáže elektroměrů
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a plynoměru tamtéž.
V zámeckém parku Hradiště byly z vlastních prostředků hrazeny prováděné běžné údržbové
práce a ošetření v hodnotě 152 908,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2015 byl 89 828,16 Kč – z hlavní činnosti 55 759,66
Kč a z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů a pronájem kaple – svatební obřady) 34 068,50 Kč.
Vstupné za výstavy a doprovodné akce činilo 190 590,00 Kč. Prodej vlastních publikací
přinesl MJPB 40 376,00 Kč a prodej upomínkových předmětů s regionální tématikou 67 199
Kč. Za provedení odborných archeologických dohledů obdrželo MJPB od stavebních
investorů 137 945,50 Kč. Provize z prodeje Plzeňské vstupenky činila 3895,30 Kč.
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2.1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu organizace za rok 2015 – tabulka

Vyhodnocení čerpání rozpočtu 2015
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

Náklady v roce 2015
spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
změna stavu zásob vlastní výroby
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné daně a poplatky
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dl. majetku
celkem:

438
469
130
6
420
32
21
780
3 457
1 132
9
137
9
11
710
263

434,83
579,00
259,50
762,00
345,00
679,00
997,00
630,64
254,00
513,00
361,00
089,51
570,00
618,00
147,40
342,49

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

8 031 582,37 Kč

Příjmy v roce 2015
Poskytnuté dotace PK
neinvestiční na provoz
konference Genius loci
montáže elektroměru a plynoměrů St. Plzenec

7 063 800,00 Kč
50 000,00 Kč
113 712,00 Kč

Poskytnuté dotace MK ČR - neinvestiční
VISK 3
ISO/D - restaurování knihy

8 000,00 Kč
22 000,00 Kč

Příspěvek ÚP
na společensky účelné pracovní místo

64 608,00 Kč

Vlastní příjm y
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
výnosy z prodeje služeb
ostatní výnosy
celkem:

52 500,00 Kč
115 200,80 Kč
338 715,50 Kč
210,00 Kč
506 626,30 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015
z hlavní činnosti
z vedlejší činnosti
hospodářský výsledek celkem:

55 759,66 Kč
34 068,50 Kč
89 828,16 Kč

Čerpání z fondů 2015
investiční fond
opravy DHM
plot zámecké zahrady
sklep - topení
depozitář St. Plzenec - zabezpečení

89 601,00 Kč
359 186,00 Kč
339 954,00 Kč
69 454,00 Kč

fond odm ěn
rezervní fond

44 400,00 Kč

nákup vitrin včetně skel

158 663,00 Kč
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2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
V roce 2015 bylo z FKSP čerpáno 72 171,- Kč na stravenky.

2.3 Dotace a granty
V roce 2015 MJPB uspělo s žádostí o dotace v 5 programech:
1.

Žádost o dotaci v programu: Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti ESF OP
LZZ (Evropský sociální fond v ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost),
poskytovatel podpory: Úřad práce České republiky.
MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Vyhrazení společensky účelného
pracovního místa dokumentátor – průvodce na dobu 12 měsíců“ a byla mu přidělena
dotace ve výši 64 608,- Kč.
Vyhrazení společensky účelného pracovního místa dokumentátor – průvodce po dobu
12 měsíců bylo vedeno cílem rozšířit služby poskytované institucí veřejnosti při
současném programovém zapojení kvalifikovaného absolventa do běžné muzejní práce.
Program „Vzdělávejte pro růst!“ zlepšuje uplatnění absolventů na trhu práce
a organizaci, která se do projektu zapojuje vyhrazením společensky účelného místa,
poskytuje prostor rozšíření odborné činnosti.

2.

Žádost o dotaci v programu: účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
2. výzvy finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 č. E024/15
MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Konference Genius loci českého
jihozápadu 2015“ (evidenční číslo smlouvy: 10932015) a byla mu přidělena dotace
ve výši 50 000,- Kč.
Konference se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje ve stanoveném termínu, tj.
3. a 4. listopadu 2015 v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Konference
byla zaměřená na studium regionu Plzeňska, oborové zaměření bylo interdisciplinární.
Celé akce se účastnilo 42 osob, z toho se jednalo o 24 účastníků s příspěvkem
a 17 účastníků bez příspěvku.
Konferenci zahájila ředitelka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., PhDr. Radka
Křížková Červená, Mgr. Jaroslav Šobr (člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury,
památkové péče a neziskových organizací, zastupitel) a PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
(předsedkyně spolku Genius Loci – Společnost pro studium života regionu, o. s.)
Na konferenci se sešli nejen odborníci z různých oborů, ale i soukromí badatelé,
kronikáři, sběratelé aj. Konference obsáhla tematiku tradičního způsobu života
v minulosti i v současnosti, např. problematiky reflexe tradičního židovství (na příkladu
obce Štěnovice) nebo úlohy poutních míst v životě místních obyvatel i v krajině (např.
na Blovicku). Kulturologové, historici i muzejníci se s dobrovolnými ochránci památek
shodli na potřebě pravidelněji širokou veřejnost informovat o problémech systematické
péče o historické památky v regionu, zejména o hrady a zámky jakožto památníky
dávných dob i současné tradice (o záměrech památkářů se tu hovořilo ve vztahu
k zámkům Hradiště, Kozel, Zelená Hora, popř. v souvislosti s úpravami a funkcí
zámecké budovy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích).
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Neméně důležité je pro současné hledání smyslu památkové péče i poznání historie
lidských sídel (např. k počátkům historie města Blovic, popř. v rámci průzkumu
fenomenu tzv. „zaniklých vesnic“, které přestaly po roce 1945 v regionu existovat). S tím
souvisí i výzkum tzv. každodennosti a dřívějších i současných proměn života obyvatel
(např. se zaměřením na společenský život v obcích, na proměny gastronomie na jižním
Plzeňsku, na vývoj státní správy a bezpečnostních složek, tedy policie, strážnictva
a četnictva, v politicky i lidsky složitých dobách). V této souvislosti je zajímavá
i zmínka o působení vrchního strážmistra Františka Pekelského v období německé
nacistické okupace našich zemí nebo o průběhu nasazení četnického pohotovostního
oddílu z Domažlic na Slovensku v neklidném roce 1938 (apod.).
Další příspěvky se zaměřily na vývoj průmyslové činnosti, lidského podnikání a řemesel;
např. na proměny hornictví a dolování a na osudy opuštěných lomů a důlních šachet či
štol (na Mirošovsku na Českobudějovicku), na specifika hostinské činnosti v Rokycanech
či rozvoje sklářství na Holýšovsku, na význam a hospodářské využití mlýnů a podobných
vodních děl (včetně jejich funkce ve struktuře života obyvatel i v místní krajině; např. na
Tachovsku). Zajímavá je otázka lidských kontaktů a využití cest či stezek (např.
z hlediska historických proměn obchodních cest na tzv. Zlaté cestě), popř. rozvoje
regionálních, meziregionálních i mezilidských kontaktů, popř. tzv. přeshraničního
(česko-bavorského) sousedství.
Zcela samostatným problémem je postižení proměn jazyka Plzeňska (v dialektech
i v běžné mluvě), k němuž směřovalo hodnocení toponym na Blovicku i analýza
alchymistického rukopisu. Z etnografického a folkloristického (popř. též
kulturologického) pohledu se jednání naší konference zaměřilo i na úlohu osobností
v oblasti tanečního umění či na diachronní i synchronní záznamy lidové hudby
na Plzeňsku.
Společná jednání a podnětné diskuse doplnil i závěrečný výjezd do Nepomuku,
do Žinkov a na zámek Nebílovy.
Součástí konference byla i prezentace spolku Genius Loci – Společnost pro studium
života regionu, o. s. Prezentace proběhla formou výstavy dosavadních publikací
a úspěchů spolku.
V rámci Projektu byl zhotoven sborník: Genius loci českého jihozápadu X: sborník
z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p.
o., a to nákladem 300 ks, formát A5, stran 166, papír 80 g, z toho 162 stran černobílý tisk
+ 4 strany barevné, obálka barevná, karton 300 g + lesklá laminace, vazba lepená.
Sborník je neprodejný, každý účastník konference s příspěvkem obdržel dva výtisky,
účastníci bez příspěvku jeden výtisk. Dále byly odeslané povinné výtisky. Z toho bylo
třicet pět výtisků věnováno spolku Genius loci. Snahou muzea je sborníky distribuovat
jednak zájemcům o regionální dění, tak kulturním organizacím. Mimo jiné je sborník
volně ke stažení ve formátu PDF na stránkách muzea: http://goo.gl/1Ri7xN.
Zhodnocení úspěšnosti projektu: V průběhu dvou konferenčních dnů byla přednesena
řada příspěvků vztahujících se k regionu Plzeňského kraje. Příspěvky prezentovali jednak
představitelé kulturních institucí Plzeňska, tak kronikáři, soukromí badatelé a zároveň
absolventi univerzit. Z pohledu organizátorů konference se jednalo o velice úspěšnou
akci, která se v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. stane tradicí. Předpokládáme,
že by se konference měla konat jednou za dva roky, tj. následující konference je
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plánovaná na říjen roku 2017. Jednotlivé příspěvky jsou publikované ve sborníku,
celkem se jedná o sedmnáct příspěvků.
Obsah sborníku (abecedně dle autorů):
BOUDA, Jiří; HANZLÍKOVÁ, Hana. K počátkům města Blovic. s. 16 – 24.
FIALA, Ivo; ULRYCHOVÁ, Marta. Libuše Králová – významná osobnost českého
tanečního umění. s. 93 – 102.
HAIS, Josef. Zieglerové a sklárna v Holýšově. s. 39 – 47.
HOLUB, Zbyněk. Regionální charakter neprozkoumaného alchymistického rukopisu
ze 14. století (jazyková analýza). s. 83 – 92.
CHÝLOVÁ, Helena. K toponymům na Blovicku. s. 79 – 82.
KAREL, Tomáš. Venkovské stavby na Blovicku v historické plánové dokumentaci.
s. 57 – 68.
KELLER, Patrik. Životní anabáze velitele ČPO Domažlice poručíka Františka
Pekelského. s. 148 – 155.
KRČMÁŘ, Luděk. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Blovicku. s. 114 – 126.
LANG, Martin. Plíživý zánik neopakovatelného genia loci hornického Mirošova.
s. 25 – 38.
MÁCHA, Lukáš; MOTEJZÍK, Pavel. Fenomén Zelená Hora: Rok 2015.s. 127 – 138.
MALOVICKÝ, Václav. Specifika a odlišnosti gastronomie jižního Plzeňska v rámci
Plzeňského kraje a českých regionů aneb Šest glos k tématu. s. 107 – 113.
SKOŘEPA, Miloš. Četnický pohotovostní oddíl Domažlice – Klatovy. s. 156 – 161.
ULRYCHOVÁ, Marta. Písňové zápisy Václava Motlíka z Měcholup u Klatov.
s. 103 – 106.
VÁŇA, Martin. Zaniklé vesnice u vodní nádrže Žlutice. s. 48 – 56.
VEJVODA, Zdeněk. Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku.
s. 139 – 147.
VICHROVÁ, Martina; ČINČERA, Marek. Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím
rozměru. s. 69 – 77.
VLČKOVÁ, Alena. Židovská historie ve Štěnovicích. s. 7 – 15.
3.

