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Úvod

Muzeum a galerie severního Plzeňska se sídlem v Mariánské Týnici u Kralovic
(Ičo 00 368 563) patří k předním paměťovým kulturním organizacím Plzeňského kraje
s regionální působností v teritoriálním rozsahu okresu Plzeň–sever. Její činnost charakterizuje oblast správy muzejních sbírek a péče o svěřený nemovitý majetek – národní
kulturní památku areál Mariánské Týnice u Kralovic a přilehlé pozemky a o movitý majetek ve správě a užívání, nutný k činnosti instituce.
V tomto zvláštním roce, jehož průběh bychom si ani ve snu nedokázali vůbec představit, se setkalo několik fenoménů, umožňujících nahlédnout hlubší význam paměťových
institucí – především jejich zakotvenost a provázanost, spojující minulé, současné a budoucí, jistý nadhled i v mnoha případech – i přes dočasné omezení činnosti pro veřejnost
– jejich nepostradatelnost pro duševní zdraví a stabilitu společnosti. I rovina barokní se
svým memento mori se nepochybně dostala do reflexe každodennosti, z níž se pod
nánosem zdánlivého blahobytu a jistot vytrácela.
zda toto podivné období vstoupí do dějin nebo zda se na něj co nejdříve bude společnost snažit jako na trauma zapomenout, je ještě předčasné hodnotit. Přestože se již po
delší dobu vytrácí ze společnosti hierarchie hodnot, zůstává naopak hierarchie společenská, tedy subordinance v rozhodování a disciplína, postavená na respektování příkazů nadřízených, ať orgánů či institucí nebo jednotlivců. Mnohdy bychom se mohli
ztotožnit s názorem Stanislava Komárka, který ve své eseji Matka Kuráž reflektoval situaci v roce 2020 takto: „Princip předběžné opatrnosti slaví svůj největší rozkvět všech
dob: jen všechno dobře posichrovat, aby se vůbec, ale vůbec nic nemohlo přihodit. Pokud
vše zcela neprodyšně omotáme preventivními opatřeními, nebudeme se moci ani pohnout a naše bytí se vlastně změní ve smrt zaživa. Počiny politiků i jednotlivců k něčemu
podobnému spějí, úplná jistota je totiž pouze na hřbitově.“
na rozdíl od produktivní sféry, která byla ohrožena existenčně četnými zákazy a omezeními, muzeum zaštítěno velkorysým zřizovatelem, se muselo uskrovnit ve snížení
rozpočtu o 10%, což vedlo k omezení nákupu sbírek a některých plánovaných aktivit.
největší ztrátou muzea je pokles návštěvnosti, zrušení plánovaných akcí pro veřejnost,
koncertů a odborných setkání. Pouze krátké otevření výstav znamenalo ztrátu efektu
vložené práce. negativním jevem byla v období konce roku 2020 omezení činnosti pracovního kolektivu, rozpadem na home office a střídání pracovníků, kteří i přes hlubokou
pracovní empatii a zodpovědné plnění pracovního plánu, pociťovali novou situaci jako
nevítané provizorium.
Díky dobré organizační práci vedoucího kurátora historického oddělení bylo využito
práce doma (home office) na samostatnou odbornou práci a prohloubení a verifikovanání dosavadních výsledků práce jednotlivých odborných pracovníků. Podařilo se prohloubit sebereflexi paměťové instituce, lepší třídění informací a novinkou se stala online
prezentace a nabídka informací ve veřejném virtuálním prostoru.
Velkým úspěchem, navzdory vnější situaci, je pokračování a dokončení projektu IroP
– dostavba východního ambitu. Je sice opožděno proti plánu o půl roku, avšak oprávněnost tohoto prodloužení neznamená zásadní problém. Vzhledem ke kvalitě prací je toto
opoždění zcela marginální.
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ohlédnutí za rokem 2020

Francouzský filosof Henri Bergson (*1859 – †1941) vytvořil pojem času, který označil
jako durée, tedy trvání, umožňující propojení všech okamžiků našeho života – minulých,
současných a budoucích ̶ v jeden proud, který se představuje jako simultánnost, jež je
v podstatě základem naší existence. Jako by se toto trvání promítlo do osudů Mariánské
Týnice, jedinečného poutního místa, které prochází proměnou, jež je však současně návratem k intencím zakladatelského období, k vrcholnému baroku, a současně vytváří
hodnotu, která zde zůstane i v budoucnosti. Po trochu filosofickém úvodu, který má být
návodem k pochopení současného dění v Mariánské Týnici, se obraťme k rekapitulaci
roku 2020, který znamenal i přes náročné situace a snad i překážky velký úspěch.
Stavba ambitu je dokončena! všechny střechy kaplí a arkádových chodeb jsou pokryty
prejzy, které dokonale položil pan Pavel Šalom z Merklína, který již pro Mariánskou Týnici pracuje po několik desetiletí. Složité mansardové střechy kaplí na šestiúhelném půdorysu tvoří dominaty stavby ambitu na nárožích, kaple přiléhající k tělesu kostela si
zachovávají v střešní partii autonomii, zatímco jejich zděné části se propojují jednou
stěnou s kostelem, která kryje schodiště na kruchtu (severní kaple) a na někdejší kazatelnu (jižní kaple). Složité klenby jsou již omítnuty, a tak jen film a fotografie dokládají,
jak náročná byla práce, kterou zkušení zedníci během této sezony završili zaklenutím
poslední kaple, přiléhající ke kostelu z jižní strany. Efekt dostavby ambitu se projevil
rozbarvením vnějších fasád, který sjednotil novostavbu s kostelem, proboštstvím a západním ambitem do jedinečného celku. Jeho symetrii ještě znamenitě umocňuje schodiště před kostelem, které akcentuje osu celé, velmi dobře promyšlené stavby. Křídla
ambitu tvoří spolu se severní fasádou kostela zcela nový pohled na areál, který se dostává na mnoha fotografiích netrpělivých návštěvníků do světa.
Vnitřek ambitu byl omítnut a vydlážděn pískovcovými deskami, obklady a vstupy
z arkád do nádvoří byly realizovány s vysokou kvalitou a přesností. náročný spárořez
odlišil dlažbu v nárožních kaplích a v arkádových chodbách. K dokončení zbývá ještě
poslední kaple – nanebevzetí Panny Marie, v níž je umístěno osárium, tedy prostor pro
uložení kosterních nálezů z archeologických výzkumů v areálu. Jednotlivé kostry jsou
uloženy do samostatných kovových schránek, vyrobených z titanzinku a opatřených
identifikačním číslem, jemuž odpovídá nálezová zpráva v archivu archeologického oddělení. Ve 41 schránce jsou uloženy pozůstatky jednotlivců a v dalších dvou schránkách
jsou uloženy nálezy, které tvoří rozptýlené kosterní ostatky a torzovitě dochované části
kostí z nálezů z let 2018–2020. Do osária byly uloženy také nálezy z výzkumů na ploše
východního nádvoří, které byly realizovány v letech 1992 a 1994. Jednotlivé zlomky kostí
byly zapsány do sbírek muzea a evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury. Považujeme za vhodné, aby byly důstojně uloženy spolu s ostatními ostatky do
osária. Informace o archeologickém výzkumu i evidenční čísla nálezů jsou popsány
v pamětní listině, která byla spolu se všemi kovovými schránkami vložena do osária v
měděném pouzdře. Počítáme ještě s důstojným církevním obřadem, spojeným se znovupohřbením. osarium bude označeno bronzovou deskou s lebkou a nápisem r. I. P.
(requiescant in pace=ať odpočívají v pokoji) podle návrhu Ing. arch. Jana Soukupa.
Muzeum jako paměťová instituce ctí samozřejmě povinnost předávat informace budoucím generacím, a proto je věnována taková péče všem nálezům, které přinesl
archeologický průzkum místa. nebyl však proveden plošný výzkum, takže pro budoucí
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Bronzová deska osária s lebkou a nápisem r.I.P.
generace zůstává v zemi ještě skryto mnohé tajemství. ostatní předměty, které byly nalezeny (keramika, kovy), jsou zapsány ve sbírkách muzea a doloženy archeologickými
zprávami. Důležité bylo, že výzkum ověřil písemné zprávy o existenci hřbitova v Mariánské Týnici. Ty pocházejí z námi již často citovaného rukopisu Breve Teincense, který
zachytil osudy Mariánské Týnice do roku 1767 a autor, Emericus Schossig, byl místním
řeholníkem a znal místo z autopsie a zapsal také již v jeho době tradované zprávy, které
z jiných pramenů nejsou známé. rozloha hřbitova, tedy míst, kde byly uloženy ostatky,
nebyla v rukopise blíže definována a zatím se jeví, že byl poměrně rozsáhlý a předcházel
stavbě vrcholně barokního areálu. Jediné písemné zprávy mimo Breve jsou z první kralovické matriky, kde je zapsáno několik pohřbů „u záduší tejnického“. Jedná se převážně o pohřby obyvatel z okolních vesnic mimo Kralovice a také velmi často o pohřby
dětské. zemřelé děti byly ukládány do ochrany k Panně Marii Týnecké. západočeské
muzeum, které výzkum vedlo, připraví na závěr archeologických prací obsáhlou nálezovou zprávu (do dubna 2021). část nálezů bude po dobu pěti let prezentována v expozici
Sto let obnovy Mariánské Týnice, umístěné v ambitu. nálezovou zprávu plánují archeologové pod vedením Mgr. Jiřího orny publikovat v odborném tisku. Již zmíněná expozice bude instalována v arkádových chodbách ambitu.
Samostatným doprovodným programem je časosběrný filmový dokument o dostavbě
východního ambitu, který natáčí režisérka Mgr. Marie Šandová (studio Sanda, s.r.o.),
jehož jednotlivé díly je možné shlédnout na www.YouTube.com, odkaz je na webových
stránkách muzea. názorně zachycuje proměnu východní části areálu a již má velký
počet shlédnutí.
│5
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Barokní výzdoba velkých poutních areálů je vždy postavena na jedinečném programu,
který akcentuje hodnotu místa vizualizací života světců, Panny Marie a Ježíše Krista.
Všichni vyobrazení se tak stávají součástí bohatého komparsu přímluvců a pomocníků
člověka, přicházejícího do sakrálního prostoru, a svými příběhy, kodifikovanými biblickými či jinými věroučnými texty, vytvářejí dobově srozumitelné sdělení. zvláště v monastické architektuře se objevují vizualizace životopisů řádových světců a světic a jejich
vztahu k Panně Marii a k poselství naděje a ochrany. Takovým programovým areálem
je i nKP Mariánská Týnice. Dílo architekta Jana Blažeje Santiniho, postavené na spekulativním a symbolickém půdorysu vyjadřujícím úctu k Panně Marii na přání objednavatelů, tehdejších opatů, doprovázel program výzdoby, jehož náměty byly pečlivě
zvoleny vzhledem na symbolický obsah a úlohu místa. radostné příběhy ze života Panny
Marie korespondují se zasvěcením kostela zvěstování Panně Marii. radostem Panny
Marie bylo zasvěceno i sedm kaplí při cestě směřující z Kralovic do Mariánské Týnice.
Také zdejší řádové, tj. světecké výjevy jsou zvoleny ze zakladatelských legend a vizí cisterciáckých světců, vyjadřujících radostné naplnění vztahu k Panně Marii jako ochránkyni řádu i poutního místa.
Výmalba ambitových kaplí a tří vchodových nadpraží v loňském roce velmi pokročila.
Malíř Mga. Jan Spěváček (nar. 1973 v Teplicích) se úspěšně zhostil náročného úkolu
ztvárnit výjevy s tématy radostí Panny Marie pro nárožní kaple. Po kapli nalezení Páně
se věnoval návrhům a realizaci námětu Setkání Panny Marie se vzkříšeným Kristem,
pod nímž je na stěně kaple vymalován výjev s cisterciáckou světicí sv. Luitgardou. zatímco výjev mohl malíř opřít o skvělou barokní ikonografii, vyobrazení příběhu z Mariina
života na klenbě mnoho předloh nemá. Textově se opírá o Skutky apoštolů a o protoevangelium svatojakubské. Převod mariologické legendy do nástěnné malby si vyžádal
mnoho kresebných studií i odborných konzultací. členové výtvarné komise, jmenované
ředitelkou jako poradní orgán, s drobnými připomínkami výtvarnou kompozici malíře
Mga. Jana Spěváčka doporučili k realizaci, která nepochybně vzbudí velký ohlas svým
odvážným výtvarným pojetím. Předlohy také měly nadpražní malby, zobrazující známé,
ikonograficky bohatě dokumentované výjevy ze života sv. Benedikta, otce západního
mnišství. Všechny nástěnné malby v ambitu doprovázejí krátké latinské texty, jejichž
redakce byla konzultována s podpřevorem benediktinského kláštera v Břevnově, bratrem alexiem. Pro návštěvníky ambitu bude samozřejmě připraveno průvodcovské
slovo, které objasní ikonografii maleb i jejich vztah k celkové koncepci areálu poutního
místa. Latinské citace budou uvedeny v překladu. Pro dokončení zbývá ještě výmalba
poslední kaple nanebevzetí Panny Marie s výjevem na klenbě, který završuje podle mariánské legendy život Panny Marie jejím nanebevzetím. na stěně kaple pak bude vyobrazen světec cisterciáckého řádu bl. amadeus, k němuž je opět barokní grafická
předloha. Jejím autorem je plaský klášterní malíř Jakub antonín Pink (* kolem 1690
Windigstein, Dolní rakousko, † po roce 1748) . V jižní arkádě ještě bude dokončena mříž
nad cisternou na vodu (studní), která se nachází zčásti pod jižním křídlem ambitu. Do
studny, hluboké 13 m a vyzděné z lomového kamene, bude možno při prohlídce ambitu
nahlédnout. nad ní bude umístěn na panelu barokní plánek vodovodu v Mariánské Týnici, který přiváděl vodu do této cisterny dřevěným potrubím z prameniště pod olšanským rybníkem.
Dalším projektem, k němuž byl učiněn také letos první krok, je zvonohra do ambitu.
nadační fond Mariánská Týnice připravil a vyhlásil sbírku na financování zvonů, které
by měly v počtu šestnácti, zahrát mariánské písně a různé liturgické melodie. V této
složité době bude zřejmě projekt rozložen na několik etap, které budou muset skloubit
náročné umělecké, kampanologické, technické a finanční aspekty. Věříme, že i tento
náročný úkol úspěšně, spolu s podporou veřejnosti, zvládneme.
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Východní ambit, nástropní freska v kapli obětování Páně.

Projekt IroP–revitalizace vybraných památek, registrační číslo:
Cz.06. 3. 33/0. 0. / 15-015/0000332 – dostavba východního ambitu
areálu v Mariánské Týnici. Ikonografie ambitů.
│7
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Východní ambit, nástropní freska v kapli nalezení Páně.

