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1.1 | Úvodem
                   PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

 Rok 2021 byl druhým rokem poznamenaným celosvětovou pandemií covid 
19. Situace z předchozího roku se opakovala a zahájení sezóny se posunulo na květen. 
Opět se částečně pracovalo na home office a práce byla organizována tak, aby se lidé co 
nejméně potkávali. Většina aktivit byla spojena s novými expozicemi, jejich dokončová-
ním a s publikační činností. 
 K tisku byla připravena odborná publikace PhDr. Milana M. Bubna, Ph.D. Čes-
ké velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách, k níž jsme pořizovali veškerou 
fotodokumentaci. Z pera dokumentátora muzea Roberta Maloty vznikl třicetistránkový 
komiks Pan Bavor a křížová výprava. 
 Historička Markéta Kohoutová a archeolog Vlastimil Král připravili další díl 
naší ediční řady Stavební vývoj strakonického hradu. Odborní pracovníci muzea také 
připravili podklady pro dva animované filmy a 15 dotykových obrazovek, které budou v 
expozicích. Vlastními silami natáčíme i stříháme filmy. 
 Jarní nucenou uzavírkou byla především zasažena výstavní, přednášková           
a další kulturně-společenská činnost muzea. Velká část akcí nemohla být realizována, což 
ovlivnilo i celkovou návštěvnost a výši vlastních příjmů. 
 Edukační činnost byla převedena do on-line roviny.  Na sociálních sítích muzea 
(Facebook, Instagram, YouTube) probíhala denní aktualizace a přibývaly kvízy, edukační 
a tvořivá videa či aktuální informace z rekonstrukce muzea. 
 Závěr roku byl opět poznamenán covidovou pandemií. I když sezóna doběhla 
do konce, vánoční výstava byla otevřena a edukace pro děti se uskutečnily (byť za přís-
ných hygienických opatření), vánoční trhy byly celostátně zrušeny.
 Klíčovou činností pro tento rok však zůstala pokračující rekonstrukce muzej-
ních výstavních a expozičních prostor. Přes mnohá úskalí, se kterými jsme se museli 
vypořádat, byla stavební část závěrem roku 2020 zdárně dokončena a stavba předána 
muzeu jako uživateli. 
 Rok 2021 byl ve znamení navazujících prací, přípravy expozic. V této rovině se 
počátkem roku příliš nedařilo. Firma Revyko, spol. s r. o., která zajišťovala dodávky mobi-
liáře, se dostala do časových potíží a velkou část své zakázky musela přenechat slovenské 
firmě Destin a. s. Čachtice. Vlivem pandemie však došlo k uzavírkám hranic, a tak práce 
na mobiliáři doznaly dalšího zpoždění. Touto situací byly ovlivněny i navazující činnosti, 
interiérové osvětlení a instalace audio a video techniky. Výsledkem bylo nejen prodlou-
žení termínu smlouvy na dodávky mobiliáře, ale také celkový posun otevření nových 
expozic na další sezónu 2022. 
 Nedařilo se v I. polovině roku ani ve výběrových řízeních. Obě velké soutěže se 
musely opakovat, a tak došlo k dalšímu zpoždění.
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 Bez problémů pokračovalo jen restaurování a konzervování sbírkových před-
mětů, pořizování modelů (karaky a sanitního vlaku), kopií a faksimilií, jejichž originály 
nejsou běžně dostupné a přesto je chceme návštěvníkům představit. 
 Díky možnosti nákupu sbírkových předmětů z  prostředků IROP byla velmi 
obohacena sbírka dud a motocyklů. Všechny předměty najdou své místo v budoucích 
expozicích. V oblasti péče o sbírky jsme pokračovali v ošetřování sbírkových předmětů, 
které budou využity v nových expozicích a pokračovali v inventarizaci sbírkového fondu 
dle zákona 122/2000 Sb. a dle plánu na rok 2021. Nedokončené inventarizace byly pře-
sunuty na rok 2022. Jarní uzavření areálu vodního mlýna Hoslovice jsme využili k jeho 
údržbě a opravám.
 Přestože má muzeum za sebou složitý rok plný neustálých změn a řešení pro-
blémů, snažili se jeho pracovníci plnit zadané úkoly i s velkou mírou tolerance a pocho-
pení. Patří jim za to velké poděkování. Byla od nich požadována nejen profesní zdatnost 
a plné pracovní nasazení, ale pracovali za jiných podmínek a mnohdy nad rámec svých 
pracovních náplní.
 Poděkování patří také všem našim návštěvníkům, sponzorům a  podporova-
telům, kteří nám i  přes problémy, které rok 2021 přinesl, zůstali věrní a  snaží se nás 
podporovat.
 Speciální poděkování patří našemu zřizovateli, díky kterému se všechny pro-
blémy spojené s rekonstrukcí i s covidovou pandemií zdárně vyřešily a nadále i řeší.