Žádost o dotaci v programu: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
(ISO) Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
ČR – podprogram ISO/A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty
movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami na
rok 2015
MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
– detašovaný depozitář Muzea jižního Plzeňska v Blovicích – zabezpečení sbírek
podle požadavků Policie ČR, HZS a pojišťovny“ (evid. č. 134D512000142) a byla mu
přidělena dotace ve výši 300 000,- Kč.
Poskytnuté prostředky státního rozpočtu z programu ISO/A – zabezpečení objektů,
v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy
a mechanickými zábranami na rok 2015 na akci „Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích –
detašovaný depozitář Muzea jižního Plzeňska v Blovicích – zabezpečení sbírek podle
požadavků Policie ČR, HZS a pojišťovny“ evid. č. 134D512000142 využilo Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v souladu s podanou žádostí a podmínkami čerpání
dotace.
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Detašovaný depozitář Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., ve Starém Plzenci
(Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec) byl vybaven PZS, EPS a MZP v souladu
s požadavky příslušných orgánů a bezpečnostních složek na zabezpečení sbírkového
fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Akci realizovala společnost SKS, s. r. o.
Blansko dle schválené projektové dokumentace. Objekt detašovaného depozitáře je
standardními a schválenými komunikačními prostředky připojen na pult centrální
ochrany HZS PK a je napojen na systém centralizované ochrany Policie ČR. Muzeu
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., se tak podařilo dosáhnout plánovaného cíle.
4.

Žádost o dotaci v programu: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
(ISO) Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
ČR – podprogram ISO/D-c – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na
rok 2015 – náročné restaurování, konzervování
MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Gruntovní kniha města Blovice,
zaožená 1601 (obnovená 1608), př. č. 10/13 – restaurování“ (evid. č. 134D515000140)
a byla mu přidělena dotace ve výši 22 000,- Kč.
Restaurování sbírkového předmětu realizovala restaurátorka písemných památek Jana
Kovandová z Litomyšle, a to zcela v souladu s předloženým restaurátorským záměrem
(součástí žádosti o poskytnutí dotačních prostředků). V průběhu restaurování, které
zahrnovalo mimo jiné i mikrobiologické zkoušky, doplnění chybějících míst (papíru
i inkoustu) a potažení novou třísločiněnou hnědou usní při zachování zbytků původního
potahu, byly rovněž prováděny kontroly prováděných prací odpovědnými kurátory
sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Bc. Olgou Vránkovou a Mgr.
Svatoslavou Markovou. V restaurátorské zprávě se nacházejí veškeré potřebné
informace, včetně doporučeného dalšího režimu pro uchování restaurovaného sbírkového
předmětu.
Díky včasnému zásahu se restaurovaný předmět zařadil mezi nejvýznamnější přírůstky
sbírkového fondu muzea. V současné době připravována jeho první prezentace veřejnosti
v prostorách zámku Hradiště, sídle Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

5.

Žádost o dotaci v programu: Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 Oddělení
literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR
MJPB uspělo s žádostí o dotaci s projektem „Přechod na formát MARC 21“ (číslo
rozhodnutí vydaného MK 348/MK-S 3257/2015 OULK) a byla mu přidělena dotace
ve výši 8 000,- Kč.
Projekt „Přechod na formát MARC 21“ byl realizován zakoupením licence
katalogizačních modulů systému Clavius, připravených pracovat s formátem MARC 21.
Přechod z UNIMARCU na MARC 21 byl proveden dne 30. 10. 2015.
MJPB se podařilo naplnit plánovaný cíl, kterým bylo dosažení přímé kompatibility
s velkými knihovnami, Souborným katalogem Národní knihovny ČR. Rovněž byly tímto
krokem využity nové možnosti v rámci věcného popisu v bibliografických záznamech.
Dalším přínosem projektu je sjednocení katalogizační praxe s velkými knihovnami,
zejména Národní knihovnou ČR a prodloužení bezplatné záruky na nové verze
katalogizačních modulů na dobu 5 let.
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3

Oddělení Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace

3.1 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2015
V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizaci, pracovalo k 31. 12. 2015
celkem 14 stálých zaměstnanců, z toho 11 na plný úvazek, 1 na ¾ úvazek a 2 na poloviční
úvazek. Přepočtený stav zaměstnanců: 12,7.
Jméno zaměstnance

Zařazení

Bouda, Jiří, Mgr.

Archeolog – kurátor sbírkového fondu,
vedoucí Archeologického pracoviště

Brunová, Věra

Účetní, vedoucí
správního

Brůžková, Renata

Administrativní pracovnice – dokumentátorka
– průvodkyně, Archeologické pracoviště

Červenka, Michal, Mgr.

Kurátor sbírkového fondu – muzejní pedagog,
odd. historie a společenských věd

Jindrová, Věra

Uklízečka, odd. hospodářsko – správní

Křížková Červená, Radka, PhDr.

Ředitelka

Marková, Svatoslava, Mgr.

Kurátorka sbírkového fondu, odd. historie
a společenských věd

Mašková, Jaroslava

Uklízečka, odd. hospodářsko – správní

Podroužek, Václav

Technický pracovník, odd. hospodářsko –
správní

Podroužková, Daniela

Knihovnice,
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)

Zítková, Eva

Dokumentátor – průvodce, odd. informací
a knihovna

odd.

vedoucí

hospodářsko

odd.

–

informací
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3.3 Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, zajišťují
pověření pracovníci Oddělení historie a společenských věd a Archeologického pracoviště
v souladu se zákonem 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK
ČR 275/2000 Sb. v platném znění, dlouhodobou koncepcí a vnitřními předpisy.
3.3.1

Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu

Do prvního stupně evidence bylo v roce 2015 přijato 69 přírůstkových čísel, z toho
na základě kupní smlouvy KS 1/2015 – KS 3/2015 proběhly 3 koupě (perokresba Josefa
Hodka, originální soška sv. Jana Nepomuckého v láhvi a skleněné předměty z produkce již
zaniklé novomitrovické sklárny), dále 12 darovacích smluv DS 1/2015 – 12/2015
( pozůstalosti, militaria, obrazy, kuchyňské potřeby, školní obrazy, vrtačky tradičního
regionálního podniku LEKOV, dámská obuv a klobouky) a 12 nálezových zpráv NZ 1/2015 –
12/2015 (např. Chocenice, Srby u Blovic, Nezvěstice, Robčice u Štěnovic).
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS Archeologie bylo zapsáno 647
inventárních čísel (19146 – 19650, 19652 – 19731, 19784 – 19845).
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS Katalog bylo zapsáno 314
inventárních čísel (20001 – 20314).
Bylo zpracováno a odesláno pravidelné hlášení CES pro MK ČR ve dnech 15. 5. a 13. 11.
2015. S odborným pracoviště MK ČR byly opakovaně řešeny technické problémy – nesoulad
exportovaných a přijatých dat na MK ČR (zajišťuje Bc. Olga Vránková).
V roce 2015 byla provedena řádná periodická inventarizace sbírkového fondu –
podsbírka Historie, depozitář č. 2 na zámku Hradiště (1098 inv. č.) proběhla na základě
Vnitřní směrnice pro správu, evidenci a ochranu sbírek vydanou ředitelkou muzea, v platném
znění, a na základě §12 zák. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §3 vyhlášky MK
ČR 275/2000 Sb. v platném znění. Inventarizační komise byla jmenována ve složení: Bc.
Olga Vránková (předsedkyně), Mgr. Svatoslava Marková (členka), Mgr. Michal Červenka
(člen), Vladislav Rupert (člen). Fyzicky revidované předměty byly porovnávány s evidencí
na katalogizačních kartách, v přírůstkové knize a s dalšími podklady (hospodářské smlouvy,
kniha vystavených předmětů a výpůjček, kniha vyřazených předmětů, evidence
zrestaurovaných a zkonzervovaných sbírek). Na základě provedení fyzické inventarizace byly
doplněny chybějící údaje v evidenčním programu DEMUS Katalog (lokace, stav) a bylo
doplněno lokační označení v depozitářích. Byla zpracována revizní zpráva a protokol
o inventuře, revize byla zapsána do katalogizačních karet inventarizovaných sbírkových
předmětů (II. stupeň sbírkové evidence a rovněž do přírůstkové knihy (I. stupeň sbírkové
evidence). Sbírkové předměty odpovídají stavu uvedenému v evidenci sbírek (viz tabulka
vycházející z kategorizace v programu DEMUS. Inventarizace byla ukončena vypracováním
protokolu k 20. 12. 2015.
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Stav inventarizovaných sbírkových předmětů – podsbírka Historie, depozitář č. 2
na zámku Hradiště
Stav klasifikace