Štukování římsy oblouku a výmalba nástropní, středové klenby nového ambitu,
26. 3. 2020.
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Východní ambit, nástropní freska v kapli Vzkříšení Páně
(výjev Setkání Panny Marie se vzkříšeným Kristem).

napojení východního ambitu na kostel zvěstování Panně Marii (rozbarvenost fasády),
16. 9. 2020.
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Sbírkotvorná práce, vědeckovýzkumná
činnost, výstavní, kulturní, vzdělávací
a propagační práce
činnost historického oddělení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici,
p. o. (dále jen Muzea) probíhala podle rámcového návrhu plánu činnosti oddělení na
rok 2020 a dále podle aktuálních požadavků vedení muzea a zřizovatele a podle žádostí
místních samospráv, badatelů a spolupracovníků muzea. Požadované úkoly byly operativně řešeny na pracovních poradách oddělení, z nichž jsou pořízeny a uloženy zápisy.
Správa sbírek
Správa sbírek probíhala podle obecně platných norem - zákona 122/2000 Sb., prováděcí
vyhlášky 275/2000, zákona 483/2004 Sb., dále podle metodického pokynu zřizovatele
1/2020 Metodika ke správě sbírek muzejní povahy a v souladu s vnitřními normami
muzea - režimem sbírky, Depozitárním řádem, Plánem inventarizací.
ochrana sbírek
Průběžně v souladu s depozitárním řádem byl kontrolován stav sbírek.
Při kontrolách bylo zjištěno:
Stav sbírkových předmětů je ve většině případů stabilizovaný. Pokud byly sbírkové předměty napadeny dřevokazným hmyzem nebo plísněmi – bylo provedeno okamžité ošetření (viz konzervace a restaurování sbírek).
Periodické revize na systému EzS a EPS proběhly 10. února 2020, 22. února 2020, revizní zprávy jsou uloženy u odpovědného pracovníka (J. Fák).
Proběhlo přepojení EzS na jiné frekvence dle požadavků Policie čr, toto bylo dále zajišťováno součinností dodavatelské firmy.
Poruchy systému byly řešeny operativně buď vedoucím oddělení, nebo průvodcovskou
službou.
Sbírkotvorná činnost - Evidence sbírek
Evidence sbírek probíhala podle obecně závazných norem a vnitřních předpisů muzea.
Jednotlivé přírůstky sbírek byly zapisovány do knihy chronologické evidence pod pořadovými čísly lomenými příslušným rokem (2020). V roce 2020 bylo zapsáno celkem
357 předmětů pod čísly 1/2020–346/2020, přičemž u některých, souborů bylo využito tzv.
hromadné evidence. U všech sbírkových předmětů byl v roce 2020 pořízen odborný
popis pro zápis do systematické evidence. zároveň byla doplněna systematická evidence u mincí z nálezu rybnice (akvizice z roku 2018) na základě odborného určení
externím spolupracovníkem (PhDr. Hus). Systematická evidence je prováděna v programu DEMUS, z něhož jsou pořizovány tiskové výstupy – evidenční karty určené
k trvalému uložení.
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K větším souborům sbírek a významným sbírkovým předmětům
získaným v roce 2020 patří:
Soubor vyučovacích pomůcek 70. – 80. let 20. století ze školy v Kožlanech, Dva věžní
zvony pro Mariánskou Týnici, obraz Mariánská Týnice od východu od Josefa Hlaváče,
soubor místopisných pohlednic regionu, z větší části ze 70. a 80. let 20. století, mlátička
fy Suchý Jouza čáp (po konzervaci zcela funkční), veduty Plas a Kaceřova z 18. a 19.
století, soubor politických propagačních letáků k volbám do krajských zastupitelstev
v roce 2020. Dále byla akviziční pozornost soustředěna na různé regionální reklamní
letáky a předměty, které jsou značně rozšířeným propagačním artiklem 21. století.
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v roce 2020 dvakrát, a to
26. května a 17 srpna. Poradní sbor byl usnášeníschopný a schválil nákupy předmětů
zařazených do podsbírek výtvarné umění, pohlednice, numismatika (celkem 62 předmětů nebo souboru předmětů za celkovou sumu 13 343,- Kč). Dále muzeum získalo
6 předmětů darem, 235 předmětů vlastním výzkumem nebo sběrem, 5 předmětů (záložka) vlastní výrobou nebo vzniklých z činnosti muzea a 69 předmětů bylo do sbírky
převedeno z dokumentačního fondu muzea nebo fotoarchivu a 2 předměty od jiné organizace.
Vyřazení sbírek:
ze sbírkového fondu muzea zapsaného v CES nebyl v roce 2020 vyřazen žádný předmět.
Žádost o zápis nových přírůstků a dalších změn podle ustanovení zákona 122/2000 Sb.
a souvisejících předpisů do Centrální evidence sbírek (CES) při MK, číslo MSP/002-0320/0057002 byla podána prostřednictvím CES-online 10. 6. 2020 (změny byly zapsány
2. 10. 2020).
V roce 2020 bylo nově zapsáno do Centrální evidence sbírek do podsbírky historické
63 inv. čísel; numismatické 12 inv. č.; umělecké řemeslo 2 inv. č.; výtvarné umění 4 inv.
č.; písemnosti a tisky 68 inv. č.; fotografie a filmy 2 inv. č. pohlednice 20 inv. č.
U podsbírek etnografické, militaria, archeologické a UMPrUM nebyly provedeny
žádné změny.
nově vytvořené evidenčních záznamy byly autentizovány po zápisu do CESu.
zápůjčky sbírek jiným subjektům byly realizovány podle zákona 122/2000Sb a metodického pokynu zřizovatele. 15 zápůjček je dlouhodobých pro objekty národního památkového ústavu – objekty klášter Plasy (17 předmětů), zámek Manětín (66 předmětů). Pro
muzeum v Karlových Varech pobočku muzea ve Žluticích (1 předmět), muzeum ve
Františkových lázních - pobočku hrad Seeberg (8 předmětů), Město Kožlany - expozici
muzea Kožlany (297 předmětů), Muzeum čistecka (11 předmětů), Krajský úřad v Plzni
(1 předmět), Město Kralovice – knihovna (33 předmětů), Město Kdyně (1 předmět),
obec nečtiny – regionální muzeum (182 předmětů), Federace židovských obcí (3 předměty), obec Břežany – muzeum (24 předmětů), Galerie výtvarného umění v Chebu (12
předmětů), Slezské zemské muzeum (1 model pomníku). národní technické muzeum
– centrum stavitelství Plasy (1 předmět).
Krátkodobě byly realizovány 2 výpůjčky: zpč galerie Plzeň (1) Patricie Víchová (4)
Celkem bylo jiným institucím v roce 2020 zapůjčeno 663 sbírkových předmětů.
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Průběžně probíhala digitální fotodokumentace sbírkového fondu, celkem bylo pořízeno
nebo opraveno 3732 digitálních záznamů sbírkových předmětů (včetně nových přírůstků). Digitální fotodokumentace sbírek je ukládána na server P (Správa sbírek).
na podzim 2020 byla provedena kontrola celkového stavu digitálních fotografií sbírkových předmětů v úložišti P: Správa sbírek a na jejím základě pořízen seznam chybějící
fotodokumentace (zahrnuje podsbírku archeologickou a krabice num 08 a num 14 ze
sbírky numismatické, které začaly být na konci roku zpracovávány) a podle něj budou
chybějící položky doplněny.
restaurování a konzervování sbírek
restaurátorské a konzervátorské pracoviště v roce 2020 pokračovalo v konzervaci
a ošetření předmětů uložených do skladovací haly v areálu fy Král, tedy zemědělských
strojů a rozměrnějších předmětů a dále byly konzervovány předměty zjištěné jako poškozené při kontrolách depozitářů a nové akvizice.
U všech předmětů bylo provedeno jejich očištění, popř. demontáž, dřevěné části natřeny
solakrylem, kovové části fosfatizovány a natřeny revaxem, silikonovým olejem, napadení
plísní bylo po odstranění nákazy ošetřeno fungi sprejem. Konkrétní stav jednotlivých
předmětů a konzervátorský postup je uveden na konzervačních kartách.
Konzervovány byly:
zemědělské stroje a náčiní:
Síto na mouku, inv. č. 21738
Podkovy, inv. č.10381/1–4
Kopáč, inv. č. 9111
Hák, inv. č. 17406
Vidle, inv. č. 9620
Včelí úl, inv. č. 11041
Včelí úl, inv. č. 12134
Mlátička fy Suchý Jouza čáp, inv. č. 24531 – kompletní oprava nově nabytého sbírkového
předmětu, plně funkční
Pluh 3 radlice, inv. č. 13821
Kuchyňské mlýnky
Inv. č. 8728, 8729, 8726, 21039, 9138, 10280, 11446, 8727, 6373, 1783, 8725, 8992 – mlýnky byly
především vyčištěny, případně doplněny chybějící části
obrazy – tisky (vesměs poškozené rámy)
obraz – zátiší, květiny, inv. č. 15434
obraz – Světec s Ježíškem, inv. č. 2333
reliéf Lesní panny, inv. č. 12431
Tisk v rámu Gedenke.., inv. č. 9902
Tisk v rámu narození Páně, inv. č. 15828
Tisk v rámu - upomínka, inv. č. 15488
obraz – J. Hodek: zima v Mítově, inv. č. 14975
Tisk v rámu, zasklený – Stretti: Dáma v klobouku, inv. č. 341
obraz – Sedící prelát, inv. č. 2322
Další:
Dětské chodítko, inv. č. 24687
Lucerna dřevěná, inv. č. 5478
Lucerna dřevěná, inv. č. 4562
Holičské nůžky, inv. č. 24679, 24680, 24681
Břitva, inv. č. 24682
Brousky holičské, inv. č. 24683, 24684, 24685
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Brus na břitvu, inv. č. 24686
Keramická zásobnice na ocet, inv. č. 24677
aktovka kožená, inv. č. 24678
Valcha, inv. č. 21684
Katr domácí výroby, inv. č. 12677
Vařič petrolejový, inv. č. 24666
Mandl, inv. č. 16244
Dmychadlo, inv. č. 12684
Dveřní kování, panty, inv. č. 24649 – 24659
Svícen stolní, inv. č. 10411/3 a 4
Váhy rovnoramenné stolní, inv. č. 8695
Žehlička elektrická, inv. č. 24469
Kované kříže v pískovcovém podstavci, inv. č. 12283, 12284, 16228, 16227 - u křížů provedena kompletní rekonstrukce, včetně barevnosti, zlacení.
Inventarizace sbírek
Inventarizace sbírek proběhla podle §12 zákona 122/2000 Sb. a §3 prováděcí vyhlášky
k tomuto zákonu a podle Plánu dlouhodobé inventarizace sbírek muzea. Byly inventovány sbírkové předměty a jejich soubory uložené v trezoru kanceláře oddělení (sign.
num), určená část sbírek z depozitáře Tkh. Plánovaná inventarizace předmětů zapůjčených do expozice regionálního muzea v nečtinech byla z důvodu pandemie Covid-19
po dohodě s ředitelkou muzea odložena na rok 2021.
o inventarizacích jsou sepsány zvláštní protokoly uložené v archivu historického oddělení muzea a zaslané zřizovateli (odbor kultury a památkové péče krajského úřadu Plzeňského kraje) a MK čr.
Celkem za rok 2020 bylo inventováno 3311 sbírkových předmětů nebo jejich souborů.
Uložení sbírek
V roce 2020 (k 1. 12. 2020) Muzeum získalo do nájmu garáže v bývalých kasárnách v Kralovicích pro uložení části zemědělských strojů. Stěhování části sbírek započne v roce
2021, prostor je mj. počítán pro budoucí akvizice.
Byla podána žádost o nájem nebytových prostor na staré kralovické radnici za účelem
zřízení depozitářů pro část sbírek z důvodů naplnění kapacit stávajících depozitářů
a knihovny. Předtím byl rozpracován plán stěhování, přesunů a úprav i v rámci objektu
Mariánská Týnice tak, aby došlo k optimálnějšímu využití jednotlivých prostor.
Kulturní a prezentační činnost
V roce 2020 byla plánovaná kulturní a prezentační činnost muzea výrazně ovlivněna –
utlumena pandemií Covid-19, kdy muzeum bylo v březnu – květnu a od poloviny října
do konce roku na základě nařízení vlády čr pro veřejnost uzavřeno.
Expozice
Provoz expozice a pořádání ostatních kulturních akcí byl zajišťován dvěma pracovnicemi historického oddělení za občasné pomoci ostatních pracovníků a v hlavní sezoně
posílením externích průvodců. Provoz zahrnuje odbavení návštěvníka v recepci (prodej
vstupenek, publikací a suvenýrů a podání základní informace o objektu), volný pohyb
návštěvníka po veřejně přístupných prostorách muzea monitorovaný kamerovým systémem a podle personálních možností fyzickou službou v expozici, která zároveň po│13
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dává výklad, odpovídá na dotazy návštěvníků. základní komunikace probíhá kromě českého též v anglickém, německém a ruském jazyce. Pro skupiny nad 10 osob muzeum
poskytuje výklad průvodce, stejně jako výklad předem objednaným, specializovaným
skupinám.
Provoz expozice probíhal kvůli pandemii Covid-19 od poloviny března nestandardním
způsobem. Bylo omezeno používání interaktivních prvků, regulován počet a pohyb návštěvníků za použití hygienických bezpečnostních pravidel nařízených vládou čr.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v české republice byly expozice a knihovna
Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici od 13. 3. – 11. 5. 2020 uzavřené
a současně byly zrušené všechny muzeem ohlášené výstavy a akce pro veřejnost.
Další omezení vstoupilo v platnost 5. 10. 2020, což vedlo k zrušení hromadných akcí
a zájezdů. od 12. 10.–2. 12. 2020 bylo muzeum pro veřejnost opět uzavřené.
Dne 3. 12. 2020 jsme muzeum mohli zpřístupnit pouze na 25 % kapacity, nadále trval
zákaz pořádání hromadných akcí nad 10 osob. K dalšímu uzavření muzea došlo dne
18. 12. 2020, tento stav pokračoval i do roku 2021.
V roce 2020 expozici, výstavy a další kulturně výchovné akce pro veřejnost, pořádané
muzeem navštívilo celkem 13159 návštěvníků. z toho návštěvníků expozic a výstav bylo
11792 a návštěvníků kulturních akcí 1367 (z toho naše 342 a cizí akce 1025).
Vzhledem k omezením (omezení akcí, rušení zájezdů), která provázela návštěvnický
provoz, přesto navštívilo expozice muzea v nejnavštěvovanějším letním období roku
(1. 7. – 31. 8. 2020) celkem 7003 návštěvníků. Pro srovnání: v roce 2019 (bez jakéhokoliv
omezení) to bylo ve stejném období 4636 návštěvníků.
Veškeré podklady pro provoz expozice včetně materiálů pro průvodce jsou k dispozici
v interním úložišti P: Expozice.
Výstavy
Seznam propagovaných výstav - přesunutých:
Výstavy Merkur - Legendární stavebnice (1. 4. – 14. 6. 2020 / refektář)
a Keramické inspirace IV (1. 4. – 14. 6. 2020 / kostel)
byly z výše uvedených důvodů přesunuté do výstavního plánu na rok 2021.
Uskutečněné výstavy:
Jan Spěváček: Meandry malby, 16. 6. – 13. 9. 2020 / kostel (bez vernisáže)