Zaměstnanci firmy Destin připravovali interiérové vybavení nových expozic
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1.2 | Časová osa realizace projektu IROP
                   PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

•13. května 2016 vyhlášeno výběrové řízení (VŘ) na generálního projektanta stavební 
rekonstrukce (smlouva uzavřena s ateliérem DOMUS Ing. arch. Tupý dne 20. 6. 2016)
•Březen 2017 podána žádost do 52. výzvy IROP s projektem Obnova vybraných objektů 
v areálu NKP strakonický hrad
•Květen 2017 VŘ na dodavatele projektové dokumentace muzejních expozic a interié-
rového řešení souvisejících prostor (srpen 2017 podepsána smlouva s Ing. arch. Hynkem 
Fetterlem)
•Leden 2018 oznámení MMR ČR o získání dotace 
•Březen 2018 VŘ na dodavatele stavebních prací na obnovu hradu, restaurování 
nástěnných maleb a kamenných prvků (11. 7. podepsána smlouva s firmou Pohl a. s. 
Roztoky a restaurátorem Jiřím Novotným)
•1. července 2018 uzavřeno muzeum, zahájeno stěhování
•13. července 2018 předáno staveniště firmě Pohl a. s. Roztoky
•Září 2019 VŘ na dodavatele grafického řešení expozic (v říjnu 2019 uzavřena smlouva 
s Petrem Liškou)
•Září 2019 VŘ na dodavatele výstavního fundusu (smlouva uzavřena v lednu 2020 s 
firmou Revyko s.r.o.)
•Leden 2020 VŘ na dodavatele tiskovin a velkoplošných tisků (smlouva uzavřena v květ-
nu 2020 s firmou Grafpro, s.r.o.)
•Červen 2020 VŘ na výrobce dvou animovaných filmů (smlouva uzavřena 2020 s MgA. 
Janem Míkou)
•Listopad 2020 vyhlášeno VŘ na dodavatele interiérového osvětlení (zrušeno únor 
2021)
•31. 12. 2020 ukončena stavební část projektu a restaurování nástěnných maleb a ka-
menných prvků
•Březen 2021 opětovné VŘ na dodavatele interiérového osvětlení (smlouva uzavřena s 
firmou Kuběnský spol. s r.o. v červnu 2021)
•31. května 2021 předána zakázka od firmy Revyko
•Únor 2021 vyhlášení VŘ na dodavatele audio a video techniky (v červnu 2021 zrušeno)
•Listopad 2021 předání zakázky interiérového osvětlení
•Červen 2021 opětovné vyhlášení VŘ na dodavatele audio a video techniky (smlouva 
byla uzavřena s firmou AQ audio studio s.r.o. v září 2021)
•Prosinec 2021 předání zakázky audio video techniky
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Jedna z dotykových obrazovek v expozici textilu

Nasvěcování firmou Kuběnský s. r. o. v expozici maltézských rytířů
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1.3 | Rok 2021 ve světle projektu IROP
                   PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