Zastoupení předmětů v %

1

77,71

2

20,67

3

1,03

4

0,15

5

0,44

V roce 2015 proběhla 2 jednání Poradního sboru MJP, a to dne 22. 9. 2015 a 8. 12. 2015.
Poradní sbor MJP zasedal ve složení: předseda – Jiří Koranda, kurátor – Mgr. Svatoslava
Marková, členové – Josef Koželuh, Stanislav Štrér a tajemník – Olga Vránková.
Prosincovému jednání byl přítomen zástupce zřizovatelského odboru Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., Bc. Zdeněk Valenta (OKP KÚ PK).
Byla provedena příprava a následná realizace fotodokumentace sbírkových předmětů pro CES
(včetně grafické úpravy), byla doplněna vizualizace uložení sbírkových předmětů pro CES
dle požadavků MK ČR. Byl zpracován také popis přírůstkových čísel do 2. stupně evidence.
Koupě
Počet evidenčních čísel přírůstků
zapsaných za sledovaný rok

Z toho

(celkem
Kč)

Počet př. č. 5
v

hodnotě

(7 450,- Kč)

Dary

Počet př. č. 52

Nálezy (NZ)

12

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok celkem

69

Počet evidenčních čísel zpracovaných nově v systematické evidenci

961

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

2500

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

17 719

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

20 314

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

1
76
37
1 098
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3.3.2

Správa sbírkového fondu (včetně konzervace a restaurování)

Předměty získané do sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
a zaevidované do 1. a 2. stupně sbírkové evidence byly řádně označeny a průběžně ukládány
do depozitářů v 1. NP – depo podsbírky archeologie, 2. NP – depo podsbírky výtvarného
umění a ve 3. NP – depo podsbírky historie označených čísly 1 – 4.
Po celý rok probíhaly pravidelné kontroly a prohlídky depozitářů Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., včetně uložení sbírkových předmětů z deinstalovaných výstav a výpůjček.
(Viz knihy depozitářů a Kniha vyjmutých předmětů.) Dále byly prováděny pravidelné odečty
digitálních dataloggerů COMET (Bc. Olga Vránková, Mgr. Michal Červenka) ke sledování
vlhkosti a teploty s následným zpracováním statistiky za dané období. Rovněž probíhaly
pravidelné kontroly detašovaného depozitáře v Losiné (zodpovědná osoba Vladislav Rupert)
– vše bylo zaznamenáváno do provozních knih jednotlivých depozitářů.
Provozní kontroly depozitárních prostor prováděl v součinnosti s odbornými pracovníky
z jednotlivých oddělení technický pracovník MJP (Václav Podroužek)
Kontroly sbírkového fondu byly prováděny i ve stálých expozicích MJP.
V roce 2015 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 134 inventárních čísel sbírkových předmětů
o celkovém počtu 199 ks sbírkových předmětů. Ke každému ošetřenému předmětu byly
průběžně zpracovávány konzervátorské zprávy.
Během roku 2015 uskutečnil konzervátor MJP Vladislav Rupert 4 konzultace
s pracovníky příslušného metodického pracoviště Západočeského muzea v Plzni – oddělení
konzervace a restaurování ohledně preventivní i sanační konzervace vybraných sbírkových
předmětů (inv. č. 1547, 1744, 3874, 7874), dále bylo se zoologickým oddělením konzultováno
ošetření a možnost případného vyřazeni školních pomůcek (inv. č. 11771).
Dodavatelsky bylo restaurováno celkem 6 ks sbírkových předmětů: restaurátorka textilu
Helena Kastlová realizovala restaurátorské práce na sbírkových předmětech z textilního fondu
(inv. č. 1822 – stuhy k praporu živnostenských řemesel“, 1885, lokalita: Čížkov, 2 ks –
červený a bílý ryps); restaurátor dřeva Martin Nauš realizoval restaurátorské práce na
sbírkových předmětech z fondu nábytku (inv. č. 1744 držák na dýmky, inv. č. 3874 kuřácký
stolek, inv. č. 7874 oválný stůl z pozůstalosti Fr. Raušara, 2. Polovina 19. století)
a restaurátorka papíru Jana Kovandová restaurovala sbírkový předmět z fondu knihovního (př.
č. 10/13 - gruntovní kniha města Blovice, 1601).
Byla realizována odborná revize a vyhotoven restaurátorský posudek na 2. část sbírkového
knihovního fondu restaurátorkou Janou Kovandovou (471 ks knih a starých tisků).
V rámci prezentace sbírkového fondu MJPB mimo vlastní objekt byly realizovány smlouvy
o výpůjčce pro Město Přeštice (SV 1/2015), Město Blovice (SV 2/2015), Město Spálené
Poříčí (SV 3/2015), Západočeské muzeum v Plzni (SV 5/2015). V rámci zajištění vlastních
autorských výstav MJPB byly realizovány externí smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Blovice,
Základní uměleckou školou Blovice a s 11 fyzickými osobami v regionu jižní Plzeňsko.
Celkem zapůjčilo MJPB jiným zařízením sbírkové předměty pod 76 evidenčními čísly
a zároveň si vypůjčilo v rámci výstavní činnosti exponáty pod 37 evidenčními čísly.
Standardním způsobem probíhala a byla kontrolována agenda oddělení. V souladu
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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 199 konzervovaných sbírkových
předmětů.

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 2015. Jednalo se o 39
odborně zaštítěných akcí.
• Blovice, kaple sv. Kříže, zjišťovací sonda, novověk.
• Blovice, Na Radosti, Spojovací, Zahradní – kNN, negativní situace.
• Blovice, Na Radosti, Spojovací, Zahradní, rekonstrukce vodovodu, negativní situace.
• Blovice, p.č. 1370/23, vrtaná studna a manipulační šachta, negativní situace.
• Blovice, Reko MS Blovice – Na Radosti, negativní situace.
• Borovno, rekonstrukce vedení NN – kNN, negativní situace.
• Dobřany, sklad Penny, optický kabel, negativní situace.
• Dolní Lukavice, Nová Pajzovna – infrastruktura, negativní situace.
• Dolní Lukavice, p.č. 450/3, 423/2, rekonstrukce transformovny, negativní situace.
• Dožice, kNN, I. část – IE-12-0005195, negativní situace.
• Hradiště u Blovic, oprava zámeckého plotu, negativní situace.
• Chlumčany, oprava opěrné stěny v ulici V Úvozu, negativní situace.
• Chlumčany, oprava ulice Na sadě, negativní situace.
• Chlumčany, Reko MS Chlumčany – Nové sídliště, negativní situace.
• Chlumčany, ulice U Stadionu, negativní situace.
• Chotěšov, ulice Příčná – kNN, negativní situace.
• Letiny, kanalizace a ČOV, negativní situace.
• Lišice u Dolní Lukavice, odkanalizování obce Lišice u Dolní Lukavice, akce bude
pokračovat v roce 2016.
• Nepomuk, I/20 – kruhová křižovatka K2 U Pyramidy, novověk.
• Nepomuk, obytná zóna Za elektrárnou, negativní situace.
• Nezvěstice, kanalizace a ČOV, negativní situace.
• Přeštice, Reko MS Přeštice – Komenského + 2 HP, novověk.
• Ptenín, stavba RD, p.č. 1240/3, negativní situace.
• Robčice u Štěnovic, p.č. 540/3, stavba víceúčelové haly, pravěk.
• Řesanice, p.č. 34, kanalizace + domácí ČOV, negativní situace.
• Spálené Poříčí, ulice Republikánská, I. etapa splaškové kanalizace, negativní situace.
• Spálené Poříčí, ulice Zámecká, p.č. 324/2 – kNN, negativní situace.
• Starý Plzenec, obytná zóna Pod Hřištěm, negativní situace.
• Starý Plzenec, stavba RD, p.č. 343/182, negativní situace.
• Stod, ČS Benzina Stod, negativní situace.
• Stod, Reko MS Stod – Hradecká + 8, negativní situace.
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•
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Stod, Reko VTL Stod – Za cihelnou, negativní situace.
Střelice, Reko SKAO Střelice, pravěk.
Šťáhlavy, II/183, rekonstrukce ulice Dr. Holuba a Masarykova, negativní situace.
Šťáhlavy, ulice Masarykova, Nad lípou, rozšíření kanalizační sítě, negativní situace.
Šťáhlavy, ulice V zahradách, prodloužení vodovodu, negativní situace.
Štěnovice, K Hájovně, 16 RD – kNN, negativní situace.
Vstiš, stavba RD, p.č. 14/1, negativní situace.
Žinkovy, Domov klidného stáří v Žinkovech, výstavba pavilonu C, akce bude
pokračovat v roce 2016.
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 2015.
• ZAA M Blovice 1-2015, Letiny, E 18 – kNN.
• ZAA M Blovice 2-2015, Blovice, přírodní koupací biotop.
• ZAA M Blovice 3-2015, Zdemyslice, Kamensko, DTS, vVN, vNN.
• ZAA M Blovice 4-2015, vodovod Těnovice.
• ZAA M Blovice 5-2015, prodloužení vodovodu, Spálené Poříčí.
• ZAA M Blovice 6-2015, prodloužení vodovodu, Spálené Poříčí.
• ZAA M Blovice 7-2015, vodovod Hořehledy.
• ZAA M Blovice 8-2015, prodloužení vodovodu v obci Lipnice, lokalita Dolní Lipnice,
"U nádraží".
• ZAA M Blovice 9-2015, vodovod Číčov.
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 2015.
• MuzBlovice/3/15, Štěnovice, vrtaná studna, p.č. 759, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/109/15, Chotěšov, ulice Příčná – kNN, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/110/15, Nepomuk, obytná zóna Za elektrárnou, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/117/15, Borovno, rekonstrukce vedení NN – kNN, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/128/15, Stod, ČS Benzina Stod, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/130/15, Ptenín, stavba RD, p.č. 1240/3, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/152/15, Dobřany, sklad Penny, optický kabel, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/176/15, Letiny, kanalizace a ČOV, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/177/15, Šťáhlavy, ulice Masarykova, Nad lípou, rozšíření kanalizační
sítě, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/184/15, Blovice, p.č. 1370/23, vrtaná studna a manipulační šachta, zpráva
o dohledu.
• MuzBlovice/211/15, Přeštice, Reko MS Přeštice – Komenského + 2 HP, nálezová
zpráva.
• MuzBlovice/212/15, Stod, Reko MS Stod – Hradecká + 8, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/217/15, Vstiš, stavba RD, p.č. 14/1, zpráva o dohledu.
• MuzBlovice/218/15, Dolní Lukavice, p.č. 450/3, 423/2, rekonstrukce transformovny,
zpráva o dohledu.
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3.4.4