Salon 2020: kresba, malba, fotografie, socha, keramika, dřevořezba, umělecké řemeslo.
Dalma Baranay · Pavel Benýšek · Joachym Beruschka · Luděk Bouchner · alice Danielovská · Jan Eckert · Lubomír Fiala · Jaroslav Frank · Jiří Fryč · Karel Hajný · Petr
Hartman · Jiřina Hepová · Jindřich Hoffman · Miroslav Horák · Stanislava Horváthová
· Václav Hvězda · Marie Janečková · anežka Jílková · Jana Kapsová · oldřich Karban ·
Petr Godzz Karel · Miloslava Karlová · Bedřich Kocman · renáta Kocmanová · Ivo Kornatovský · Jindřich Kovařík · Pavel Kuneš · Silvia Katka Lešikarová · Miloslav Michalec
· zuzana Miko · Václav Minařík sen. & jun. · Luděk Míšek · Pavel Mutinský · Petr Palma
· Jana Pešičková · Václav Podestát · alice Pokorná · naděžda Potůčková · Dana raunerová · Jindřich richter · Věra Sidorjaková · Kateřina Slípková · Jaroslav Steiner · zdeněk
Struhovský · Jakub Sýkora · Lucie Šroubková · Jaroslav Štětka · Karel Švuger · anna
Urbanová · Jaromír Valta · zita Váňová · Jiří zenk
24. 6. – 16. 8. 2020 / refektář (bez vernisáže, 12. 8. 2020 se konala dernisáž)
Milan Bauer: Putování za Julesem Vernem (bilanční ohlédnutí člena Sdružení českých
umělců grafiků Hollar), 18. 8. – 20. 9. 2020 / refektář
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Jan Blažej Santini aichel: Geometrie posvátného prostoru na plánech a geometrických
analýzách Ladislava Moučky a fotografiích Věroslava Škrabánka
22. 9. – 31. 12. 2020 / refektář
Fotokluby severního Plzeňska (HB Photo Club, z.s., Fotoklub Kaznějov, Fotoklub Plasy).
15. 9. – 18. 10. 2020 / kostel
Plaská cesta a funkce barokních památek v krajině
28. 9. – 30. 10. 2020 / vstupní chodba proboštství
K jednotlivým výstavám byly vydávány katalogy (uloženy společně s pozvánkami a plakáty v archivu výstav muzea), dále byla pořízena fotodokumentace uložená v archivu
fotodokumentace kulturních akcí muzea.
K výstavám roku 2020 byla zhotovená videa, umístěná průběžně na:
www.facebook.com/marianskatynice
- Jan Spěváček – Meandry malby
- Salon 2000
- Milan Bauer – Putování za Julesem Vernem
- Fotokluby severního Plzeňska
- Geometrie posvátného prostoru – Jan Blažej Santini aichel
Mimo plán se Muzeum podílelo na přípravě výstavy Historie železniční trati rakovník
– Mladotice, instalované na nádraží v Kralovicích v rámci akce Parním vlakem do Kralovic dne 1. srpna a 27. září 2020.
Výstava Pocta Marii Uchytilové byla od 2. 6. 2020 reprízována v Městské knihovně
v Kralovicích.
Jako doprovodnou alternativní aktivitu k výstavě Stoleté proměny Kralovicka, která se
konala v roce 2019, připravilo muzeum externí výstavu Historie kralovických domů
instalovanou přímo v těchto objektech ve výkladních skříních nebo jejich veřejně přístupných interiérech (Lidový dům, dům u Beránků, Jedlíkovi, knihovna, reprezentační
dům, hotel Prusík, jídelna u Boháčků, cukrárna u Pešků, železářství Hlad, prodejna nábytku Kracen – celkem 10 panelů).
Součástí výstavního plánu byly krátkodobé prezentace jednotlivých sbírkových předmětů –tzv. Předmět měsíce, jejichž účelem je představení sbírkových předmětů, které
jinak zůstávají zrakům veřejnosti utajeny, a to v jejich vazbách na region nebo obecné
dějiny. V roce 2020 byly prezentovány:
květen 2020: závod Míru jel také přes Kralovice (adéla Kožíšková)
červen 2020: Kaple sv. Kateřiny v nynicích: oltářní cínové svícny v kontextu barokní
umělecké výzdoby kaple (Pavel Beneš)
červenec 2020: zlatý statér z černíkovic z doby laténské (Daniel Stráník)
srpen 2020: Vějíř – Upomínka na národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895
(Václav Podestát)
září 2020: ocenění Matěji Wágnerovi z první mezinárodní výstavy poštovních známek
v Brně (Hana Tupá)
říjen 2020: Švehlův pomník v Liblíně (Jana Dienstpierová)
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ostatní kulturní akce
Plánované akce Jarní oživlá prohlídka – zahájení sezony, Májový den uměleckých řemesel a divadla, Farní den v Mariánské Týnici, zahájení barokního festivalu, Den krajů,
Podzimní oživlá prohlídka – ukončení sezony, advent v muzeu, Vlastivědná procházka
ondřejov, Vlastivědná procházka Mladotice, byly kvůli pandemii Covid-19 zrušeny.
Uskutečněné akce
Slavnostní ukládání druhé pamětní listiny v kapli Setkání Panny Marie
se Vzkříšeným Kristem východního ambitu v Mariánské Týnici, 16. 6. 2020
S hudbou za památkami Plzeňského kraje, 4. 7. 2020
archeologické léto - olšanské polesí, 5. 7. 2020
archeologické léto – Přírodní rezervace Krašov, 19. 7. 2020
archeologické léto - Přírodní rezervace Krašov, 27. 7. 2020
archeologické léto - olšanské polesí, 2. 8. 2020
Velorex rally – zastávka v Mariánské Týnici, 8. 8. 2020
archeologické léto - Přírodní rezervace Krašov, 16. 8. 2020
radost v baroku, 22. 8. 2020
noční prohlídky – za hlasy zvonů, 28. a 29. 8. 2020, sehrál divadelní soubor Tyl z čisté,
(scénář a režie anna Skleničková)
archeologické léto - olšanské polesí, 30. 8. 2020
Mariánská pouť a Den Evropského dědictví, 6. 9. 2020
Sraz vozidel značky Fiat a Maluch. 12. 9. 2020, parkoviště Mariánská Týnice
Sázení lípy k začátku nově obnovované historické cesty směřující přes Sechutice do
Plas, 28. 9. 2020
(Pozn. akcí v rámci projektu archeologické léto pořádaných muzeem se v roce 2020
zúčastnilo 159 zájemců)

Bohoslužby:
27. 6. 2020
29. 7. 2020
23. 8. 2020
6. 9. 2020 (Mariánská poutní mše svatá, kterou celebroval pomocný biskup pražský,
Mons. Václav Malý)
17. 12. 2020
zrušené bohoslužby: Postní kající bohoslužba 2. 4. 2020 a Farní den 24. 5. 2020
Koncerty
Kruh přátel hudby při základní umělecké škole Kralovice pořádal tradičně koncerty
v prostorách muzea. Program 64. koncertní sezony byl:

Koncert komorní hudby / učitelé zUŠ Kralovice a jejich hosté, 19. 2. 2020 od 19 hodin
Sorgenti Quintett / dechové kvinteto, 17. 6. 2020 od 19 hodin
absolventské koncerty, 18. a 19. 6. 2020
Další plánované koncerty byly kvůli pandemii Covid-19 zrušeny:
Jan Prokop & Barbora Prokopová / kontrabas a klavír, 15. 4. 2020
zemlinsky Quartet & Igor Františák, 6. 5. 2020
Žesťový recitál, 4. 11. 2020
Musica Florea - adventní a vánoční hudba barokních čech, 16. 12. 2020
│16
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Mimo původně plánovaný program muzeum zajistilo následující akce (nebo se podílelo na jejich zajištění):
aktiv hasičů Plzeňského kraje, 10. 9. 2020
Sraz fiatů, 12. 9. 2020
Veškeré podklady a materiály vztahující se k výstavám, akcím a propagaci muzea
jsou k dispozici v interním digitálním úložišti Public relations. Úložiště bylo v roce
2020 aktualizováno a uspořádány starší záznamy.
Vzdělávací činnost

aktivity v expozici
V závěru roku byla dokončena dlouhodobá aktivita s názvem Světci a jejich příběhy, jejíž
cílovou skupinou jsou děti ve věku 5–15 let. Tento projekt byl realizován s přispěním Plzeňského kraje a MaS Světovina. Prostředky z grantu byly využity na pořízení přenosné
magnetické tabule - mapy severního Plzeňska s fotografiemi kostelů z našeho
regionu, jejíž součástí jsou magnetky rozdělené na dvě části:
1. světci, jimž jsou kostely zasvěceny
2. světci a jejich atributy
Úkolem účastníků programu je hravou formou přiložit ke každému kostelu správnou
magnetku se světcem i příslušným atributem. Součástí budou také (po rozvolnění a povolení pořádat hromadné akce) přednášky na téma příběhy světců. očekáváme, že propojením zajímavého vyprávění příběhů jednotlivých světců a následnou hrou s magnety
děti pochopí vzájemnou souvislost mezi světci a příslušnými charakteristickými
činnostmi, jež jsou jejich „rozeznávacími znaky“.
V objektu muzea se dne 16. 7. 2020 konal program „Cesta za pokladem“ (pro účastníky
příměstského tábora DDM Kralovice) s besedou na téma Život na vesnici, která byla
zároveň doplněna o soutěžní otázky. za odpovědi získaly děti části puzzle, které na závěr
poskládaly a získaly indicii, kde se skrývá „poklad“ (odměna ve formě pamětních mincí
Mariánské Týnice).
Mimo objekt muzea pracovníci muzea přednášeli:
Jana Dienstpierová: Masopustní a velikonoční zvyky, nebřeziny, 16. 2. 2020
Hana Fryčková: Masopust a Velikonoce – zvyky našich předků, Městská knihovna
Kralovice, 10. 3. 2020
Jiří Fák: Kralovické hostince, Městská knihovna Kralovice, 25. 2. 2020
Jiří Fák: Historie pivovarů na Kralovicku a Manětínsku, regionální muzeum nečtiny,
28. 2. 2020
Jiří Fák: Historie pivovarů na Kralovicku, LDn Kralovice, 4. 3. 2020
Daniel Stráník: Využití mapových podkladů pro potřeby krajinné architektury v prostředí GIS a Voda v historické krajině, on-line přednáška, 2. 11. 2020
PhDr. Irena Bukačová, aktivity badatelské, výzkumné a mediální v roce 2020:
publikační:
Přednáška pro oS Kostelík – Mariánská Týnice
Přednáška Voda a krajina Plzeň (s Danielem Stráníkem)
Státní okresní archiv rychnov nad Kněžnou – pozůstalost F. a. Hebera, dokumentace
a výzkum
reportáž pro rozhlas o sbírkových předmětech – sv. Luitgarda, český rozhlas Plzeň
Spolupráce s Ústavem krajinářské architektury (Ing. Klára Salzmann, Ph.D.) Fakulty
architektury čVUT v Praze
│17
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Vatikánské rozhlas - z turisty se stává poutník: S Irenou Bukačovou o rekonstrukci
Santiniho poutního kostela v Mariánské Týnici, 11. 9. 2020 (dostupné na:
https://www.vaticannews.va/cs/svet/news/2020-09/irena-bukacova-rekonstrukce-poutniho-mista-v-marianskem-tynci.html)
Příprava podkladů pro kameny zmizelých Kralovice
Ediční činnost
Pokračovalo vydávání Vlastivědného sborníku - čtvrtletníku pro regionální dějiny severního Plzeňska XVIII. ročníku - 4 sešity formátu a5 á 24 číslovaných stran. Výkonný
redaktor Václav Podestát. obsahem sborníků byly aktuální informace o dění v regionu,
rozsáhlé statě na pokračování, mapující historii a prezentující stavebně historický průzkum vybraných lokalit, stejně jako zprávy o muzejních sbírkách. autory příspěvků byli
jak muzejní pracovníci, tak další badatelé a externí spolupracovníci. Sborník byl vydán
v nákladu 270 ks / číslo a je registrován Ministerstvem kultury čr, registrační číslo
E 12301. ISSn 1801–0032.
Příspěvky pracovníků muzea:
Pavel Beneš: Přednášky za poznáním baroka (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 1)
Pavel Beneš: Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 1)
Pavel Beneš: Santiniho geometrie posvátného prostoru (Vlastivědný sborník,
roč. XXX, č. 3)
Pavel Beneš: Barokní náhrobní kříže uchované v Mariánské Týnici (Vlastivědný
sborník, roč. XXX, č. 4)
Irena Bukačová: Konec druhé světové války v Kralovicích (Vlastivědný sborník,
roč. XXX, č. 2)
Irena Bukačová: Panna Maria Dešťová (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 3)
Irena Bukačová: rok 2020 v Mariánské Týnici (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 4)
Irena Bukačová: První lípy k Plaské cestě vysazeny (Vlastivědný sborník, roč. XXX,
č. 4)
Jana Dienstpierová: Švehlův pomník v Liblíně (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 3)
Jiří Fák: odznak sokolského sletu v Horní Bříze (Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 2)
Václav Podestát: Meandry malby Jana Spěváčka Vlastivědný sborník, roč. XXX, č. 2)
Daniel Stráník: archeologie a koronavirus. Tři odpovědi na otázky pro server Cesty archeologie (https://www.cestyarcheologie.cz/), který měl přiblížit současnou (duben 2020)
situaci v archeologii.
Další publikační činnost pracovníků muzea:
Irena Bukačová: odborné stati do sborníku Panna Maria Plzeňská
Irena Bukačová: Gratulační sborník Ebelová: proposografie – židovská rodina Popperů, dokumentace s panem Stadlerem (potomek rodiny přeživší holokaust)
Irena Bukačová: Podklady pro ikonografii maleb v ambitu
Jiří Fák pravidelně přispívá do regionálních novin Kralovický obzor s články zaměřenými na historii města (v roce 2020: Kralovické hostince I – VI, Kralovické obchody podle
Vojtěcha Širokého, nerealizovaný pomník radima ze Dřevce, Proměny kralovického
nádraží).
Jiří Fák: Galerijní aspekt v muzejním programu. Věstník aMG 1/2020, s. 4–5.
Jiří Fák: náboženská obec Církve československé husitské ve Chříči. Informační zpravodaj Chroust. Vyd. obec Chříč.
Václav Podestát: recenzent publikace Fotoskupina ( k výstavě Emeritní výtvarná fotoskupina LŠU olomouc). Muzeum umění olomouc, 2020. ISBn 978-80-88103-74-5
Daniel Stráník (spolu s Petrem Menšíkem): Broušená kamenná industrie ze sbírek
│18
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muzea v Mariánské Týnici, okr. Plzeň–sever. Sborník na stopě (pre)historii jihozápadních čech 4.
Další prezentace:
Daniel Stráník: Prezentace projektu Velká oprava historického mostu ev. č. 206–004
v rabštejně nad Střelou z pohledu historie, archeologie a doložených oprav u příležitosti
slavnostního otevření rabštejnského mostu. 19. 8. 2020
Irena Bukačová, Daniel Stráník: Voda v historické krajině, na konferenci v rámci
zahájení výstavy Voda a civilizace v Plzni, 17. 9. 2020
Daniel Stráník: Krajina památná – stará plaská cesta a Mariánská Týnice, přednáška
s procházkou a prohlídkou muzea pro ateliér Salzmann (studenty VÚT Praha),
2. 10. 2020
Daniel Stráník: Využití mapových podkladů pro potřeby krajinné architektury v prostředí GIS, on-line prezentace
archeologické dílny
Projekt připravený jako „Hra“ na archeology je primárně určený pro žáky základních
škol a víceletých gymnázií. navazuje a doplňuje jejich rámcově vzdělávací programy.
realizovaný projekt je zaměřený na vzdělávací obory dějepis a výchova k občanství, na
vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, člověk a společnost.
zŠ Dolní Bělá – archeologická dílna Hledání ztraceného času aneb za tajemstvím archeologie byla realizována dne 20. 1. 2020 na zŠ a MŠ Ludvíka očenáška Dolní Bělá pro
6. třídu zŠ.
Propagace
aktuální informace o výstavách a programech pořádaných muzeem či spolupracující
organizací byly prezentovány na internetových stránkách: http://kalendar.plzenskykraj.cz; www.hrady.cz; www.webtrziste.cz; Do muzea!, Informuji.cz, Kudy z nudy, aMG
kalendárium akcí a výstav, a dále na stránkách: www.marianskatynice.cz a Facebooku.
Dále jsou tiskové zprávy pravidelně zasílány jak redaktorům regionálního tisku (Kralovický obzor, Manětínský zpravodaj, Kozojedský zpravodaj, měsíčník Plzeňský kraj), tak
celorepublikového (Plzeňský deník, Dnes, Lidové noviny, Vítaný host). Dále také do
rádií (český rozhlas – radiožurnál a Dvojka, Blaník, rock radio, Kiss Proton).
Veškeré informace rovněž zasíláme do Turistických informačních center v okolí
a e-mailových schránek škol a obcí severního Plzeňska.
Informace o aktuálních výstavách a akcích konaných v muzeu jsou pravidelně prezentovány ve stálých informačních vitrínách, jak v centru města Kralovice, tak i na parkovišti muzea a dále zveřejňovány na vývěsních tabulích v okolních obcích.
V době, kdy bylo muzeu z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro veřejnost uzavřeno,
byla na webu muzea vytvořena záložka Muzeum on-line, která byla postupně naplňována videi:
http://www.marianskatynice.cz/index.php?lang=czech&str=online:
složka je po přechodu (od února 2021) na na webové stránky dostupná z:
http://www.marianskatynice.cz/filmy
100 let Proměny Mariánské Týnice
HUDBa a TanEC Santiniho doby
VELIKonoCE – křesťanské tradice a jarní lidové obyčeje na severním Plzeňsku
ŠKoDa LáSKY – konec druhé světové války na severním Plzeňsku