 Na stavební rekonstrukci, která skončila 31. 12. 2020, navázala tvorba nových 
expozic včetně interiérového osvětlení a vybavení audio video technikou. Výběrové říze-
ní na dodavatele interiérů vyhrála firma REVYKO s. r. o. Praha.
 Zahájení prací však spadlo do období covidové pandemie a karanténa začala 
stíhat karanténu. Velké problémy měl i generální subdodavatel, slovenská firma DESTIN 
z Čachtic. Časové zpoždění nabralo několik měsíců, takže plánované otevření v červenci 
roku 2021 bylo odsunuto až na zahájení další sezóny v roce 2022. Zpoždění se snažila do-
honit zejména firma DESTIN, která v období rozvolnění pracovala v kuse tři týdny. Obdiv 
můj i mých kolegů patří zejména panu Jozefu Horváthovi, který nám názorně předváděl, 
jak bezproblémově přejíždět česko-slovenské státní hranice v době největší pandemie, 
kdy na práci a cestu tam i zpět měl pouhých 24 hodin.
 Při tvorbě expozic hraje velmi důležitou roli její výtvarné ztvárnění. Toho se ujal 
kolektiv architektů Hynek Fetterle, Miloslav Čejka a Vojtěch Lstibůrek, grafické práce pro-
váděl zkušený grafik Petr Liška. Zažili jsme s nimi mnoho vzrušených debat, společného 
projektování, předělávání, probdělých nocí, ale nakonec i pocitů z dobře udělané práce.
 Díky nim se návštěvníkům v roce 2022 představí pět moderních expozic, nové 
zázemí, společenské a edukační sály. Do moderních prostor se již koncem roku 2021 
začala stěhovat i muzejní knihovna a badatelna.
 Nové expozice představují oblasti, které jsou pro naše město typické, ovlivnily 
celý jeho vývoj, složení jeho obyvatel i kulturní život. Svou expozici bude mít textilní výro-
ba, průmyslová výroba ČZ (zbraně, motocykly, řetězy a další současný výrobní program), 
samozřejmě jsme nemohli vynechat dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé 
komendy maltézského řádu vzniká zcela nová, v ČR jediná a jedinečná expozice věnova-
ná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Málokdo totiž ví, že řád 
johanitů zde pobýval již od roku 1243 do roku 1925 a téměř tři století zde bylo i sídlo 
jeho velkopřevorství. Při tvorbě této expozice byl velkou oporou našemu muzeu historik 
maltézského řádu PhDr. Milan Buben, který je autorem všech textů v jednotlivých sálech.
 Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, kte-
ré jim pobyt v prostorách muzea zpříjemní. Součástí prohlídky budou i dva animované fil-
my, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu 
od 12. století. Jejich autorem je Jan Míka z Tábora. Při této příležitosti je třeba ocenit práci 
firem AQ audio studio a firmy St.dio. Dokázaly nainstalovat, propojit a „rozchodit“ 15 do-
tykových obrazovek včetně tvorby edukačních programů, instalace zvukových a filmových 
projekcí a k tomu ještě synchronizovat světla nainstalovaná firmou Kuběnský spol. s r. o.
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Ukázka z animovaného filmu Vývoj strakonického hradu
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1.4 I Personální obsazení muzea v roce 2021
                   PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

Oddělení marketingu, propagace 
Zuzana Pekárková – vedoucí oddělení, programový a marketingový pracovník  
Miroslava Hadová - grafik, výtvarník (do 30. 11. zástup za MD a RD)
Mgr. Kateřina Prokopcová – edukační pracovník
Mgr. Lucie Kupcová – programový a marketingový pracovník
Radka Straková – výstavář 
Bc. Soňa Černovská - edukační pracovník  od 1. 10. 2021

Oddělení provozní 
Zdeněk Peterka – vedoucí oddělení, technický pracovník, zásobovač
František Vávra – řidič, technický pracovník
Marie Římanová – uklízečka 
Lucie Spáčilová  – uklízečka (od 1. 6. 2021)

Oddělení ekonomické
Ilona Sedláčková – vedoucí oddělení, ekonom, IROP (od 15. 7. 2021 zástupce ředitelky)
Renata Ouředníková – PaM, výběrová řízení, GDPR 
Miroslava Francová – účetní, referent správy majetku
Radka Soukupová –  administrativní a spisový pracovník
Václav Pokorný – správce IT
Bc. Jan Kuneš – průvodce, pokladní
Lenka Kadečková - průvodce, pokladní 

Oddělení odborných pracovníků
Mgr. Marie Kotlíková – zástupce ředitele,  vedoucí oddělení, etnografka (do 14. 7. 2021, 
poté odchod na MD) 
František Lukeš – kurátor sbírkového fondu
Mgr. Irena Novotná - etnografka
Mgr. Vlastimil Král – archeolog 
Ludmila Vilánková – knihovnice, podsbírka fotografií, pohlednic a starých tisků 
Mgr. Robert Malota – dokumentátor (od 15. 7. 2021 zastupující vedoucí oddělení)
Mgr. Kateřina Šmídová – správce depozitáře, konzervátorka, asistent pedagoga
Mgr. Martin Klecán –  historik, specialista na historii maltézského řádu 
PhDr. Markéta Kohoutová – historik (do 31. 12. 2021)
MgA. Karin Sojková Černá – konzervátor, restaurátor (od 6. 4. 2021)
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Hoslovice
Jaroslav Janout – správce areálu Hoslovice
Miroslav Němec – průvodce, pokladní

 Na zajištění provozu mlýna v Hoslovicích, černé kuchyně a věže Rumpál na 
hradě ve Strakonicích bylo v krácené sezóně 2021 využito i služeb brigádníků, kteří byli 
v muzeu zaměstnáni na dohody o pracovní činnosti a provedení práce.

Část zaměstnanců muzea v areálu hoslovického mlýna
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Pohodová atmosféra ve světnici hoslovického mlýna

Muzejní ekonomky Ilona Sedláčková a Renata Ouředníková
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2.0 | Oddělení programu 
   a propagace
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2.1 | Činnost oddělení programu a propagace 
                   Zuzana Pekárková

Hlavními nástroji k plnění úkolů za rok 2021 byl marketingový plán, plán pedagogické 
činnosti, výstavní plán, společná propagace organizací zřizovaných Jihočeským krajem, 
spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, aktivity zaměřené na cílovou sku-
pinu dětí, mládeže a seniorů.