MuzBlovice/219/15, Spálené Poříčí, ulice Zámecká, p.č. 324/2 – kNN, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/225/15, Blovice, Na Radosti, Spojovací, Zahradní, rekonstrukce
vodovodu, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/254/15, Šťáhlavy, ulice V zahradách, prodloužení vodovodu, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/255/15, Řesanice, p.č. 34, kanalizace + domácí ČOV, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/256/15, Dožice, kNN, I. část – IE-12-0005195, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/257/15, Šťáhlavy, II/183, rekonstrukce ulice Dr. Holuba a Masarykova,
zpráva o dohledu.
MuzBlovice/267/15, Chlumčany, Reko MS Chlumčany – Nové sídliště, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/282/15, Štěnovice, K Hájovně, 16 RD – kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/296/15, Stod, Reko VTL Stod – Za cihelnou, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/297/15, Blovice, Reko MS Blovice – Na Radosti, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/298/15, Dolní Lukavice, Nová Pajzovna – infrastruktura, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/330/15, Starý Plzenec, obytná zóna Pod Hřištěm, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/344/15, Chocenice, č.p. 92, revitalizace objektu, nálezová zpráva.
MuzBlovice/379/15, Chlumčany, oprava opěrné stěny v ulici V Úvozu, Chlumčany,
oprava ulice Na sadě, Chlumčany, ulice U Stadionu, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/383/15, Robčice u Štěnovic, p.č. 540/3, stavba víceúčelové haly, nálezová
zpráva.
MuzBlovice/404/15, Nezvěstice, kanalizace a ČOV, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/409/15, Spálené Poříčí, ulice Republikánská, I. etapa splaškové
kanalizace, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/412/15, Střelice, Reko SKAO Střelice, nálezová zpráva.
MuzBlovice/414/15, Blovice, Na Radosti, Spojovací, Zahradní – kNN, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/448/15, Nepomuk, I/20 – kruhová křižovatka K2 U Pyramidy, předběžná
nálezová zpráva.
MuzBlovice/453/15, Starý Plzenec, stavba RD, p.č. 343/182, zpráva o dohledu.
Odborné zpracování nálezových souborů a další činnost AP

V průběhu sledovaného roku Mgr. Jiří Bouda odborně zpracoval:
• Rešerše pramenů a stavebních plánů k objektu Starý Plzenec, Riegerova 533.
• Zpracování keramického souboru ze ZAV Robčice u Štěnovic, p.č. 540/3, víceúčelová
hala.
• Rešerše pramenů a příprava posteru „Jiří Bouda – Martin Loukota: Obrovo hradiště
u Žinkov ve světle nejnovějších výzkumů“ na konferenci Archaeologia historica 2015.
• Vyhodnocení výsledků ZAV Chocenice, č.p. 92, revitalizace objektu, a příprava
příspěvku na schůzi Západočeské pobočky ČAS.
• Rešerše pramenů a příprava příspěvku „Jiří Bouda – Hana Hanzlíková: K počátkům
města Blovic“ na konferenci Genius loci českého jihozápadu 2015.
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V průběhu sledovaného roku Renata Brůžková odborně zpracovala:
• Rešerše pramenů a stavebních plánů k objektu Starý Plzenec, Riegerova 533.
• Jazyková korektura sborníku JP XIII/2015.
V průběhu sledovaného roku Bc. Martin Loukota odborně zpracoval:
• Zpracování keramického souboru ze ZAV Robčice u Štěnovic, p.č. 540/3, víceúčelová
hala.
• Rešerše pramenů a příprava posteru „Jiří Bouda – Martin Loukota: Obrovo hradiště
u Žinkov ve světle nejnovějších výzkumů“ na konferenci Archaeologia historica 2015.
• Vyhodnocení výsledků ZAV Chocenice, č.p. 92, revitalizace objektu, a příprava
příspěvku na schůzi Západočeské pobočky ČAS.
3.4.5

Členství odborných
a společnostech

pracovníků

v oborových

komisích

AMG

Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, AMG – Komise archeologické.
Mgr. Michal Červenka je členem AMG – Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku.
Mgr. Josef Koželuh (průvodce – lektor, DPP) je členem Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále,
Klubu Augustina Sedláčka, České archeologické společnosti a členem Poradního sboru
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
PhDr. Radka Křížková Červená je členkou AMG – Komise pro muzejní management
a členkou AMG – Etnografické komise.
Mgr. Svatoslava Marková je členkou Komise muzejních historiků AMG, členkou Poradního
sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Daniela Podroužková je členkou AMG – Komise knihovnické a Svazu knihovníků
a informačních pracovníků České republiky (SKIP).
Vladislav Rupert je členem AMG – Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR.
Bc. Olga Vránková členkou AMG – Etnografické komise, tajemnicí Poradního sboru Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
3.4.6

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích kurzech

•

Mgr. Jiří Bouda: schůze Západočeské pobočky ČAS, ZČM v Plzni (7. 3. 2015),
Workshop GIS, ZČU v Plzni (12. 3. 2015), Kolokvium Výzkumy 2014, NM Praha
(31. 3. a 1. 4. 2015), Mezinárodní vědecká konference Archaelogia historice 2015,
ZČU v Chebu (14. 9. - 18. 9. 2015), konference Genius loci českého jihozápadu,
MJPB (3. 11. 2015), sněm AMG ČR, Plzeň ( 4. - 5. 11. 2015), schůze Západočeské
pobočky ČAS, ZČM v Plzni (28. 11. 2015) a další provozní školení podle potřeb
organizace

•

Věra Brunová: Semináře zřizovatele (13. 5. 2015, 11. 11. 2015, 30. 11. 2015), seminář
Důchodové a nemocenské pojištění a ELDZ (4. 11. 2015) a další provozní školení
podle potřeb organizace
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•

Renata Brůžková: seminář Písemná a elektronická komunikace, Praha (12. 3. 2015),
školení zřizovatele Outlook 2010 (27. 10. 2015) a další provozní školení podle potřeb
organizace

•

Mgr. Michal Červenka: konference Pochody smrti v souvislostech – Pochod smrti
v Kovářské, Tachov (17. - 19. 4. 2015), seminář Questing – EHMK Plzeň 2015, MJPB
(20. - 22. 5. 2015), účast na konferenci „Participace dětí a mládeže na kultuře a umění
prostřednictvím zážitku“, Kutná Hora, (29. – 30. 9.2015), konference Genius loci
českého jihozápadu, MJPB (3. - 4. 11. 2015) a další provozní školení podle potřeb
organizace

•

Mgr. Josef Koželuh (průvodce – lektor, DPP): konference Genius loci českého
jihozápadu, MJPB (4. 11. 2015)

•

PhDr. Radka Křížková Červená: školení zřizovatele E-ZAK a veřejné zakázky, Plzeň
(13. 5. 2015), seminář Questing – EHMK Plzeň 2015, MJPB (20. - 22. 5. 2015),
setkání Krajské sekce AMG, ZČM Plzeň (5. 10. 2015), konference Geomatika
v projektech, FAV ZČU, zámek Kozel (7. - 8. 10. 2015), konference Genius loci
českého jihozápadu, MJPB (3. 11. 2015), sněm AMG ČR, Plzeň ( 4. - 5. 11. 2015)
a další provozní školení podle potřeb organizace.