│19

Sazba vyrocni zprava za 2020_Sestava 1 17.03.2021 12:52 Stránka 20

Muzeum a galerie severního Plzeňska – průvodce expozicí
Vizualizace dostavby Mariánské Týnice
o těchto aktivitách byla veřejnost průběžně informována prostřednictvím e-mailových
pozvánek.
V průběhu roku proběhlo také několik natáčení. redaktorka českého rozhlasu Martina
Klímová natočila v muzeu povídání o velikonočních zvycích a pozvánku na on-line aktivity na webu muzea. To bylo průběžně od 6.–13. 4. 2020 odvysíláno na čr Dvojka a radiožurnálu. Další rozhlasovou upoutávku jsme natočili k celorepublikové akci
archeologické léto, do které se muzeum zapojilo. I tato upoutávka byla odvysílána českým rozhlasem před konáním archeologických vycházek do okolí Krašova a olšanského polesí. V průběhu roku proběhlo také natáčení televize zaK a čT k dostavbě východního ambitu a expozici muzea.
Propagace muzea s personálním zajištěním proběhla na veletrhu regiontour v Brně
ve dnech 15. – 19. ledna 2020 (Václav Podestát, Hana Fryčková).
V roce 2020 byl umístěn zarámovaný propagační materiál Muzea Mariánské Týnice do
hotelu Bílý Beránek, který se nachází v centru města Kralovice. Další propagační materiály jsou turistům k dispozici v cukrárnách a restauracích v Kralovicích.
Pravidelný veletrh ITEP Plzeň, jehož se Muzeum účastní se kvůli pandemii Covid-19
nekonal.
Internetové stránky muzea www.marianskatynice.cz v roce 2020 navštívilo 17797
návštěvníků.
V roce 2020 byly postupně vytvářeny nové internetové stránky Muzea, které budou
dokončeny a spuštěny v roce 2021.
Stránky Facebooku (www.facebook.com/marianskatynice)
K 19. 1. 2019 měla stránka 335 přátel (335* like stránky). Stránka má celkem 15 recenzí
o 5 hvězdičkách (z pěti).
Stránka Google + (https://plus.google.com/112449748247490218010
https://plus.google.com/+MuzeumMarianskaTynice) (založena 2014): Celkově získala
stránka 67 recenzí o celkové hodnocení 4,7 hvězdiček (z pěti) a má 13 sledujících. za poslední čtvrtletí byla na mapách google vyhledána 18900, ve vyhledávači Google 615.
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Dokumentační
a vědeckovýzkumná práce