•

Bc. Martin Loukota (archeolog – dokumentátor, DPP): Workshop GIS, ZČU v Plzni
(12. 3. 2015), Mezinárodní vědecká konference Archaelogia historice 2015, ZČU
v Chebu (14. 9. - 18. 9. 2015), schůze Západočeské pobočky ČAS, ZČM v Plzni
(28. 11. 2015)

•

Mgr. Svatoslava Marková: konference Pochody smrti v souvislostech – Pochod smrti
v Kovářské, Tachov (17. - 19. 4. 2015), XXV. ročníku semináře pro učitele dějepisu
a občanské výchovy, historiky a archiváře (Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české
vzťahy) - Život na hranicích v letech 1945-1989, Liberec (19. – 21. 8. 2015),
mezinárodní konference Muzeum a 2. světová válka (příspěvek Dezinterpretace
poválečné historie na Blovicku), Ústí nad Labem (1. - 2. 10. 2015), konference Genius
loci českého jihozápadu, MJPB (3. - 4. 11. 2015)

•

Daniela Podroužková: Školení nových katalogizačních pravidel RDA, SVKPL Plzeň
( 13. 4. 2015), setkání muzejních knihovníků Plzeňsko – Karlovarské sekce
knihovnické komise AMG, Plzeň (27. 4. 2015), konference Genius loci českého
jihozápadu, MJPB (3. - 4. 11. 2015) a další provozní školení podle potřeb organizace.

•

Václav Podroužek: školení v rámci BOZP a provozních potřeb organizace v místě
pracoviště odbornými techniky (průběžně)

•

Vladislav Rupert: konference Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR, Plzeň
(8. - 10. 9. 2015) a další provozní školení podle potřeb organizace.

•

Drahomíra Synáčová: konference Genius loci českého jihozápadu, MJPB (3. - 4. 11.
2015) a další provozní školení podle potřeb organizace.

•

Bc. Olga Vránková: konference Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR, Plzeň
(8. - 10. 9. 2015), konference Genius loci českého jihozápadu, MJPB (3. - 4. 11. 2015)
a další provozní školení podle potřeb organizace.
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3.4.7

Odborné vzdělávání v MJPB

Ekonomka Věra Brunová vedla odbornou praxi studentky SOŠ obchodu, užitého umění
a designu Plzeň K. Cíglerové (v průběhu školního roku 2014/2015 – plnění administrativních
úkolů a seznámení s činností hospodářsko – správního oddělení nutnou pro zajištění chodu
organizace).
Ředitelka PhDr. Radka Křížková Červená vedla praxi studentek v předmětu KFI/PRA (Praxe
regionální kulturní aktivity) Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, dále
metodicky vedla Mgr. Martině Merglové Stránské, pracovnici Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, závěrečnou práci základního kurzu Muzejní propedeutiky AMG na téma:
„Vodní hamr v Dobřívě – živá muzejní expozice“ a doporučila k obhajobě, dále metodicky
Bc. Martině Krátké, pracovnici Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, závěrečnou
práci základního kurzu Muzejní propedeutiky AMG na téma: „Devoční grafika ve sbírkách
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech“ a doporučila k obhajobě.
3.4.8

Spolupráce se ZČU v Plzni

Oddělení geomatiky Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU spolupracuje
s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., již od roku 2014. Spolupráce probíhá
v oblastech sběru dat, tvorby 3D modelů a poskytování technických a odborných konzultací.
Výsledkem dosavadní spolupráce je vytvořený 3D model současné podoby budovy muzea,
který bude prezentován v expozici muzea.
Aktuálně probíhají práce na vytvoření 3D modelu barokní podoby budovy muzea a digitální
rekonstrukci interiéru kaple sv. Ondřeje. Dosavadní výsledky spolupráce byly prezentovány
na konferencích: Geomatika v projektech 2015 a Genius loci Českého jihozápadu 2015.

MJPB rovněž spolupracuje s Katedrou filozofie Filozofické fakulty ZČU v Plzni – poskytuje
témata diplomových prací, umožňuje praxi studentům oboru Evropská kulturní studia
a odborně vedené exkurze.
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3.5 Publikační činnost
3.5.1

Publikační činnost MJPB

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, Renata Brůžková. V roce 2015 byl
vydán sborník Jižní Plzeňsko XIII/2015
Obsah:
Spálenopoříčská rodačka PhDr. Marie Nesnídalová (1891-1970) (Karel Řeháček), Spolek pro
okrašlování města Blovic s okolím (Michal Červenka), Blovická hájovna a myslivna v
Kamensku (Petr Rožmberský), Nález historického vodovodního potrubí v Blovicích (Jiří
Bouda), Obyčejný osud neobyčejného člověka – Václav Keller, truhlář z Chocenic (Radek
Keller), Vývoj dechovky na jižním Plzeňsku (Marta Ulrychová), Výročí Dolní Lukavice,
Libákovic, Sedlce a Lhůty v roce 2016 (Petr Rožmberský), Sběratelství má kouzlo…aneb
Trocha z pivní historie (Markéta Járová).
Bibliografické údaje: kol. Jižní Plzeňsko XIII/2015. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., 2015. 89 s. ISBN 978-80-87495-13-1.
V rámci projektu MJPB „Konference Genius loci českého jihozápadu 2015“ byl
zhotoven a vydán sborník: Genius loci českého jihozápadu X: sborník z konference konané
3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Obsah:
Předmluva (Marta Ulrychová), Židovská historie ve Štěnovicích (Alena Vlčková),
K počátkům města Blovic (Jiří Bouda, Hana Hanzlíková), Plíživý zánik neopakovatelného
genia loci hornického Mirošova (Martin Lang), Zieglerové a sklárna v Holýšově (Josef Hais),
Zaniklé vesnice u vodní nádrže Žlutice (Martin Váňa), Venkovské stavby na Blovicku
v historické plánové dokumentaci (Tomáš Karel), Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím
rozměru (Martina Vichrová, Marek Činčera), K toponymům na Blovicku(Helena Chýlová),
Regionální charakter neprozkoumaného alchymistického rukopisu ze 14. století (jazyková
analýza) (Zbyněk Holub), Libuše Králová - významná osobnost českého tanečního umění (Ivo
Fiala, Marta Ulrychová), Písňové zápisy Václava Motlíka z Měcholup u Klatov (Marta
Ulrychová), Specifika a odlišnosti gastronomie jižního Plzeňska v rámci Plzeňského kraje
a českých regionů aneb Šest glos k tématu (Václav Malovický), Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti na Blovicku (Luděk Krčmář), Fenomén Zelená Hora: Rok 2015 (Lukáš Mácha,
Pavel Motejzík), Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku (Zdeněk
Vejvoda), Životní anabáze velitele ČPO Domažlice poručíka Františka Pekelského (Patrik
Keller), Četnický pohotovostní oddíl Domažlice – Klatovy (Miloš Skořepa).
Bibliografické údaje: kol. Jižní Plzeňsko XIII/2015. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., 2015. 166 s. ISBN 978-80-87495-14-8
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3.5.2

Publikační činnost pracovníků MJP

BOUDA, Jiří. Nález historického vodovodního potrubí v Blovicích. In: Jižní Plzeňsko
XIII/2015. s. 48 – 51. ISBN 978-80-87495-13-1.
BOUDA, Jiří, HANZLÍKOVÁ, Hana. Proměny zámku Hradiště v Blovicích v průběhu 19.
a 20. století. In: Svorník 13/2015. ISSN 1802-8128.
BOUDA, Jiří, HANZLÍKOVÁ, Hana. K počátkům města Blovic. In: Genisu loci českého
jihozápadu X/2015. s. 16 – 24. ISBN 97880-87495-14-8
ČERVENKA, Michal. Spolek po okrašlování města Blovic s okolím. In: Jižní Plzeňsko
XIII/2015. s. 15 –31. ISBN 978-80-87495-13-1.
KŘÍŽKOVÁ ČERVENÁ, Radka. Bušovice – pohledy do historie obce.. 1. vyd. Plzeň:
Miloslav Krist – Artkrist, 2015. 151 s. ISBN 978-80-905499-4-4.
3.5.3

Publikování v denním tisku – články o MJPB

Ve sledovaném roce bylo publikováno 79 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:
Blovické noviny č. 1/2015


Muzeum jižního Plzeňska má v prodeji knihu „Popis okresu Blovického“
(Podroužková)

Blovické noviny č. 3/2015
 Pozvánka na vernisáž výstavy „Živá historie – putování za památnými stromy jižního
Plzeňska“
Blovické noviny č. 4/2015


Pozvánka na přednášku „Archeologie nápojů“



Pozvánka na Velikonoční jarmark

Blovické noviny č. 5/2015
 Pozvánka na Velikonoční jarmark


Pozvánka na přednášku „Cesta Karla IV. za císařskou korunou“

Blovické noviny č. 6/2015


Na zámku se konal dvanáctý Velikonoční jarmark (Bystřický)



Pozvánka na přednášku „Husité na jižním Plzeňsku“



Pozvánka na výstavu „Byli odhodláni bránit svoji vlast!“

Blovické noviny č. 7/2015
 Pozvánka na pracovní dílu „Papírová neděle“


Pozvánka na výstavu „Život na jižním Plzeňsku za 2. světové války“
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Blovické noviny č. 8/2015
 Život v protektorátě. Nově otevřená výstava v muzeu (Bystřický)


Pozvánka na výstavu „Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii“



Pozvánka na výstavu „Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka“



Pozvánka na zahájení letní sezóny „RC technika na zámku Hradiště“



Muzeum jižního Plzeňska – pozvánka na výstavy (Mgr. Marková)

Blovické noviny č. 9/2015


Pozvánka na výstavu „Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka“



Pozvánka na výstavu „Život na jižním Plzeňsku za 2. světové války“

Blovické noviny č. 11/2015
 Pozvánka na výstavu „Emanuel Hoda – modely v lahvích“


Pozvánka na výstavu „Svatý Jan na mostě“

Blovické noviny č. 12/2015


Výstava Svatý Jan na mostě (Bc. Vránková)



Pozvánka na výstavu „Emanuel Hoda – modely v lahvích“



Pozvánka na výstavu „Svatý Jan na mostě“

Blovické noviny č. 13/2015
 Muzeum jižního Plzeňska Vás zve na výstavu historie periodického tisku v Čechách
(Mgr. Červenka)
 Pozvánka na výstavu „Od novinek k novinám“
Blovické noviny č. 14/2015


Dalibor Říhánek – obrazy kresby, grafika a gobelíny (spoluautorka Mgr. Marková)

Blovické noviny č. 15/2015
 Koncert Vivat Comenius (Podroužková)


Pozvánka na výstavu „Dalibor Říhánek – obrazy kresby, grafika a gobelíny “

Blovické noviny č. 16/2015


Pozvánka na koncert „Vivat Comenius“

Blovické noviny č. 17
 Koncert Vivat Comenius


Pozvánka sportovní akci „III. Ročník Běhu 17. listopadu v zámeckém parku Hradiště“

Blovické noviny č. 18/2015


Pozvánka sportovní akci „III. Ročník Běhu 17. listopadu v zámeckém parku Hradiště“



Pozvánka na výstavu „Dalibor Říhánek – obrazy kresby, grafika a gobelíny “

Blovické noviny č. 19/2015
 Pozvánka do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (PhDr. Křížková Červená)
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Titul Zlatý Opper získala studentka z Domažlic (tisková zpráva)



Pozvánka na Adventní trh

Blovické noviny č. 20/2015
 Henry de Blowitz na scéně


V zámeckém parku a okolí se potřetí konal Běh 17. listopadu



Pozvánka na Adventní trh



Pozvánka na výstavu „Medové Vánoce aneb kde se bere med“



Pozvánka na výstavu „Obrazy a kresby Bohumila Krse“

Blovické noviny č. 21/2015


Vánoce v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (PhDr. Křížková červená)



Na zámku se konal Adventní trh



Vánoční otevírací doba

Ostatní – 11 článků:
Plzeňský deník:


Blovické muzeum ukazuje, z čeho se dříve pilo (18. 2. 2015)



Blovice hostily velikonoční jarmark (14. 3. 2015)



Popravy Němců v Blovicích – omyl? (spoluautorka Mgr. Marková) (28. 4. 2015)



Plzeňan má ve sbírce i americké noviny z konce války (10. 9. 2015)



Adventní výstava voní medem ((5. 11. 2015)

5+2 dny:
 Unikátní sbírka autíček je k vidění v Blovicích – Modýlek měl i funkční brzdu (5. 6.
2015)
 Beatles má v demižonu (10. 7. 2015)
Blesk:


Výstava v Blovicích ukazuje vývoj novin i osobu novináře Oppera (10. 9. 2015)

Plzeň cz:
 Muzeum jižního Plzeňska ukáže, jak se žilo za 2. světové války (30. 3. 2015)


Titul Zlatý Opper získala studentka z Domažlic (8. 11. 2015)

Plzeňský kraj:


Zlatý erb 2015 krajské kolo Plzeňského kraje Cena hejtmana 2015 - 1 místo Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. http://www.muzeum-blovice.cz (duben 2015 č. 4)

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
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z oboru historie, archeologie a etnologie. Knihovna obsahuje také staré tisky, nejstarším
exemplářem je bible z roku 1537.
K 31. 12. 2015 je v knihovním fondu zaregistrováno 10 101 knihovních jednotek.
Ve sledovaném roce bylo celkem zakoupeno 74 titulů a 7 periodik na předplatné za celkovou
částku 26 582,50 Kč.
3.6.1

CLAVIUS

Do přírůstkového seznamu knihovního systému CLAVIUS bylo zapsáno 174 nových
přírůstkových čísel.
Celkem bylo za rok 2015 vloženo do systému CLAIUS v rámci zpracování knihovních
jednotek vloženo 526 titulů a 565 přírůstkových čísel (z toho 174 nových přírůstků a 391 tzv.
retrozáznamů = přírůstky před rokem 2010, které byly dříve vedené v ručně psaném
přírůstkovém seznamu). Posledním přírůstkovým číslem řady ve sledovaném roce je číslo
9927.
K 31. 12. 2015 je v knihovním systému CLAVIUS vloženo 4294 titulů a 47683 přírůstkových
čísel, tj. cca 47% z celkového počtu svazků.
3.6.2

Poskytování knihovnických služeb

Knihovna MJP slouží kromě široké veřejnosti i pracovníkům muzea. V rámci výpůjční služby
realizovala knihovnice Daniela Podroužková 247 výpůjček a zaevidovala 5 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 realizován projekt „Přechod na formát MARC21“
(dotační titul VISK3 MK ČR). Projekt zpracovaný Danielou Podroužkovou vycházel ze
současného stavu, kdy Knihovna Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., využívá AKS
Clavius v dosud standardním formátu UNIMARC. V české katalogizační praxi se hlavně díky
Národní knihovně ČR prosazuje ve velkých knihovnách mezinárodní formát MARC21.
Většina školení pro katalogizátory již nyní probíhají na platformě formátu MARC21.
Používají se nadále anglo-americká katalogizační pravidla AACR2 pro označení polí a jejich
struktura je poněkud odlišná od původního formátu UNIMARC. Knihovní systém Clavius
nabízí možnost kompletně u všech druhů dokumentů přejít na interní formát MARC21
pro ukládání dat. Cílem projektu je: zajištění přímé kompatibility s velkými knihovnami a
Souborným katalogem ČR, využití nových možností v rámci věcného popisu
v bibliografických záznamech, nákupem licencí se prodlužuje u katalogizačních modulů
bezplatná záruka na nové verze na dobu 5 let. Vzhledem k faktu, že přechod z UNIMARC na
MARC21 představuje jednorázový krok, navrhla Daniela Podroužková následující postup
realizace, spočívající v nákupu licencí katalogizačních modulů systému Clavius připravených
pracovat s formátem MARC21, a to: Katalogizace knih, map, hudebnin; Evidence periodik,
kompletů a brožur a Analytický popis článků, ostatní dok.
Výsledkem projektu je: zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání,
zpracovávání a sdílení informačních zdrojů, podpora využívání centrálních služeb českých
knihoven a sjednocení katalogizační praxe s velkými knihovnami v ČR, zejména s NK ČR.
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3.7 Provozní činnosti
Provozní činnosti MJPB 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 MJPB, 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 projektů „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti ESF OP LZZ“
(Evropský sociální fond v ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), poskytovatel
podpory: Úřad práce České republiky, „Konference Genius loci českého jihozápadu 2015“
účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 2. výzvy finanční podpory Plzeňského
kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 č. E024/15, „Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích – detašovaný depozitář Muzea jižního Plzeňska v Blovicích –
zabezpečení sbírek podle požadavků Policie ČR, HZS a pojišťovny“ v programu Integrovaný
systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) Odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR – podprogram ISO/A – zabezpečení objektů,
v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy
a mechanickými zábranami na rok 2015, „Gruntovní kniha města Blovice, založená 1601
(obnovená 1608), př. č. 10/13 – restaurování“v programu Integrovaný systém ochrany
movitého kulturního dědictví (ISO) Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a galerií Ministerstva kultury ČR – podprogram ISO/D-c – Preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí na rok 2015 – náročné restaurování, konzervování, „Přechod na
formát MARC 21“ v programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 Oddělení
literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR
Technický pracovník MJPB Václav Podroužek zajišťoval pravidelnou údržbu zámku
Hradiště, celého zámeckého areálu i svěřené techniky, prováděl drobné opravy, koordinoval
dodavatelsky řešené opravy a rekonstrukce, spolupracoval s ostatními odbornými odděleními
na plnění požadavků plynoucích z vlastní činnosti muzea (včetně příprav a instalace
výstavního mobiliáře), kontroloval depozitáře v objektu i detašovaná místa.
Uklízečky Věra Jindrová a Jaroslava Mašková plnily všechny úkoly plynoucí z jejich
pracovní náplně, podílely se na zajišťování hladkého průběhu všech akcí a výstav MJPB
(včetně spolupráce na přípravě a instalaci výstavního mobiliáře, květinové výzdoby atd.)