Terénní výzkum a dokumentace
archeologické pracoviště
archeologické pracoviště zajišťuje archeologické dohledy na stavbách v rámci regionu
a provádění archeologických výzkumů včetně laboratorního zpracování podle zákona
o Památkové péči a na základě licence udělené MK čr, v roce 2017 prodloužené do listopadu roku 2022.
•ar 1/2018 – rabštejn nad Střelou - rekonstrukce kamenného ledolamu mostu ev. č.
206 – 004. [1. 1. 2018 – 1. 9. 2020]. archeologický dohled vyvolala rekonstrukce ledolamu
kamenného mostu v rabštejně nad Střelou. akce navazovala na předchozí akci ukončenou v roce 2017, která se zabývala rekonstrukcí kamenného mostu. V rámci akce rekonstrukce ledolamu došlo také ke statickému zajištění základů mostu.
archeologický výzkum probíhal formou dohledování zemních prací. V průběhu archeologického dohledu při opravě kamenného mostu bylo v roce 2017 v podmostí pod rabštejnským obloukem objeveno poměrně dochované staré vodní dílo v hloubce přibližně
20 - 40 cm pod úrovní současného dna řeky. Podobné vodní dílo se nachází i pod druhým
obloukem mostu, to se ale dochovalo v horším stavu. Kamenný štět byl na žihelské
straně místy naprosto vyplavený proudem řeky, poslední jistící trám po proudu úplně
chyběl.
Pod žihelským obloukem mostu bylo odkryto břidlicové štětování dna zasazené do dřevěné konstrukce tvořené 4 trámy. Každý z těchto trámů byl ukotvený do dna. Jistící dřevěné kolíky byly v trámu obloženy kousky břidlice. Takto vzniklý dřevěný rošt byl
následně vyplněný na výšku skládanou břidlicí. na návodní straně je hlavní trám ukotvený řadou menších dřevěných pilotů. Konstrukce je spádovaná směrem po proudu.
JV trám žihelského zpevnění byl ze smrkového dřeva skáceného po roce 1820, datum
skácení 1820+ nezachycen podkorní letokruh). Sz trám tohoto zpevnění byl ze smrkového dřeva a nepodařilo se jej datovat. z pilotů na povodní straně byly odebrány čtyři
vzorky. Použitá dřevina byla smrk, a datumy skácení byly 1868/69, 1867/68, 1870/71,
1868/69. Vzorek odebraný pod středovým kamenným pilířem byl z jedle skácené po roce
1798, datum skácení 1798+ (nezachycen podkorní letokruh). nalezené dřevěné konstrukce byly zaměřeny pomocí 3D skeneru a totální stanice. získán byl detailní 3D
model podmostí. některé odhalené částí konstrukcí byly vymodelovány pomocí fotogrammetrie a následně byly tyto modely georeferencovány na základě 3D modelů z laserového skenování.
na návodní straně žihelské opěry mostu se dochovaly dva odlišné způsoby šibrování
zdiva. Přesně v těchto místech poškodil tank v roce 1966 parapetní zdi mostu. Dešťová
voda zatékající do poškozené konstrukce následně způsobila zřícení několika metrů
zdiva včetně části klenebního žihelského oblouku.
Kamenný most v rabštejně je poprvé zachycený až na I. vojenském mapování z roku
1764. V době tohoto mapování byl rabštejn v držení rodu Lažanských, za kterých proběhl poslední velký stavební rozvoj města. Plavení dřeva po Střele od rabštejnského
mostu mělo probíhat už před rokem 1730. Existence mostu v této poloze je poprvé za│21
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chycena na Vogtově mapě z roku 1712. V této době byl rabštejn v držení rodu Pöttingů,
za tohoto rodu proběhl velký stavební rozvoj města.
na základě dostupných pramenů se přikláním k tomu, že kamenný most vznikl až v 18.
století případně na přelomu 17. a 18. století. nevylučuji, že ve starších obdobích v této
poloze stával dřevěný most. nejstarší dřevěné prvky ze základů mostu jsou datovány
do roku 1789+, nejmladším rokem je rok 1870/71. Středový pilíř stojí na jedlovém pilotu
skáceném po roce 1798. na ledolamu mostu byl po očištění kamenných bloků na jednom
z nich čitelný letopočet: 1887 - (pravděpodobně rok opravy ledolamu - oprava není podchycena písemnými prameny).
•ar 3/2018 - Kozojedy – výstavba 7rD, obytná zóna z4 Kozojedy [15. 5. 2018 – 2021
=plánované ukončení]. archeologický dohled vyvolala výstavba nové obytné zóny z4
Kozojedy. Po skrývce ornice stávajícího pole byly provedeny výkopy pro dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a plocha stavby byla připravena pro výstavbu místních komunikací. archeologický výzkum probíhá formou dohledu. Další stavební činnost
nebyla zatím realizována. z tohoto důvodu je archeologický dohled přerušený do oznámení další stavební činnosti.
•ar 21/2018 - „II/204 Dolní Bělá – průtah“ [1. 3. 2018 – 30. 11. 2020]. archeologický dohled
vyvolala kompletní rekonstrukce komunikace II/204 od začátku obce Dolní Bělá ve
směru od Horní Bělé až po konec obce ve směru na Lozu a částečná rekonstrukce povrchu komunikace III/2042 od křižovatky se silnicí II/204 až na konec obce Dolní Bělá
ve směru na Lité. realizovaná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy
Uan. III. a částečně také zasahuje do Uan II., respektive do historického jádra obce
Dolní Bělá.
archeologický výzkum probíhal formou dohledu. V průběhu zemních prací došlo dne
30. 8. 2018 v ploše komunikace pod úrovní současných inženýrských sítí před současným
čp. 87 k propadu klenby starého sklepa. Přestože se jednalo o poměrně dochovaný nemovitý archeologický nález, došlo k jeho zasypání popílkovým betonem. V místě sklepa
proběhla plošná skrývka povrchu komunikace, pod ní se bohužel nepodařilo zachytit
pozůstatky po zaniklé usedlosti čp. 5.
nalezený klenutý sklep kamenné konstrukce byl zděný na hlínu a měl rozměry cca
3,2 x 3 metru. Konstrukce valené klenby sklepa, která byla zděná na hlínu byla značně
porušená zatékající vodou a nešlo proto vyloučit, že by v budoucnu mohlo dojít k dalšímu
propadu. V západní stěně sklepa místě původního vstupu, ze kterého se částečně dochovaly dřevěné zárubně, se nacházel zásypový kužel tvořený sypkou zeminou bez viditelných archeologických nálezů. z charakteru tohoto zásypu bylo zřejmé, že
k zasypání vchodu do sklepa došlo z povrchu. Kdy přesně k němu došlo, se nepodařilo
zjistit a ani dobu výstavby sklepa se nepodařilo objasnit. z důvodu narušené statiky konstrukce sklepa nebylo zjišťováno, jestli se pod zásypovým kuželem za zárubněmi nachází schodiště. ze stejného důvodu nebylo zjišťováno, jestli se za vstupem nachází
vstupní šíje. Tvar valené klenby byl souměrný, klenba stála na severní a jižní stěně
sklepa. zasypaný vchod měl šířku cca 1 metr a dochovanou výšku cca 2 metry. rozměry
tohoto vstupu nebyly měřeny, ale vypočítány z částečného fotogrammetrického modelu
sklepa. rozborem starých map se mi podařilo zjistit, že se jedná o sklep usedlosti zaniklé ve druhé polovině 19. století. Jednalo se sklep spalitelného (pravděpodobně dřevěného) domu čp. 5. zástavba v místě čp. 5, čp. 6 a čp. 7 existovala už v době
I. vojenského mapování, tj. v letech 1764–1783. z pohledu vývoje obce je mnohem více
zajímavá kolorovaná mapa z roku 1755 od F. X. Preitsche. nebudu se tu detailně zabývat rozborem této mapy, chtěl bych jen upozornit, že jsou na ní zachycené blíže nerozlišitelné dvě usedlosti v místě později doložené zástavby čp. 5 – 7. zajímavostí je, že za
těmito usedlostmi se nachází menší rybník, který se nevyskytuje na I. vojenském ma│22
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pování ani na žádném pozdějším mapovém díle. V Dolní Bělé došlo k posunu uliční čáry
a zaniklý dům čp. 5 se tak částečně ocitnul pod plochou současné komunikace. Usedlosti
čp. 5 a čp. 6 jsou zachycené ještě na Indikační skice Stabilního katastru datované do
roku 1878. Situace na této skice je ale později překreslena červenou barvou a je vyznačený posun uliční čáry a nová usedlost čp. 87 nacházející se na parcelách čp. 5
a čp. 6. z roku 1886 pochází Katastrální mapa obce Dolní Bělá, která byla revidovaná
v roce 1887 jistým Luhem. na této mapě se nachází ještě obě zmiňované usedlosti čp. 5
a čp. 6. z toho usuzuji, že k zániku obou usedlostí došlo po roce 1887. o osudu domu se
více dovídáme ze sčítacích operátů census z přelomu 19. a 20. století. V Dolní Bělé v čp.
5 v roce 1880 žilo 10 obyvatel, v roce 1890 byl dům neobydlený - vyhořelý. z toho vyplývá,
že mezi roku 1880 a 1890 došlo k vyhoření usedlosti čp. 5. Výstavbu domu čp. 87 lze podle
sčítacích operátů datovat až do let 1887 - 1890, v roce 1890 se poprvé objevuje čp. 87 ve
sčítacích operátech. na nejstarších leteckých měřičských snímcích z roku 1931 stojí už
usedlost čp. 87.
V ploše komunikace se pod podkladními vrstvami pro asfalt nacházely relikty kamenného štětu silnice. Tyto relikty byly dokumentovány pouze fotograficky. relikty kamenného štětu vozovky byly zachyceny před mlýnem u původně silničního mostu přes potok
Bělá a za mostem před čp. 82. Přes tento most vedla původně silnice do Lozy, k jejímu
přeložení došlo okolo roku 1952. na leteckém měřičském snímku ze dne 13. 8. 1952 je
dobře patrná nově vystavěná přeložka silnice. Dále byl štět odhalený u Žaloudkova
mlýna respektive před kaplí Svatého Jana nepomuckého. Kapli postavil zedník nový
ze Stupna přibližně v roce 1847. okolo kaple vedla dříve cesta z Dolní Bělé do Tlucné,
ta však byla zničena v období 1948–1989. Pozůstatky kamenného štětu se nacházely také
před poštou čp. 112, dále obchodním domem CooP čp. 144, před domem s potravinami
čp. 92 a před vedlejším domem čp. 40. V průběhu stavby došlo také ke stavebnímu zásahu do starého silničního mostu přes potok Bělá. K přeložení silnice došlo okolo roku
1952.
na základě evidenční karty mostu se podařilo dohledat, že nový silniční most 204–004
přes potok Bělá byl postavený v roce 1950. Cesta do Lozy vedla v této poloze už v době
I. vojenského mapování, které proběhlo v letech 1764–1768. na I. vojenském mapování
není most zachycený. na mapě Dolní Bělé z roku 1755 je zakreslený Žaloudkův mlýn,
na mapě bohužel není zakreslená síť komunikací ani mosty. Stejnou situaci jako I. vojenské mapování zachycuje i II. vojenské mapování. Cesta na Lozu vede kolem mlýna,
ale samotný most na něm není zakreslený. Cesta v této poloze je zakreslená také na Císařském otisku Stabilního katastru z roku 1839. ani na něm není zakreslený most, cestu
v této poloze protíná potok Bělá. Stejnou situaci jako na Císařském otisku najdeme na
Indikační skice Stabilního katastru z roku 1878 a na Katastrální mapě obce Dolní Bělá
z roku 1878. Most je poprvé zakreslený až na III. vojenském mapování z roku 1914. Starý
jednoobloukový silniční most přes potok Bělá je kamenné konstrukce, vnitřní těleso
mostu je pravděpodobně tvořené zeminou. Těleso mostu je obložené kameny, klenba
mostu je ze skládaného nepravidelného kamene. Křídla mostu na povodní straně jsou
ze skládaného kamene a byla zasažena stavbou. Křídla mostu obsahovala zeminu a po
stavebním zásahu byla znovu vyzděna. Křídla na povodní i návodní straně jsou k tělesu
mostu přizděna na spáru. Jejich vyzdění je odlišné od samotné hmoty mostu, ale jestli
byla přizděna k tělesu mostu dodatečně a případně kdy nedokáži určit. nosnou konstrukci mostu tvoří polokruhová klenba z lomového kamene. čelní zdi klenby jsou vyzděny z nepravidelného kamene. na místo parapetních zdí se na mostě nachází
železobetonová zábradlí. Vzhledem k použitému materiálu nemohla tato zábradlí vzniknout před rokem 1867, v tomto roce došlo k patentování železobetonu. Předpokládám,
že železobetonová zábradlí mostu vznikla ve 20.–30. letech 20. století.
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•ar 11/2019 - Manětín čoV a kanalizace. ar 365/2019 (číslování společnosti Pueblo)
[1. 7. 2019 – 1. 6. 2021=plánované ukončení]: V roce 2019 proběhl předstihový výzkum
realizovaný společností PUEBLo (subdodavatel MT) v trase budoucí kanalizace ve
městě Manětín. V památkové zóně v okolí zámku a před farou bylo položeno osm sond,
ručně kopaných po přirozených vrstvách. Ve třech sondách byl zachycen průběh barokní kanalizace, která byla zděna z lomového kamene a překryta břidlicovými deskami.
na zásyp kanalizace nasedala valounová dlažba. V sondě před východní ohradní zdí
zámku byla v hloubce 0,8 m pod současným povrchem zachycena sypaná dlažba překrývající starší sídlištní zahloubené objekty. V sondách před farou výzkum doložil vlhké,
jílovitopísčité sedimenty s bohatým obsahem organického materiálu ve formě stromové
kůry, zbytků vydělané kůže a většího kusu dřeva (půlkuláče?), které bylo odebráno na
dendrochronologickou analýzu. ze všech sond výzkum získal početné soubory keramiky, zvířecích kostí a zlomky kachlů. získaný keramický materiál předběžně datujeme
do období 15. až 19. století. Materiál je průběžně zpracováván u subdodavatele muzea.
Ke konci roku 2020 byla subdodavatelem zpracována terénní dokumentace, respektive
pořízené fotogrammetrické snímky byly převedeny do kresebné plánové terénní dokumentace.
archeologický dohled na stavbě v roce 2019 nedoložil poškození archeologických pramenů. V roce 2020 došlo dne 21. 5. k objevení doposud neznámé větve kamenné historické kanalizace v prostoru mezi areálem zámku a školkou, v ploše místní komunikace.
Kamenný historický kanál se nacházel na hraně výkopu a jeho část zasahovala do prostoru předpokládané kanalizační šachty. V rámci výkopových prací na stoce C, v místní
komunikaci před školkou, byla obnažena a přerušena historická kamenná kanalizace,
která nebyla evidována v PD ani v archeologických podkladech (vnitřní čtvercový profil
cca 400 x 400 mm). zhotovitel informoval zástupce archeologického dohledu, který následně provedl fotodokumentaci a informoval zástupce nPÚ a Měú Kralovice - odb. reg.
rozvoje a úz. plánu. Protože byla stoka C navržena ve stejné úrovni, jako je vedena historická kanalizace, bylo po konzultaci s autorským dozorem a archeologem dohodnuto,
že bude stoka C křížit historickou kanalizaci těsně pode dnem (dojde k zahloubení stoky
C) a porušená historická kanalizace bude obnovena v provedení – dno a strop z původních kamenů, stěny z nových kanalizačních cihel. Je pravděpodobné, že tato historická
kanalizace bude stokou C ještě jednou křížena, proto bude zhotovitel v těchto místech
pokračovat ve výkopových pracích se zvýšenou opatrností.
objevená část historické kanalizace v prostoru místní komunikace před školkou byla
dne 21. 5. zaměřena stavbou dle požadavků archeologa. zaměřen byl průběh stoky, na
4 body byl zaměřený obvod dna stoky, na 2 body byly zaměřené překlady historického
kanálu a na 2 body bylo zaměřeno dno kanálu. Tímto rozložením bodů, se podařilo získat
výškové poměry odhaleného historického kanálu i rámcový sklon kanálu v místě jeho
porušení.
nově pokládaná kanalizace ještě jednou přeťala kanalizaci historickou a to přibližně
v místě nové kanalizační šachty ŠC-2. od této polohy se historická kanalizace stáčela
směrem do zámeckého areálu. Vzhledem k jejímu značnému zanesení sedimenty se
nepodařilo zjistit její další průběh a případnou návaznost na známé historické stoky
a kanály.
zemní práce porušily, v prostoru místní komunikace mezi kostelem a Manětínským potokem, západně od hospodářského areálu manětínského zámku, pod křižovatkou místních komunikací u kostela sv. Jana Křtitele, starší dřevěnou konstrukci manětínského
vodovodu. Poškozeno bylo dřevěné potrubí a jeho pozůstatky v odhadované délce cca
71 metrů. Délka poškození vychází z rozsahu zemních prací, archeolog byl k nálezu pozván opožděně. Dřevěné roury a jejich případné pozůstatky se nepodařilo stavbě vyjmout bez poškození. značná část těchto dřevěných stavebních prvků byla zničena –
roztříštěna na třísky. ze skládky zeminy byly odvezeny 2 kusy dřevěných rour, každá
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o délce cca 160 – 170 cm. Dřevěné vodovodní potrubí se dle sdělení bagristy nacházelo
v hloubce cca 150 – 200 cm od povrchu. K odebrání dendrochronologických vzorků zatím
nedošlo, případný odběr bude proveden po posouzení nálezů dendrologem.
•ar 12/2019 - II/229 Kožlany – průtah, dokončení [10. 6. 2019–30. 10. 2020]. archeologický
výzkum vyvolala rekonstrukce stávající silnice II/229, rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek, chodníků a parkovacích míst pro osobní automobily v ul. Kralovická.
zájmový prostor stavby se nachází mezi křižovatkou s ulicemi V ouvoze a na Drahách
až po křižovatku s ulicí Japonská ve městě Kožlany. Stavbou dojde rovněž k rekonstrukci křižovatek se stávajícími místními komunikacemi. Město Kožlany přistoupilo
k rekonstrukci silnice II/229 a přilehlých chodníků po provedení diagnostiky jejího stávajícího stavu. Další důvody pro rekonstrukci místní komunikace byly zvýšení bezpečnosti chodců a vymezení motoristické dopravy v klidu vytvořením nových podélných parkovacích stání pro osobní automobily.
Účelem stavby byla rekonstrukce značně poničené konstrukce vozovky a stávajícího
chodníku vedoucího podél levé i pravé strany silnice II/229 rakovník – Kralovice. Chodník je od vozovky oddělen zeleným pruhem šířky 1,5 až 2,25 m. z komunikace byly navrženy vjezdy do přilehlých rodinných domů, do zemědělského areálu a do truhlářství
Urban. Stavbou došlo k zajištění bezpečnosti provozu chodců v obci Kožlany, k oddělení
pěšího provozu od motoristického a odvod dešťových vod ze silnice a chodníku do nově
navrhované kanalizační stoky a zajištění možnosti užívání komunikace a chodníků i osobami se sníženou možností pohybu. Během stavby byl zároveň vytvořený prostor pro
pokládku inženýrských sítí (vodovod, kanalizace aj.) pro připojení rD.
Stavbou došlo k zvýšení únosnosti vozovky po odstranění stávajících konstrukčních
vrstev vozovky, úpravě zemní pláně (sanace) a pokládce nových konstrukčních vrstev
vozovky. rekonstrukce se týkala rovněž vybudování nového odvodnění vozovky a obrubníků a chodníků poničených po pokládce inženýrských sítí. Stávající poklopy inženýrských sítí byly výškově upraveny. Součástí stavby bylo i nové vodorovné a svislé
dopravní značení. Při rekonstrukci došlo k zajištění bezpečného a zpevněného přístupu
k rodinným domům, plynulý a bezproblémový odvod dešťových vod.
V místě stavby se před rekonstrukcí nacházela silnice II. třídy II/229 rakovník – Kralovice a silnice III. třídy III/2291 - vedoucí z obce Hradecko do obce Dřevec. Kryt vozovky
byl z asfaltového betonu. V místě stavby byl před rekonstrukcí chodník s povrchem
z asfaltu nebo z betonové dlažby na levé i pravé straně. V místě budoucího zeleného oddělovacího pruhu a podélných parkovacích stání pro osobní automobily se nacházel
zpevněný odstavný pruh s povrchem z asfaltu. Konstrukce chodníku byly lemovány stávajícími betonovými obrubníky, za kterými se nacházelo stávající oplocení sousedících
parcel s betonovou podezdívkou, nebo zatravněná zelená plocha. odvodnění bylo řešeno
stávající dešťovou kanalizační stokou, která byla v špatném stavu včetně odvodňovacích
uličních vpustí. Stavba byla provedena ve třech etapách po jednotlivých ulicích. Během
zemních prací nebyly narušené žádné významné archeologické prameny starší 20. století, archeologický výzkum probíhal formou dohledu a byl ukončený fotografickou dokumentací akce. archeologický dohled na akci byl zahájený v roce 2019.
•ar 14/2019 – Plasy výstavba komunikace k bytovým domům č. 3 a 4 [4. 9. 2019–31. 11.
2020]. archeologický výzkum vyvolala výstavba místní komunikace k bytovým domům
č. 3 a č. 4. zemní práce na stavbě nenarušily žádné archeologické prameny.
•ar 1/2020 – Detektorový průzkum v černíkovicích, nález statéru [6. 1. 2020]. V letošním
roce byl do muzea odevzdán zlatý statér (InV: 24499) nalezený na katastrálním území
obce černíkovice. nález byl učiněný pomocí detektoru kovů, spolu s artefaktem byly do
muzea předány koordináty místa nálezu. na tomto místě bych chtěl poděkovat nálezci
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za odevzdání nálezu a příkladný přístup k archeologickému dědictví. Poděkovat bych
chtěl také PhDr. Jiřímu Militkému Ph.D. za ochotu a pomoc s určením této ražby.
odevzdaný statér o průměru 1,408–1,594 cm, síle 0,322–0,328 cm váží 7,55 g. na lícové
straně je excentricky umístěný nepravidelný hladký nevýrazně ohraničený hrbol, plocha
okolo hrbolu je mírně zvlněná. na rubové straně je při okraji nevýrazný půlměsíc, protilehlá plocha okolo nevýrazné středové jamky je hladká. Typologicky se jedná o statér
mušlového typu z horizontu LT C/D1a. V absolutní chronologii jej můžeme rámcově zařadit do poslední třetiny 2. století před Kristem. Tento statér reprezentuje nejstarší horizont mincovní produkce v rámci oppidálního období v čechách. Jde o období, kdy
vznikl tzv. mušlový typ statéru. ražby z tohoto období jsou zatím zdokumentovány jen
málo, neboť známe jen malé množství dochovaných exemplářů. největší počet mincí
z tohoto horizontu pochází z bavorského pokladu v Großbissenborfu, který obsahoval
kromě jihoněmeckých ražeb i bójské ražby.
za současného stavu poznání historie obce černíkovice můžeme tento statér zařadit
mezi ojedinělé nálezy, tzv. ztrátové exempláře. nedokážeme určit, jestli tento nález souvisí s lokálním osídlením nebo s trasou nějaké historické komunikace.
•ar 2/2020 – Detektorový průzkum v Písku u Líšťan [3. 2. 2020]. V letošním roce byl do
muzea odevzdaný soubor kovových artefaktů nalezených na katastrálním území obce
černíkovice. nálezy byly učiněny pomocí detektoru kovů, spolu s artefaktem byly do
muzea předány koordináty míst nálezů. na tomto místě bych chtěl poděkovat nálezci
za odevzdání nálezu a příkladný přístup k archeologickému dědictví. Soubor je ve fázi
zpracování a určování jednotlivých nálezů. Mezi nejzajímavější odevzdané artefakty
patří cechovní pečetidlo spojených stavebních řemesel s iniciály J. F. Pečetidlo lze na
základě rozboru zařadit do první poloviny 19. století, vyloučit nelze ani mírně starší
původ, tj. konec 18. století. za pomoc s určením artefaktu bych chtěl poděkovat doc.
PhDr. zdeňkovi Hojdovi, CSc. a doc. PhDr. Ivaně Ebelové, CSc.
V souboru se nachází také 2 křížky, první menší křížek (o dochované výšce cca 2 cm)
bez Krista byl na povrchu zlacený. Druhý větší křížek s Kristem má dochovanou výšku
10,5 cm, na vrchu kříže je očko na zavěšení a tabulka InrI. Kristus má kolem hlavy
svatozář. Materiál je barevný kov zatím bez bližšího určení. Součástí souboru je
i stříbrný deseti-krejcar z roku 1869, kovový štítek Praga, lotové závaží, miska z barevného kovu s vyraženým logem na spodní straně a další zatím neurčené artefakty nebo
jejich části.
•ar 3/2020 - Přístavba a rozšíření výrobní haly aMaGaSaKI PIPE [25. 6. 2020 –
13. 7. 2020]. archeologický dohled vyvolala přístavba výrobní haly a rozšíření parkoviště.
realizovaná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, v blízkosti plochy na
které byl provedený archeologický výzkum v roce 2004, pod vedením Mgr. Martina čechury z oddělení ozaV ze západočeského muzea v Plzni. realizovaný archeologický
výzkum z roku 2004 nezachytil intaktní situace, v sekundárních polohách byl nalezen
soubor keramiky časově zařaditelný do 14.–18. století. V loňském roce došlo k rozšíření
stávající výrobní haly, během kterého nedošlo k narušení archeologických situací. obdobná situace byla zachycena v letošním roce. Výzkum formou dohledu proběhl během
dvou návštěv, během první z nich byla skrytá plocha budoucí haly a během druhé návštěvy byla dokončována skrývka nového parkoviště. Tyto zemní práce nenarušily žádné
intaktní archeologické prameny. nalezeny byly pouze fragmenty keramiky datovatelné
do období 18. – 20. století. nejhojněji se vyskytovala polokamenina s burelovou glazurou,
která se začala vyrábět ve 2. polovině 19. století.
•ar 4/2020 - „II/201 Mariánský Týnec, stabilizace svahu“ [27. 8. 2020 – 18. 11. 2020].
archeologický dohled vyvolala stabilizace svahu silnice II/201 u silničního mostu
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201 – 028 v Mariánském Týnci. Stabilizovaný svah navazoval na silniční most ev. 201 –
028. Silnice 201 a most se nacházejí v místě hráze Týneckého rybníka, přičemž most
vede přes koryto přepadové výpustě rybníka. rybniční hráz je zemní konstrukce, na
straně návodní kamenem zpevněná, po hrázi vede silnice II/201. realizovaná stavba je
na území s archeologickými nálezy na hraně Uan II. a Uan. III., a zejména se realizovaná stavba nacházela v ochranném pásmu areálu Mariánské Týnice: ochranné pásmo
areálu kostela zvěstování Panny Marie s ambitem a bývalým probošstvím v osadě
Mariánská Týnice (Mariánský Týnec), číslo ÚSKP 3405.
archeologický výzkum formou dohledu dokumentoval průběh zemních prací. Tyto
zemní práce nenarušily žádné intaktní archeologické prameny, které by předcházely
20. století. část výkopu proběhla v místě novodobého kompostu skládky z 20. až 21. století. Během stavby nebyly odhaleny ani pozůstatky staršího mostku, který tu stával
v minulosti. zkoumaná část stávající konstrukce mostu je založená na skalním podloží.
z 19. století se nám dochoval plánek výstavby nového mostu v Mariánské Týnici, jeho
autorem je Martin Prusík a plánek je uložený v Soka Plasy. Most na tomto plánku až
na detaily odpovídá současné konstrukci mostu. Jednoobloukový most je kamenné konstrukce, vnitřní těleso mostu je tvořené pravděpodobně hutněnou zeminou. Povodní
čelní zeď mostu je dle tohoto vyobrazení založená na skalním terénu a to včetně parapetní zdi.
Mostní list pozemní komunikace uvádí, že most ev. č. 201 – 028 v Mariánském Týnci je
zapsán pod názvem: Most přes odpad z rybníka v osadě Mariánský Týnec byl postavený
po roce 1884. Ve 20. století byl most nepochybně opravovaný. na základě prohlídky konstrukce je zřejmé, že poprsní zdi mostu byly znovu vyzděny a nelze vyloučit, že se v nich
nachází zpevňující bezpečnostní prvky (kovová nebo ocelová konstrukce).
nálezové zprávy zpracované k jednotlivým akcím jsou uloženy v muzeu.
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Fotoarchiv a fond negativů
Proběhlo zpracování části sbírkového a pomocného dokumentačního materiálu – fotografií, pohlednic, které je dlouhodobým úkolem s cílem korekce zkreslených starších
informací, a odstranění multuplicit obrazových záznamů, někdy s protichůdnými daty.
Proces obsahuje digitalizaci vlastního obrazového záznamu, porovnání s již uloženými
záznamy, případnou korekci dat, a následné uložení do nekyselých obalů. V roce 2020
byly takto zpracovány fotografie a pohlednice lokalit Horní Bělá, Horní Bříza, Horní
Hradiště, Hrad nečtiny – Preitenstein, Hradecko, Hrádek u Manětína, Hracholusky,
Hubenov dvůr u Kralovic, Hůrky, Hvozd, Hvožďany, Chotěšov, Chrást, Chrášťovice,
Chříč, Jarov, Jezná, Kaceřov, Kalec, Kamenný Újezd.
Kroniky
Do kronikářské činnosti se promítla opatření proti pandemii Covid-19. neuskutečnil se
žádný kronikářský aktiv. Metodická pomoc byl poskytována formou individuálních návštěv – zbůch, Horní Bříza, Trnová, Horní Hradiště, nebřeziny, nebo telefonicky – Kralovice, Bohy, Pernarec, Kyšice, Kozojedy, Třemošná.
Byl aktualizován seznam kronikářů, v případě nejasností ověřeno příslušným obecním
úřadem.
Databáze osobností
V době jarní pandemie byla započata aktualizace digitálního úložiště osobností, ve které
se následně pokračovalo během roku. zároveň se zpracovala a doplňovala i fyzická
kartotéka osobností.
Další dokumentace
Terénní pamětnický výzkum ohledně pomníku antonína Švehly v Liblíně.
zpracování pomocného dokumentačního fondu Kulturního domu v Kralovicích, divadlo,
akce v kulturním domě.
započato s výzkumem taneční a dechové hudby v regionu.
zpracování a revize dat Cisterciácké krajiny, zanesení lokalit do databáze podle požadavků projektu projektu CISTErSCaPES-CISTErCIan LanDSCaPES ConnECTInG EUroPE (Leader Trans national Cooperation project TnC I + TnC II).
archivní rešerše:
národní archiv Praha, I. oddělení – fondy:
archiv Pražského arcibiskupství
Sbírka rukopisů - novoměstský ústavu šlechtičen (1706 –1900)
Presidium gubernia 1791–1825
Duplikáty stabilního katastru
Desky zemské
Genealogická sbírka Ubelliho
Genealogická sbírka Wunschwitz
národní archiv Praha, Chodovec:
česká státní účtárna
rodinný archiv Meternichů
archiv národního muzea Praha:
Heber alexander František – Maloch antonín Vánkomil
Eichlerova topografická sbírka
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Státní okresní archiv rychnov nad Kněžnou:
archiv Kolowratů
osobní fond alexndr František Heber
Státní oblastní archiv Plzeň, nepomuk:
Velkostatek Plasy
Velkostatek Manětín
československé státní dráhy - Ředitelství státních drah Plzeň
národní knihovna Praha:
Domovina domkářů a malorolníků 1921–1940
Publikace napsané F. olejníkem
Knihovna v klášteře křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě v Praze:
Knihy původem z knihovny plaského kláštera
Semináře a vzdělávání pracovníků
Účast pracovníků na konferencích a seminářích:
Beneš - Sympozium Festival Špork (15.–16. února 2020, Vila Štvanice, Praha) - beseda
na téma mecenátu v době baroka – představení výstavy za krásami západočeského baroka.
Beneš, Bukačová - Poutní slavnosti na Bílé hoře (15. –16. srpna 2020, benediktinský klášter na Bílé hoře) – workshop na téma barokní architektury (I. Bukačová) představení
obnovy Mariánské Týnice roll-up výstava s komentovanou prohlídkou (P. Beneš)
Beneš, Kožíšková - 40. ročník plzeňského mezioborového sympozia „od práce k zábavě
– volný čas v české kultuře 19. století“, zčM, 20. 2. 2020
Beneš, Kříž - Přeshraniční sympozium Husova cesta (23. září 2020, Baernau) – networking českých a bavorských organizací, představení nové putovní výstavy
Fák - osobnost sochaře Václava Levého, Centrum stavitelského dědictví Plasy,
11. 9. 2020
Kožíšková, Kříž – prezentace a testování velkoplošného skeneru firmy CoPY GEnEraL s.r.o, zčM, 28. 5. 2020
Kříž: archivní kurz na FF UK – zahájen v březnu 2020, původně plánovány přednášky
každých čtrnáct dní, kvůli epidemiologickým opatřením nepravidelně, v druhé polovině
roku i on-line.
Tupá – 44. celostátní seminář knihovníků aMG, on-line 22. – 24. 9. 2020
Tupá – schůze výboru komise knihovníků aMG Praha nTM 27. 1. 2020 a on-line
6. 11. 2020
V roce 2020 se uskutečnily společné exkurze pracovníků muzea:
•Metodická a poznávací exkurze Městského muzea v Ústí nad orlicí, spojená s přípravou transportu výstavy „Merkur“ – 19. 2. 2020
•odborná exkurze v regionu: Hodyně – Kozojedy – Libštejn – Hřešihlavy – Bujesily,
13. 10. 2020
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Knihovna a služby
Knihovna
Knihovna muzea je registrována pod č. 3836/2003 jako veřejná knihovna a plnila služby
vyplývající z této registrace. Její činnost je řízena obecně platnými předpisy – zákon
č. 257/2001 Sb. o knihovnách, Vyhláška č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb.
a dále zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, zákon č. 121/2000 Sb.
o právu autorském a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vnitřním předpisem – Knihovní řád Knihovny Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.
V roce 2020 bylo zapsáno 187 knihovních jednotek. záznamy jsou v katalogu Verbis průběžně revidovány a upravovány dle platných standardů. Vytvořené záznamy jsou ihned
k dispozici uživatelům v online katalogu. Muzejní knihovna se každoročně zapojuje do
projektu česká knihovna MK čr, který byl podán u Moravské zemské knihovny v Brně.
Cílem projektu je získání publikací české literatury z oblasti historie, knižní kultury,
nebo etnografie. Pokračovala revize knihovního fondu. Byla oddělena část sbírkového
fondu od běžné literatury. Sbírkové knihy se ukládají do nekyselých obalů a probíhá jejich přeuložení v knihovním programu. V roce 2020 byla dokončena digitalizace Kralovického obzoru. nad plán byly zdigitalizovány i ročníky z let 1959-1969. Dle finančních
možností by bylo vhodné Kralovické obzory nechat restaurovat. Pokračuje se v digitalizování regionální literatury, zejména sbírkové.
Bylo zapsáno 7 nových čtenářů (celkem 49) z celkového počtu výpůjček 629 bylo realizováno 124 výpůjček absenčních. V prosince 2020 v rámci porady regionálních knihoven
proběhlo jednání v Městské knihovně Kralovice o možnosti půjčování regionální literatury. zatím toto funguje prostřednictvím MVS.
Služby badatelům
Muzeum je pro badatele oficiálně otevřeno ve dnech Po – Pá od 9,00 do 15,00 hodin, badatelské návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné po předchozí konzultaci. Služby badatelům předně poskytuje knihovna muzea, která je badateli nejvíce využívána. Služby
jsou poskytovány na základě Badatelského řádu. Konzultace dále poskytují odborní pracovníci a kurátoři sbírek.
V roce 2020 využilo služeb muzea 68 badatelů (knihovna, centrum baroka, historické
oddělení), včetně mailových badatelských dotazů. Vedle knihovního fondu bylo pro badatelské účely nejvíce využito dokumentačních fondů - fotografie, kartotéka obcí a ze
sbírkových fondů fotografie a tiskoviny. Badatelé dále využívají on-line katalog knihovny
umístěný na internetových stránkách muzea.
ostatní služby
Muzeum dále poskytuje své odborné služby především úřadům místních samospráv
a dále spolkům a organizacím.
Spolupráce s jinými subjekty
•Muzeum spolupracuje s národním technickým muzeem v Praze – Centrem stavitelského dědictví Plasy v rámci dvoustranné Smlouvy o vzájemné spolupráci. Výstupem
této dohody je mj. sleva na vstupném pro návštěvníky při návštěvě obou institucí.
•Ve spolupráci s Městskou knihovnou Kožlany byla připravena v upravené reprízované
verzi výstava k historii místní dráhy rakovník – Mladotice 1. 7.– 30. 9. 2020.
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Centrum baroka
Centrum baroka je specializovaným oddělením muzea. Jeho činnost se odehrává v úzké
spolupráci především s historickým oddělením muzea, proto je část aktivit zahrnuta již
výše v jednotlivých položkách (výstavy, publikační činnost apod.) a níže jsou zahrnuty
další specializované aktivity toho oddělení.
•Účast na zasedání a workshopech spolku Putování za Santinim
•zastoupení muzea (s archeologem) na projektu CISTErSCaPES-CISTErCIan
LanDSCaPES ConnECTInG EUroPE (Leader Trans national Cooperation project
TnC I + TnC II), spolupráce Mgr. radka ranochová, Ph.D., Ing. Ivo Kornatovský
(MaS), příprava žádosti pro navazující projekt na roky 2023–2027
•Prezentace aktivit Centra baroka v rámci prohlídek pro univerzitní studenty a odborné
pracovníky
•zastoupení muzea v projektu „Husova cesta“ v rámci širšího mezinárodního projektu
„Evropská kulturní cesta reformace“
•zastoupení muzea v rámci koordinace s činností spolku Ultreia z.s. (Svatojakubská
cesta)
•Spolupráce s nadačním fondem Mariánská Týnice – zajištění vypsání sbírky na zvonohru pro Mariánskou Týnici, revize dokumentů
•asistence při přípravách realizace zvonohry pro Mariánskou Týnici projektované do
východního ambitového dvora, účast na kontrolních dnech dostavby východního ambitu
•Spolupráce na zpracování pozůstalosti prof. Mojmíra Horyny (spolupráce historikem
muzea s J. Křížem), uměleckohistorická tematika
Badatelské cesty
Klášter křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě v Praze - archiv křižovnického
kláštera, Plassensia (s J. Křížem, 12. května 2020), Studijní a vědecká knihovna PK –
Fond starých tisků, rešerše barokních pramenů (srpen 2020)
oborové služební cesty
•Komentovaná prohlídka výstavy „Dějiny umění ve smyčkách doby: století Ústavu pro
dějiny umění FF UK“ (13. února 2020, Křížová chodba Karolina - prohlídku vedl prof.
PhDr. Ing. Jan royt, Ph.D, DrSc.), zajištění reprodukce barokního mapového originálu
„rukopisné mapy části panství kláštera Plas z roku 1674“ z Mapové sbírky PřF UK (červen 2020), festivita spojená s liturgií - Slavnostní žehnání Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí při slavnosti svátku nanebevzetí Panny Marie, doprovodný
program v prostorách Kláštera královské kanonie premonstrátů na Strahově (účast
v rámci poutních slavností na Bílé hoře ve dnech 15.–16. srpna 2020), uvedení Letního
barokního festivalu 2020 - v rámci poučené interpretace bylo představeno raně barokní
dílo skladatele Claudia Monteverdiho pod choreografií a režií paní prof. Heleny Kazárové v podání Hartig Ensemble, kteří se tradičně podílí na programu barokního dne
v Mariánské Týnici (hrad Švihov, 21. června 2020), zvonařství Manoušek – konzultace
(Praha zbraslav, prosinec 2020)
Specializovaná průvodcovská činnost
•odborný výklad pro studenty VŠ, akademické pracovníky a tematicky zaměřené
návštěvníky
•V rámci zajištění divadelní noci „za hlasy zvonů“ (srpen 2020) – představení tématu
zvonohry a zahájení veřejné sbírky nadačního fondu Mariánské Týnice
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aktivity Centra baroka pokračovaly v roce 2020 v návaznosti na původní projekty a rozpracované úkoly. Úder koronavirové krize však významně zasáhl do realizace plánovaných a připravovaných akcí, v období roku 2020 byly z důvodů nepříznivé
epidemiologické situace a vládních opatření zrušeny následující akce (rovněž viz již
výše): Barokní památky nečtin a jejich umělecký význam (březen 2020), Vlastivědná
vycházka v rámci mezinárodního projektu „Cisterscapes“ (duben 2020), přednáškový
cyklus za poznáním baroka (duben–červen 2020), Barokní den – zahájení letního barokního festivalu (červen 2020), Vlastivědná vycházka v rámci mezinárodního projektu „Cisterscapes“ (říjen 2020), konference „Cistercian monastic landscapes: research –
valorization – mediation“ (16.–18. října, klášter Pforte, proběhlo formou video konference), přednáškový cyklus za poznáním baroka (říjen–listopad 2020), doprovodný program výstavy „Jan Blažej Santini aichel - Geometrie posvátného prostoru“ (říjen,
listopad 2020).
Přednáškový projekt „za poznáním baroka“, situovaný do prostor Soka Plasy, se stal
již tradiční součástí kulturního povědomí regionu. odborníci v předchozích třech letech
vždy v jarním a podzimním cyklu představovali zájemcům o poznávání doby baroka jednotlivá témata z oblasti výtvarného umění, kultury a duchovního života této epochy.
V letošním roce měla zaznít témata věnovaná architektuře, ikonografii, výtvarnému
umění a urbanismu, v podzimním cyklu pak aktuální přednáška k výročí 400 let od bitvy
na Bílé hoře a jejím důsledkům. Cyklus byl ale z důvodu pandemie Covid-19 zrušen.
Spolupráce Centra baroka s ostatnímu subjekty:
Důležitá je dlouhodobá spolupráce se spolky. Spolek „Putování za Santinim“ se podílí
na rozvíjení povědomí odkazu života a díla architekta Santiniho a užší spolupráci mezi
správci a majiteli jednotlivých objektů. V současné době spolek směřuje své aktivity
k výročí úmrtí tohoto architekta v roce 2023 a popularizaci jednotlivých objektů. Citelnou
ztrátou bylo úmrtí doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka, CSc., který byl garantem interpretace
barokní architektury a odkazu Santiniho tvorby.
Významnou složkou je zapojení muzea prostřednictvím Centra baroka do mezinárodních projektů. V rámci příprav projektu CISTErSCaPES - CISTErCIan LanDSCaPES ConnECTInG EUroPE (Leader Trans national Cooperation project TnC I +
TnC II) je zahrnuto historické území bývalého plaského klášterního panství. V Centru
baroka působím jako konzultant ve spolupráci s Mgr. radkou ranochovou, Ph.D.
a Ing. Ivo Kornatovským při zpracování podkladů, map, rešerší a pro součinnost na přípravě projektových programů. nadnárodní mezinárodní projekt nese ambici spojit vybrané cisterciácké kláštery šesti zemí (německo, Francie, rakousko, česko, Polsko,
Slovinsko) pro prezentování dochované cisterciácké barokní kulturní krajiny v její autenticitě. Cílem projektu má být značka Evropského kulturního dědictví, uděleného Evropskou komisí. V roce 2020 proběhlo zapracování lokalit a vybraných objektů do
společné projektové databáze a uskutečnily se video konference k jednotlivým dílčím
otázkám, workshopy a projektové online schůzky (březen – listopad 2020).
Příprava zvonohry
nezbytným požadavkem na popularizaci doby baroka je hodnota autenticity barokního
prostředí. Barokní den měl za cíl představit téma příprav zvonohry pro Mariánskou Týnici - v roce 2020 prostřednictvím pojízdné zvonohry, carillonu, a tanečním představením, kterému měl dominovat tzv. zvonový tanec v podání Hartig Ensemble, poprvé
uvedený roku 1679. Věříme, že se připravovaný program věnovaný zvonohře podaří zrealizovat v některém z dalších ročníků.
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rekonstrukce a údržba objektu