4

Kulturně výchovná a osvětová činnost – souhrnný přehled

Expozice, výstavy, akce a doprovodné programy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvkové organizace, navštívilo v roce 2015 celkem 14 625 návštěvníků.
Pracovníci MJPB připravili pro návštěvníky během roku 2015 celkem 46 akcí a 12 výstav.
Ve dnech 18. 5. 2015 (Den muzeí) a 28. 10. 2015 (Den krajů) umožnilo MJPB bezplatný
vstup všem návštěvníkům. Této nabídky využilo během DM 30 návštěvníků, během DK
41 návštěvníků.
V průběhu celého roku spolupracovalo MJPB externě s bývalými dlouholetými pracovníky
muzea: Mgr. Josefem Koželuhem (pozice průvodce – lektor) a Evou Pančíkovou (pozice
průvodkyně). V době sezónního provozu, tj. květen – září, spolupracovalo MJPB na zajištění
průvodcovské služby s průvodci – brigádníky (studenty humanitních oborů VŠ).
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Webové stránky MJPB www.muzeum-blovice.cz zaznamenaly během sledovaného roku
(údaj k 31. 12. 2015) 69 428 návštěv.
MJPB obdrželo v roce 2015 Cenu hejtmana Plzeňského kraje za nejlepší webové stránky
příspěvkové organizace. Správou webových stránek muzea je pověřena Daniela Podroužková,
vedoucí odd. knihovny a informací. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo
v sále zastupitelstva PK 23. 3. 2015.
MJPB poskytuje již standardně další službu: v pokladně muzea bylo možné během běžné
otevírací doby (tj. září – duben včetně soboty a květen – září včetně soboty – neděle) zakoupit
vstupenky na kulturní akce v síti portálu Plzeňská vstupenka.
MJPB rovněž zastupuje v Blovicích informační centrum (IC) – ve sledovaném roce využilo
tuto službu 377 tazatelů.
Rozšířená otevírací doba MJPB pro návštěvníky celého zámeckého areálu, tj. zámku Hradiště
i zámeckého parku si získala mnoho příznivců z řad veřejnosti. Kromě běžné otevírací doby,
která je květen - září: út - ne 10.00 - 17.00 hod. a říjen – duben: út – so 9.00 – 15.00 hod.,
je MJPB přístupné návštěvníkům během všech státních svátků a také muzejních speciálních
akcí. V případě zájmu větších organizovaných skupin může být zámek zpřístupněn veřejnosti
s výkladem kvalifikovaného průvodce i mimo uvedenou dobu. V roce 2015 bylo MJP
otevřeno pro veřejnost 289 dní, což je ve srovnání s předcházejícím rokem o 10 dnů více.

4.1 Návštěvnost podle jednotlivých kategorií
(viz klasifikace v „Ročním výkazu o muzeu a galerii“, formulář Ministerstva kultury ČR)
v roce 2015
1. Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií
Celkový počet návštěvníků expozic a výstav 9353
muzeí a galerií
v tom za vstupné celé

1 295

v tom za vstupné snížené

4 181

v tom za rodinné vstupné

886

v tom neplatících

2 991

2. Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a expozicím
Celkový počet účastníků speciálních
2 636
doprovodných programů k výstavám
a expozicím
Počet skupin absolvujících tyto programy

71

3. Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je muzeum
pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)
Celkový počet návštěvníků kulturně
5 272
výchovných akcí pro veřejnost
Počet kulturně výchovných akcí

46
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4.2 Akce 2015
Celkový počet akcí (mimo výstavní činnost) ve sledovaném roce: 19 (z toho 6 koncertů)
1. Přednáška "Archeologie nápojů" - přednáška Mgr. Jiřího Boudy spojená s
komentovanou prohlídkou výstavy archeologické výstavy "Připijme si vesele aneb k
počátkům slavností"; termín konání: 5. 3. 2015 od 17 hodin, místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda
2. Velikonoční jarmark - termín konání: 14. 3. 2015 od 9 do 16 hod.; místo konání:
zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová
3. Přednáška "Cesta Karla IV. za císařskou korunou" - přednáška prof. PhDr. Lenky
Bobkové CSc., připomínající 550. výročí císařské korunovace; termín konání: 19. 3.
2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr.
Jiří Bouda
4. Přednáška "Husité na jižním Plzeňsku" - přednáška Mgr. Josefa Koželuha
připravená v návaznosti na 600. výročí upálení mistra Jana Husa; termín konání: 2. 4.
2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr.
Josef Koželuh
5. 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: 19. 4. 2015 od 13 do 18 hod.; místo konání: zámek Hradiště – sídlo
muzea; kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová
6. Zahájení letní sezóny "Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka" - doprovodná akce
k výstavě; termín konání: 1. 5. 2015 od 10 do 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště
– sídlo muzea; kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená, Vladislav Rupert
7. Sv. Jan Nepomucký - patron barokní krajiny - doprovodná akce k výstavě "Svatý Jan
na mostě"- součást projektu Plzeň EHMK 2015; termín konání: 2. 7. 2015 od 10 do 17
hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Bc. Olga
Vránková, Mgr. Josef Koželuh
8. Vivat Comenius: Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář, sestavený
z textů Jana Amose Komenského (1592 - 1670), "Obecná porada o nápravě věcí
lidských" v podání Štěpána Raka a Alfréda Strejčka; termín konání: 13. 10. 2015 od
17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: PhDr. Radka
Křížková Červená
9. Konference GENIUS LOCI ČESKÉHO JIHOZÁPADU: Interdisciplinární
konference zaměřená na historii regionu; termín konání: 3. - 4. 11. 2015; místo
konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková
10. O zlatého Oppera – interaktivní finále literárně – akční soutěže určené pro žáky
základních a studenty středních škol Plzeňského kraje ve věku 13 – 16 let; akce
připravena ve spolupráci s BLACK&WAIT media art agency, Europe Direct Plzeň,
regionálními Deníky, Střediskem západočeských spisovatelů a Českým rozhlasem;
termín konání: 7. 11. 2015; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní
osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
29

11. III. ročník Běhu 17. listopadu - sportovní akce ve spolupráci TJ Sokol Blovice;
termín konání: 17. 11. 2015 od 8 do 16 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo
muzea, zámecký park Hradiště; kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená
12. 6. Adventní trh; termín konání: 12. 12. 2015 od 9 do 16 hod.; místo konání: zámek
Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová

4.3 Výstavy 2015
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, nabízí návštěvníkům kromě
stálých expozic a instalací i krátkodobé výstavy. V roce 2015 byly v prostorách zámku
Hradiště realizovány následují výstavy:
A. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
• Připijme si vesele aneb k počátkům slavností, výstava byla zpřístupněna v rámci
sportovní akce v zámeckém parku Hradiště, nazvané „Běh 17. listopadu“, termín
konání: 17. 11. 2014 - 6. 4. 2015, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sály 1. – 4.
v přízemí, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda (AP)
•

Štědrej večer nastal, koledy přichystal, termín konání: 27. 11. 2014 - 16. 1. 2015,
vernisáž: 27. 11. 2014 od 17 hodin, místo konání: zámek Hradiště – výstavní sál v 1.
patře, kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená

•

Živá historie - putování za památnými stromy jižního Plzeňska, termín konání: 19. 2.
- 23. 4. 2015; vernisáž: 19. 2. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo
muzea; kontaktní osoba: Mgr. Michal Červenka (HIS)

•

Byli odhodláni bránit svou vlast; termín konání: 12. 3. - 26. 4. 2015; místo konání:
zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená

•

Život na jižním Plzeňsku za 2. světové války; termín konání: 16. 4. - 31. 5. 2015;
vernisáž: 16. 4. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea;
kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková

•

Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii;termín konání: 2. 5. - 30. 9. 2015; místo
konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková

•

Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka – doprovodná akce k výstavě 1. 5. od 10 do
17 hodin - zahájení letní sezóny; termín konání: 1. 5. - 13. 9. 2015; místo konání:
zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: PhDr. Radka Křížková Červená

•

Svatý Jan na mostě; termín konání: 11. 6. - 30. 8. 2015; vernisáž: 11. 6. 2015 od 17
hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Bc. Olga
Vránková

•

Emanuel Hoda - modely v láhvích; termín konání: 11. 6. - 30. 8. 2015; vernisáž:
11. 6. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní
osoba: Daniela Podroužková

•

Od novinek k novinám; termín konání: 10. 9. - 17. 11. 2015; vernisáž: 10. 9. 2015
od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní osoba: Mgr.
Michal Červenka
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•

Dalibor Říhánek - obrazy, kresby, grafika; termín konání: 24. 9. - 22. 11. 2015;
vernisáž: 24. 9. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea;
kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková

•

Medové Vánoce aneb Kde se bere med... ; termín konání: 3. 12. 2015 - 24. 1. 2016;
vernisáž: 3. 12. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea;
kontaktní osoba: Drahomíra Synáčová

•

Obrazy a kresby Bohumila Krse; termín konání: 3. 12. 2015 - 7. 2. 2016; vernisáž:
3. 12. 2015 od 17 hodin; místo konání: zámek Hradiště – sídlo muzea; kontaktní
osoba: PhDr. Radka Křížková Červená, Bc. Olga Vránková

B. DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
• Staré časy malých dětí – dokumentace dětského pokojíčku v proměnách 20. století
•

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

C. STÁLÉ EXPOZICE
• František Raušar - zakladatel muzea
•

Měšťanský interiér

•

Národopis – lidová architektura, lidový kroj

•

Šlechtický interiér

•

Velké prádlo našich babiček

•

Zámecká kaple sv. Ondřeje

4.4 Edukační činnost – programy, přednášky, exkurze, spolupráce
s dobrovolníky
MJPB dlouhodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími, v rámci
naplňování edukační úlohy muzea pracovníci připravovali programy zaměřené na specifické
cílové skupiny. Kurátoři jednotlivých výstav připravují dle možností výukové muzejní
programy cíleně zaměřené na doplnění školní výchovné a vzdělávací strategie, regionální
prvky, haptické prvky, náplň muzejních animací podle věku a schopnosti malých návštěvníků
– MŠ, ZŠ, SŠ, případně osoby se zdravotním postižením, seniory atd. Koncepční spolupráce
mezi institucemi (tj. muzeem a školami, domovy pro seniory apod.) s sebou nese i nároky na
odpovídající odbornou úroveň pracovníků muzea. Této skutečnosti byl přizpůsoben i plán
dalšího vzdělávání pracovníků MJP.
Na tvorbě a realizaci doprovodných muzejně didaktických materiálů k výstavám
či edukačním programům se systematicky podílí muzejní pedagog Mgr. Michal Červenka.
Cílem jeho práce je mj. podpora vzdělávání návštěvníků muzea, didaktické zpřístupnění
obsahů a témat kulturního dědictví, předávání informací o předmětech kulturní hodnoty,
minulých a současných jevech.
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4.4.1

Přednášková činnost

Odborní pracovníci muzea připravují přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. Instituce
dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími organizacemi v regionu, připravuje
tematické přednášky na objednávku.
•

Archeologie nápojů – termín konání: 24. 2. a 25. 2. 2015, přednášející: Mgr. Jiří
Bouda, ZŠ Blovice.