Mariánská Týnice
národní kulturní památka (430), rejstříkové číslo: 23944/4–1330
činnost stavebního oddělení v roce 2020
Stavební oddělení vykonává svoji samostatnou činnost v rámci drobné údržby objektu,
péče o plochy areálu, o zeleň a výsadby květin po dobu celého roku podle potřeb a aktuálních sezonních úkolů, též reaguje na požadavky průvodců pro zajištění plynulého
chodu návštěvní sezóny. Práce se organizuje i v součinnosti s historickým oddělením,
pro něž pracovníci stavebního oddělení vykonávají nezbytnou součinnost při kulturních
a výstavních akcích. Porady oddělení se konají pravidelně a jsou z nich pořizovány zápisy (7. dubna 2020, 15. července 2020, 5. října 2020, 14. prosince 2020).
Stavební oddělení bylo obsazeno dvěma pracovníky na plný úvazek (zdeněk Peterka,
Jaroslav Staněk) a dvěma na poloviční úvazek (zdeněk Tupý, Jindřich Kovařík) a pracovnicí pečující o květinové výsadby a estetickou úroveň expozice, prostory pro návštěvníky a pracovny zaměstnanců.
Stavební opravy a bezpečnost objektu
Stavební opravy se soustřeďují na budovu proboštství, kde probíhá celoročně oprava
omítek, sanace zdiva proti vlhkosti, opravy okenních nátěrů a mříží v přízemí proboštství
a ve věžích nátěry žaluzií a opravy okenních rámů. Během jara 2020 byla realizána mj.
oprava označení muzea, také informační tabule Stará cesta. Bylo provedeno čištění
chodníků a západního nádvoří od mechu, byla provedena údržba laviček.
Ve vnitřní části byly zhotoveny nové nájezdy pro vozíčkáře u kostela a v západním ambitu, dále oprava akumulačních kamen v knihovně, montáž nových žaluzií v refektáři.
Dokončeno bylo natírání oken v přízemí, byl proveden úklid půdy, kůlny, skladů a venkovní ohrady. opatření proti vlhkosti vedlo k okopání zdi v západním ambitu a aplikací
sanační omítkou. Pro plánované kulturní akce byly zhotoveny sokly na výstavu Merkur,
dále kulisy na jarní oživlou prohlídku.
V období měsíců duben až červen 2020 došlo k opravám prasklin kolem schodiště do
patra, dokončení sanačních omítek a vrchních nátěrů v ambitu a také v kanceláři knihovny muzea. odpady z okapů byly znovu zatrubněny a vsunuty do kanalizace pod budovu. Ve věžích proboštství byla nově natřena okna. započalo se s vyklízením skladových prostor na půdě s výhledem na nový depozitář.
Vzhledem ke koronavirovou pandemií byla zhotovena zástěna z plexiskla v recepci průvodcovny v souladu s epidemiologickými opatřeními. V expozici venkov byla provedena
výměna několika zastaralých zářivek za nové LED-osvětlení. V návštěvnickém provozu
bylo nutno vyměnit několik zámků ve skříňkových šatnách, opravit oznamovací tabuli
na parkovišti, opěrné stojany na půdopokryvné růže v západním ambitu. Ve spolupráci
s firmou Beneš Elektro byla odstraněna závada v systému nočního osvětlení objektu.
Během léta byla v pravidelných intervalech ošetřována zeleň (střihání keřů, sekání
trávy v ambitu a ve venkovních prostorách) a položeny nástrahy proti hrabošům.
V součinnosti s firmou Václav Staněk–Elektroslužba a Pavel Šalom, střechy a izolace,
byla pomocí vysokozdvižné plošiny opravena část střechy budovy proboštství a vyčiš│33
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zahradní úprava západního ambitu, 8. 8. 2020.

těny okapy. Během podzimu byl proveden úklid listí, údržba laviček a venkovního mobiliáře, následně došlo k zazimování kašny v ambitu a k opravě venkovního osvětlení.
starých výstavních panelů v kostele. Průběžně a také sezonně bylo realizováno mytí
oken proboštství.
odpady
odpad je tříděn a pravidelně odvážen, je respekována nová směrnice pro nebezpečný
odpad v registraci na Ministerstvu životního prostředí.
Pracovníci stavebního oddělení se během odstávky elektrické energie zúčastnili odborných exkurzí, školení řidičů a BozP.
Péče o trvalou zeleň, keře, trávníky a stromy a květinová výzdoba oken
a okrasných žardinier
Venkovní plochy areálu muzea vyžadují celosezonní péči, která začíná jarními pracemi,
výsadbami, osazení květinových truhlíků do oken. Průběžně podle počasí dochází k běžným úpravám trávníku, keřů a rostlin. Intenzivní sekání proběhlo hlavně před barokním
dnem. V horkých dnech probíhá zálivka v ambitu a před muzeem. V dílně byly vyrobeny
stojany na novou květinovou výzdobu do kostela. ze zahradní údržby bylo na podzim
provedeno zastřižení keřů a úklid listí, sestřižení buxusů a ničení plevele. na podzim
byla zazimována trvalá zeleň, vyčištěny trávníky a položeny nástrahy proti hrabošům,
úklid laviček a údržba zahradnického nářadí.
Spolupráce s historickým oddělením
Technicky oddělení vytváří nepostradatelné zázemí pro kulturní akce jako jsou koncerty
a výstavy, úklid areálu po venkovních akcích. zkušený tým ve spolupráci s kurátory výstav šetří prostředky na výstavnické firmy a své zkušenosti s provozem dvou až tří vý│34
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stav najednou zvládá s ohledem na bezpečnost a ochranu exponátů vynikajícím způsobem. Pro oživlé prohlídky zajišťuje mobiliář, kulisy a následně pomoc při akcích, při prostorových výstavách instalaci panelů, dovoz exponátů, mobiliáře na vernisáže.

Konzervátorské práce: mlátička na obilí inv. č.13821 a pluh inv. č. 24531.
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Ekonomika a provoz

zřizovatelem schválený provozní příspěvek na rok 2020 byl ve výši 12 583 tis. na základě
usnesení PK ze dne 22. 6. 2020 nám byl přidělen příspěvek na energetický monitoring
ve výši 251 tis. Kč, dále jsme prostřednictvím účtu zřizovatele obdrželi 185 tis. Kč na kybernetickou bezpečnost.
z důvodů „restrikce Covid“ byl snížen provozní příspěvek na 11 565 tis. Kč.
Během roku jsme získali neinvestiční grant v rámci grantového programu „Drobotina
2020“ vyhlášeného MaS Světovina o. p. s., ve výši 4,5 tis. Kč na nákup magnetické tabule
na projekt „Světci a jejich příběhy“.
Celkové výnosy dosáhly částky 13 786 tis. Kč
Výnosy ze vstupného byly 443 tis. Kč
Dalšími významnými výnosovými položkami jsou příjmy z prodeje zboží v hodnotě
231 tis. Kč a příjmy za archeologický průzkum ve výši 228 tis. Kč.
na krytí nákladů na opravy a udržování objektu a zařízení byl čerpán investiční fond ve
výši 398 tis. Kč.
Hospodářský výsledek organizace byl zisk 15 tis. Kč.
Celkové náklady ve výši 13 770 tis. Kč jsou tvořeny náklady na mzdy, sociálními a zdravotními náklady, spotřebou elektrické energie, náklady na prodané zboží.
rekonstruovaný objekt je odepisován. Celkové odpisy hmotného a nehmotného majetku
dosáhly výše 1 812 tis. Kč.
za 486 tis. Kč jsme pořídili drobný hmotný majetek (urnové schránky na uložení ostatků
nalezených při výstavbě nového ambitu, dva nové počítače, fotoaparát, žaluzie do výstavního sálu a další drobný majetek).
V rámci programu „Energetický monitoring“ byly pořízeny teplotní a vlhkostní čidla
a další příslušná zařízení. nákladová položka ostatní služby zahrnuje provedené revize,
nájem prostor pro uložení sbírkových předmětů, elektronické zabezpečení objektu, poplatky za likvidaci odpadů, dezinfekci, zajištění kulturních programů atd.
Investiční náklady
organizace proinvestovala celkem do projektu IroP za rok 2020 částku 11 159 tis. Kč,
jako náklady uznatelné, 3 722 tis. Kč byly náklady vymezené se schválením zřizovatele
jako náklady neuznatelné z projektu IroP.
z investičního fondu bylo pořízeno kování na dveře v hodnotě 67 tis. Kč, modernizace
elektronického zabezpečovacího systému v hodnotě 99 tis. Kč a výtvarné řešení zvonů
v hodnotě 104 tis. Kč.
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Struktura zaměstnanců
zaměstnanci podle dosaženého vzdělání a kvalifikace:
8 vysokoškoláci humanitních a uměleckých oborů /historik, historik umění, umělecký
fotograf, archeolog/
1 pracovník s odbornou licencí MK čr
5 středoškoláků s odbornou praxí v oboru
3 vyučení s dlouholetou praxí
Počet mužů 9
Počet žen
8
Většina zaměstnanců má znalost práce na PC, řidičský průkaz, jazykové znalosti. Kvalifikace se zvyšuje odbornými školeními. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni osobními
ochrannými prostředky podle norem a vnitřní směrnice. Kolektiv zaměstnanců se aktivně podílí na všech činnostech muzea.
Péče o pracující je také realizována z fondu FKSP
organizace přispívá zaměstnanci na stravenku 50,- Kč, z FKSP je přispíváno zaměstnanci dvaceti procenty z ceny stravenky, zaměstnanec si hradí 30,- Kč.
Stav pracovníků Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
ke dni 31. 12. 2019
Funkce