•

Archeologie nápojů – termín konání: 5. 3. 2015, přednášející: Mgr. Jiří Bouda, MJPB.

•

Husité na jižním Plzeňsku – termín konání: 2. 4. 2015, přednášející: Mgr. Josef
Koželuh, MJPB.

•

Archeologie nápojů – termín konání: 7. 4. 2015, přednášející: Mgr. Jiří Bouda, MěÚ
Starý Plzenec.

•

Pověsti jižního Plzeňska – termín konání: 25. 4. 2015, přednášející: Mgr. Josef
Koželuh, Nezvěstice.

•

Rodný dům M. J. Rokycany v Rokycanech – termín konání: 8. 12. 2015, přednášející:
PhDr. Radka Křížková Červená, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

•

Vánoční zvyky v regionu – termín konání 17. 12., přednášející. Bc. Olga Vránková, IC
Spálené Poříčí.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., nabízí standarně pro školní kolektivy, zájmové
skupiny a seniory následující portfolio odborných přednášek a cyklů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svatý Jan Nepomucký a historie památek, zasvěcených sv. Janu Nepomuckému
na jižním Plzeňsku; přednášející: Bc. Olga Vránková
Přehled dějin habsburské monarchie (1526 – 1918); přednášející: Bc. Olga Vránková
Práce historika - Pomocné vědy historické; přednášející: Bc. Olga Vránková
Výroba a vývoj plátové zbroje ve 13. – 17. století; přednášející: Vladislav Rupert
Pravěk jižního Plzeňska; přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Výšinná sídliště kultury chamské na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Eneolitické výšinné sídliště Vlkov – Babiny; přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Výsledky archeologického výzkumu Hradiště v Blovicích; přednášející: Mgr. Jiří
Bouda
Každodenní život ve středověku (město, vesnice, šlechtické sídlo); přednášející: Mgr.
Jiří Bouda
Zábava a hry ve středověké společnosti; přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Z archeologie pravěku, středověku a raného novověku; přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Doba předhusitská na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Doba husitská na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Věk poděbradský a jagellonský na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Doba zániku české samostatnosti na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef
Koželuh
Třicetiletá válka na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Období 1648 – 1781 na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Období národního obrození na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.4.2

Pověsti na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Přednášky z regionu jižního Plzeňska na požádání škol (historie, pověsti, lidové
zvyky, stavební památky); přednášející: Mgr. Josef Koželuh
Odsun Němců z Dobřan; přednášející: Mgr. Svatoslava Marková
První světová válka na jižním Plzeňsku; přednášející: Mgr. Svatoslava Marková
Odsun Němců z Československa; přednášející: Mgr. Svatoslava Marková
Osidlování českého pohraničí po roce 1945; přednášející: Mgr. Svatoslava Marková
Každodennost za druhé světové války; přednášející: Mgr. Svatoslava Marková
Československé legie v letech 1914 – 1920; přednášející: Mgr. Michal Červenka
Meziválečné Československo (politicko-kulturní vývoj); přednášející: Mgr. Michal
Červenka
Dějiny evropské integrace; přednášející: Mgr. Michal Červenka
Doprovodné programy k výstavám

•

Doprovodný interaktivní a edukační program pro ZŠ a SŠ k výstavě Připijme si vesele
aneb k počátkům slavností (autoři: Mgr. Jiří Bouda, Drahomíra Synáčová, lektorské
vedení: Mgr. Bouda, Drahomíra Synáčová)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Štědrej večer nastal, koledy
přichystal (autoři: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka, lektorské vedení:
Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Živá historie – putování za
památnými stromy jižního Plzeňska (autoři: Anna Dardová, Drahomíra Synáčová,
Mgr. Michal Červenka, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal
Červenka)

•

Edukační interaktivní program Velikonoce na zámku Hradiště (autoři: Mgr. Michal
Červenka, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal
Červenka, Renata Brůžková)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Život na jižním Plzeňsku
za 2. světové války (autoři: Mgr. Svatoslava Marková, Mgr. Michal Červenka,
lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka, Mgr. Svatoslava
Marková)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Kdo si hraje, nezlobí II.
Báječná autíčka (autoři: PhDr. Radka Křížková Červená, Drahomíra Synáčová,
lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Svatý Jan na mostě (autoři:
Bc. Olga Vránková, Mgr. Michal Červenka, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení:
Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal Červenka, Bc. Olga Vránková)

•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Emanuel Hoda – modely v
lahvích (autoři: Drahomíra Synáčová, Daniela Podroužková, lektorské vedení:
Drahomíra Synáčová)

•

Edukační interaktivní program Advent na zámku Hradiště (autoři: Mgr. Michal
Červenka, Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová, Mgr. Michal
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Červenka, Renata Brůžková)
•

Doprovodný interaktivní program pro MŠ a ZŠ k výstavě Medové Vánoce aneb kde
se bere med (autorka:: Drahomíra Synáčová, lektorské vedení: Drahomíra Synáčová)

•

Haptický doprovodný program ke stálé expozici – návštěvnický okruh v 1. patře
(autorka: PhDr. Radka Křížková Červená, lektorské vedení: Bc. Olga Vránková, Mgr.
Michal Červenka, Drahomíra Synáčová, Renata Brůžková, Bc. Olga Vránková)

•

Edukační interaktivní program Karel IV. (autor: Mgr. Michal Červenka, lektorské
vedení: Mgr. Michal Červenka)

•

Edukační interaktivní program Jan Hus (autor: Mgr. Michal Červenka, lektorské
vedení: Mgr. Michal Červenka)

4.4.3

Služby pro badatele a spolupráce s dobrovolníky

Odborní pracovníci MJPB spolupracovali v průběhu roku s vlastivědným kroužkem
pamětníků při muzeu. Členové kroužku se scházejí v prostorách zámku Hradiště pravidelně
1x za 14 dnů a pod vedením Mgr. Josefa Koželuha a aktivně se podílejí na mapování
regionální historie. V roce 2015 se činnost kroužku zaměřila na spolupráci při přípravách
výstav „Život na jižním Plzeňsku za 2. světové války“, „Osvobození jižního Plzeňska ve
fotografii“ a „Svatý Jan na mostě“.
MJPB bylo požádáno o badatelskou pomoc celkem ve 32 případech. Vznesené dotazy
zodpovídali pracovníci jednotlivých odborných oddělení – Archeologické pracoviště (3x),
Oddělení historie a společenských věd (24x) a Oddělení informací a knihovny (5x).

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

průběžná aktualizace webových stránek muzea – provádí Daniela Podroužková (IK)
propagace na webových stránkách a portálech: „Info-Česko“ www.infocesko.cz,
„Kalendář akcí Plzeňského kraje“ www.kalendar.plzensky-kraj.cz, „Informuji.cz“
www.informuji.cz,
„CzeCOT.com“
www.aktualizuj.me,
„Oblíbený.cz“
www.oblibeny.cz, „Centrum Bavaria Bohemia“ (CeBB) www.bbkult.net,
„sematam.cz“ www.sematam.cz, „KamDnesVyrazíme.cz“ www.kamdnesvyrazime.cz,
„Info
Blovice“,
„kudyznudy.cz“,
www.kudyznudy.cz,
„museum.cz“
www.museums.cz, „cestovniinformator.cz“ www.cestovniinformator.cz, portál MK
ČR + NM + AMG „www.do-muzea.cz, PLZEŇ EHMK 2015 www.plzen.cz/regionalsit-ehmk.

•

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 výstav Věstníku AMG a Kalendárium akcí Věstníku AMG.
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•

rozesílání nabídek edukačních programů, nabídky přednášek a exkurzí vzdělávacím
institucím

•

spolupráce s portálem www.stastniseniori.cz

•

zajištění, příprava a tisk propagačního materiálu na veletrh cestovního ruchu ITEP
20145 v Plzni

Propagaci na facebookovém profilu MJP zajišťuje Mgr. Svatoslava Marková (HIS).
Pověření pracovníci MJPB spolupracují v rámci propagace činnosti muzea – výstav,
doprovodných programů a nejrůznějších typů akcí s tištěnými i elektronickými médii.
Pravidelná propagace akcí a výstav probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň – denní
upoutávky, pořad Koktejl, tématické vysílání.
V rámci komerční prezentace na HIT rádiu FM plus byly propagovány sezónní akce a výstavy
MJPB – kampaň před zahájením letní sezóny 1. 5. - 30. 9. a rovněž na ZAK TV.
Činnost MJPB zaměřená na dětské návštěvníky (doprovodné a edukační programy) byla
opakovaně propagována v rámci vysílání ČT stanice Déčko (pořad TAMTAM).
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5

Přílohy

5.1 Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o., v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů
5.2 Příloha č. 2: Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných
umění) za rok 2015
5.3 Příloha č. 3: Fotopříloha – obrazová dokumentace činnosti Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
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