Jméno, výše pracovního úvazku

Ředitelka
zástupce ředitelky, dokumentátor, fotograf,
editor, výstavní kurátor
Hlavní kurátor sbírek, vedoucí
historického oddělení
Kurátor sbírek, pracovník historického oddělení
Vedoucí Centra baroka
Vedoucí stavebního oddělení
Ekonomka, účetní

PhDr. Irena Bukačová 1,0

Účetní, péče o zeleň
Knihovnice, dokumentátorka
Dokumentátor, metodik pro kroniky,
etnograf
Dokumentátor, etnograf
archeolog
Průvodkyně a práce s veřejností
Průvodkyně, dokumentátorka
Technický pracovník stavebního
a historického oddělení
Technický pracovník stavebního
a historického oddělení
Správce objektu a bezpečnostní technik
Úklid prostor

doc. Mgr. Václav Podestát 0,75
Mgr. Jiří Fák 1,0
Mgr. Jiří Kříž 1,0
Mgr. et Mgr. Pavel Beneš 1,0
Jindřich Kovařík 0,5
Lenka zemanová 1,0 (do VI/2020)
Lenka ryšicová 1,0 (od VII/2020)
Ing. Monika Jirásková 1,0
Hana Tupá 0,625
Jana Dientspierová 0,5
adéla Kožíšková 0,75
Mgr. Daniel Stráník 1,0
Hana Fryčková 1,0
Bc. Jitka Martínková 1,0
Jaroslav Staněk 1,0
zdeněk Tupý 1,0
zdeněk Peterka 1,0
Dagmar Jíchová 0,75

V letní sezóně zaměstnáváme brigádníky studenty, kteří pracují jako průvodci.
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Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020
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Fotografie pracovníků muzea v Mariánské Týnici, 17. 12. 2020.
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Fotografie pracovníků muzea (prosinec 2020).
(zleva doprava: PhDr. Irena Bukačová, Jana Dienstpierová, adéla Kožíšková,
Lenka ryšicová, JIndřich Kovařík, Mgr Jiří Fák, doc. Mgr. Václav Podestát,
Mgr. et Mgr. Pavel Beneš, Hana Tupá, Mgr. Jiří Kříž, Ing. Monika Jirásková,
zdeněk Peterka, Mgr. Daniel Stráník, Hana Fryčková, zdeněk Tupý,
Jitka Martínková, Dagmar Jíchová, Jaroslav Staněk)
│42
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závěr

Každý se na svět díváme ze svého jedinečné úhlu, který je podmíněn postavením, zkušenostmi, ideály, ano také ideály. Pracuji v Mariánské Týnici, Muzeu a galerii severního
Plzeňska, národní kulturní památce, skvostu evropské barokní architektury. Můj pohled
do přístího roku je tedy obrazně z tého dominaty krajiny Kralovicka. Památka prochází
jednou z nejdůležitejších etap své existence - v roce 2021 bude dokončen projekt obnovy,
podpořený evropským grantem programu IroP. Mariánská Týnice, kterou zvědavě obcházejí netrpěliví a zvědaví turisté, se otevře pro veřejnost v červnu. ambit postavený
na východní straně areálu, podle projektu Jana Blažeje Santiniho, čekal tři století na
své dokončení - symetrie stavby a její ideální podoba bude dovršena, arkádové chodby
a kaple zrcadlově odrážejí stavbu na západní straně. Jejich výmalba podle barokní ikonografie sedmi radostí Panny Marie bude dokončena a pohled do kleneb kaplí nás spojí
s minulostí jedinečnou krásou, ano dokončení projektu bude vrcholem roku 2021, radostí
nad tím, že dodnes lidé umí to, co dokázali jejich předkové, umí projektovat, stavět i malovat. To bude společná radost všech, kteří se podíleli na uskutečnění jedinečné myšlenky.
očekávám, že zvedneme hlavu vzhůru. Jsem bytostný optimista, věřím na zázraky,
které se naučíme vidět a za ně děkovat. V hodnocení roku 2020 jsou důležitými momenty
činnosti Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici prezentace výsledků
muzejní práce veřejnosti (výstavy, publikace, přednášky), spolupráce s obcemi a neziskovým sektorem regionu. Muzejní a památková činnost se v Mariánské Týnici harmonicky doplňují a vytvářejí ideální představu o využití kulturní památky pro vzdělání,
cestovní ruch a kulturní a společenský život v maximální možné kvalitě.
Vlastní muzejní činnost se rozvíjela ve shodě s plánem historického oddělení a v návaznosti na kulturní program Plzeňského kraje, k němuž muzeum aktivně přispívalo.
Informace o činnosti jednotlivých oddělení Muzea a galerie se opírají o zprávy historického, stavebního a ekonomického oddělení.
činnost muzea po odborné stránce spočívá na kvalifikovaných zkušených, specializovaných tvůrčích osobnostech, prodchnutých vlasteneckým idealismem, vyznačujícími
se profesionální etikou, hlubokými regionálními vazbami a příkladnou úctou ke kulturnímu a památkovému dědictví, kterou zviditelňují přednáškami, publikační činností
a koncepčním přístupem ke svěřeným kulturním hodnotám a jejich prezentaci.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici má tradičně vynikající renomé jako instituce, sídlící v účelně a pečlivě udržované památce, naplněné kultivovanou aktivitou, spoluvytvářející regionální nabídku pravidelných společenských
a kulturních akcí. V ekonomickém zhodnocení roku 2020 organizace dosáhla díky zodpovědnému hospodaření kladného hospodářského výsledku a roční zisk činí 15 000 Kč.
nastávající rok 2021 bude nepochybně dramatický, plný protikladů, dobré však převáží.
Budeme jistě pokornější a vnímavější k hodnotám, které nás obklopují i přesahují.
PhDr. Irena Bukačová, ředitelka
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Jednání o zachování železničního provozu na trati čD rakovník–Mladotice
se zastupitelem a náměstekem hejtmana pro oblast dopravy, ing. Pavlem čížkem,
starostou města Kralovice ing. Karlem Popelem a dalšími specialisty
na oblast dopravy. Mariánská Týnice, 4. 6. 2020.
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Setkání s Ing. Vladislavem Vilímcem náměstkem hejtmana pro oblast kultury a památkové péče PK, Ing. alenou Svobodovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu PK (dále zleva: PhDr. František Frída, PhDr. Pavel Suk,
Mgr. Luboš Smolík). Mariánská Týnice, 15. 6. 2020.

Porada odboru kultury a památkové péče KÚ Plzeňského kraje v Mariánské Týnici
s řediteli spravovaných institucí, 15. 6. 2020.
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Ukládání druhé pamětní listiny ve východním ambitu (kaple sv. Humbelíny
a nalezení Páně) v Mariánské Týnici (Ing. Vladislav Vilímec, PhDr. Irena Bukačová),
15. 6. 2020.
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Ing. arch. Jan Soukup při podpisu pamětní listiny ve východním ambitu
v Mariánské Týnici, 15. 6. 2020.

Ukládání druhé pamětní listiny ve východním ambitu v Mariánské Týnici, 15. 6. 2020.
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Mga. Jan Spěváček a Mgr. et Mgr. Pavel Beneš při ukládání druhé pamětní listiny
ve východním ambitu v Mariánské Týnici, 15. 6. 2020.

Setkání ředitelů zřizovaných organizací PK na slavnosti ukládání druhé pamětní
listiny ve východním ambitu v Mariánské Týnici, 15. 6. 2020.
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rozloučení s dlouholetou vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu PK, Ing. alenou Svobodovou v Mariánské Týnici, 15. 6. 2020.
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Plakáty výstavy Jan Spěváček / Meandry malby, 16. 6.–13. 9. 2020.

Pohled do instalace části výstavy Jan Spěváček / Meandry malby, 16. 6.–13. 9. 2020,
v kostele zvěstování Panně Marii.
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Mga. Jan Spěváček, malíř.

z výstavy Jan Spěváček / Meandry malby, 13. 9.–16. 6. 2020.
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Pohled do instalace výstavy „SaLon 2020“ v refektáři, 24. 6.–16. 8. 2020.
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Pohled do instalace výstavy „SaLon 2020“ v refektáři, 24. 6.–16. 8. 2020.
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Velorex rally se zastávkou v Marianské Týnici, 8. 8. 2020.
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zahájení výstavy Milan Bauer / Putování za Julesem Vernem, 18 . 8.–20. 9. 2020.
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Výstava Milan Bauer / Putování za Julesem Vernem, 18 . 8.–20. 9. 2020.
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Ing. Pavel Karpíšek, JUDr. Marcela Krejsová, Ing. Martin Doksanský,
Mgr. radka Trylčová, Mgr. Josef Gilbert Matuška, Ing. Pavel čížek, 19. 8. 2020.

Slavnostní otevření rekonstruovaného, historického mostu v rabštejně nad Střelou
s následnou přednáškou archeologa muzea, Mgr. Daniela Stráníka, 19. 8. 2020.
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Vystoupení „za hlasy zvonů“ divadelního spolku Tyl z čisté
(noc v muzeu), 28. 8.–29. 8. 2020.
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Vystoupení „za hlasy zvonů“ divadelního spolku Tyl z čisté
(noc v muzeu), 28. 8.–29. 8. 2020.
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Vystoupení „za hlasy zvonů“ divadelního spolku Tyl z čisté
(noc v muzeu), 28. 8.–29. 8. 2020.
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Mariánská pouť s pobožností, kterou celebroval pomocný biskup pražský,
Mons. Václav Malý, 6. 9. 2020.
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Beseda s pomocným biskupem pražským, Mons. Václavem Malým, 6. 9. 2020.
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Pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý, Ing. Josef Šanda, Mgr. Marie Šandová,
Mariánská Týnice 6. 9. 2020.

Setkání po Mariánské pouti s pobožností, kterou celebroval pomocný biskup pražský,
Mons. Václav Malý, 6. 9. 2020.
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Den vozidel značky Fiat a Maluch v Mariánské Týnici, 12. 9. 2020.
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zahájení výstavy Fotokluby severního Plzeňska (doc. Mgr. Václav Podestát,
Ing. Ivo Kornatovský), 15. 9. 2020.
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zahájení výstavy Fotokluby severního Plzeňska, 15. 9. 2020.
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zahájení výstavy Jan Blažej Santini aichel–Geometrie posvátného prostoru na
plánech a geometrických analýzách Ladislava Moučky, Mariánská Týnice, 22. 9. 2020.
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zahájení výstavy Jan Blažej Santini aichel–Geometrie posvátného prostoru na
plánech a geometrických analýzách Ladislava Moučky, Mariánská Týnice, 22. 9. 2020.
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zahájení výstavy Jan Blažej Santini aichel–Geometrie posvátného prostoru na
plánech a geometrických analýzách Ladislava Moučky, Mariánská Týnice, 22. 9. 2020.
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„Historickým vlakem do Kralovic“ a výstava připravená muzeem v Mariánské Týnici
o historii železniční dopravy, Kralovice 27. 9. 2020.
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Slavnost sázení lípy v Mariánské Týnici na začátek obnovované
historické cesty do Sechutic, 28. 9. 2020.

zleva doprava: MUDr. Vojtěch Martínek CSc., Ing. Karel Popel,
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Mgr. radka Trylčová,
Ing. Pavel Karpíšek, Ing. Lukáš Janko, 28. 9. 2020.
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Pracovní exkurze pracovníků muzea do Hodyně, Kozojed, Hřešihlav, Bujesil,
a na zříceninu hradu Libštejn, 13. 10. 2020.
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Pracovní exkurze pracovníků muzea do Hodyně, Kozojed, Hřešihlav, Bujesil,
a na zříceninu hradu Libštejn, 13. 10. 2020.
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ar 1/2018, rabštejn na Střelou, rekonstrukce kamenného ledolamu mostu.

ar 3/2018, Kozojedy, výstavba rodinných domů.
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ar 21/2018 Dolní Bělá - průtah.

ar 21/2018 Dolní Bělá - průtah.
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ar 11/2019, Manětín čoV a kanalizace.

ar 11/ 2019, Manětín čoV a kanalizace.
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ar 12/ 2019, Kožlany, průtah.

ar 12/2019, Kožlany, průtah.
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ar 1/2020 Detektorový průzkum v Ćerníkovicích, nález statéru.

ar 2/2020 Detektorový průzkum v Písku u Líšťan.
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a 3/2020 Přístavba a rozšíření výrobní haly amagasaki Pipe, Kožlany.

ar 14/2019 Plasy, výstavba komunikace k bytovým domům č.3 a 4.
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ar 4/2020, II/201 Mariánský Týnec, stabilizace svahu.

ar 4/2020, II/201 Mariánský Týnec, stabilizace svahu.
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„archeologické léto“, olšanské polesí, 5. 7. 2020.
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„archeologické léto“, olšanské polesí, 5. 7. 2020.
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Plakát na archeologické léto 2020.
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„archeologické léto“, rezervace Krašov, 19. 7. 2020.
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„archeologické léto“, rezervace Krašov 27. 7. 2020.
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„archeologické léto“, olšanské polesí, 2. 8. 2020.
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restaurátorské práce: kované kříže inv. č. 16228 (nahoře), inv. č. 16227 (dole).
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restaurátorské práce: kované kříže inv. č. 12283 (nahoře), inv. č. 12284 (dole).
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Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, č. 1–4, 2020.
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