V roce 2021 jsme vydali tyto tiskoviny: 
•DL letáky s termíny akcí na celou sezónu (muzeum a vodní mlýn Hoslovice)
•DL letáky s termíny přednášek pro veřejnost – jarní a podzimní přednáškový cyklus
•Oblíbené kapesní kalendáře
•Skládačku s nabídkou edukačních programů pro školy

Tiskoviny byly distribuovány do základních, mateřských a středních škol v regionu, do 
informačních center v okolí a do organizací zřizovaných Jihočeským krajem. Marketin-
gový plán  na rok 2021 byl připraven přibližně ve stejném rozsahu jako v roce 2020 a 
byl splněn.
Celý rok jsme spolupracovali s mediálními partnery Jihočeská televize, Jihočeské týde-
níky, Magazín KAM po Česku, letákový servis Adjust Art. Prezentovali jsme se nejen v 
regionálních tištěných denících, týdenících a magazínech, ale také v rádiích s celorepub-
likovým dosahem.
Pokračovali jsme v cyklu „Jedeme online“ (sociální sítě FB, Instagram, twitter, youtube 
a web muzea), kde jsme po celý rok zařazovali kvízy z historie, odkazy na jednotlivá vý-
znamná výročí a osobnosti v regionu, aktuální zprávy z rekonstrukce hradu včetně foto-
grafií, upoutávky na jednotlivé akce.
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Pracovnice oddělení programu a propagace v areálu hoslovického mlýna
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2.2 | Výstavy a akce 2021
                   Zuzana Pekárková

Výstavy v černé kuchyni:
•3. 3. - 5. 4. Symboly Velikonoc (velikonoční výstava) - výstava byla natočena a zpřístup-
něna návštěvníkům i prostřednictvím sociálních sítí   
•26. 4. - 30. 5. Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice – výstava byla natočena a zpřístupněna 
návštěvníkům i prostřednictvím sociálních sítí. Prodlouženo do 3. června.   
•4. 6. - 30. 7. Helena Šandová - výtvarná výstava
•3. 8. - 29. 8.   Zastavení ve starém čase
•3. 9. - 31. 10.  Pavla Gregorová (vernisáž 2. září)
•19. 11. - 26. 12. Když se řekne zima… (vánoční výstava)

Akce:
•18. 5. Den otevřených dveří
•3. - 5. 12. Adventní trhy pod Rumpálem  - akce zrušena (covid-19)

Vodní mlýn Hoslovice:
•27. 3. Hody, hody doprovody – akce zrušena (covid-19)
•17. 4. Vítáme tě, jaro – akce zrušena (covid-19)
•18. 5. Den otevřených dveří
•22. 5. Z bylinkového hrnečku – akce zrušena (covid-19)
•19. 6. Na sv. Antonína broušení kosy započíná              
•17. 7. Dětský den                                                             
•31. 7. Domácnost paní mlynářky – přidaná akce            
•14. 8. Dožínky                                                                   
•28. 8. Co srpen neuvaří, to už září nedopeče – přidaná akce   
•18. 9. Babí léto na mlýně                                                               
•23. 10. Podzim vchází do dveří                                
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Výtvarnice Helena Šandová (vpravo) při vernisáži výstavy v černé kuchyni

Výtvarná díla Pavly Gregorové v černé kuchyni
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                   Radka Straková

 Pravidelná velikonoční výstava sice byla připravena v prostorách černé kuchy-
ně, ale kvůli covidové pandemii se nemohla uskutečnit naživo. Zájemci si ji mohli užít 
alespoň prostřednictvím počítačové techniky a mobilních telefonů. Výstava Symboly Ve-
likonoc byla připravena na období od 15. března do 5. dubna, přičemž k vidění byla na 
webu muzea a na kanálu youtube. Seznamovala s křesťanskými i pohanskými jarními 
tradicemi a přibližovala nám dny velikonočních svátků v období půstu. Nechybělo ani 
téma tradičních velikonočních dobrot. K online výstavě patřila i rukodělná část pro děti, 
výrobky, které vytvořily doma, vhazovaly do speciálně připravené schránky umístěné u 
muzejní pokladny. Všechna dílka byla poté pověšena na větvičky nainstalované v černé 
kuchyni a stala se tak součástí jarní výzdoby.

2.3 | Velikonoční výstava
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                   Radka Straková

 Vánoční výstavu s názvem Když se řekne zima mohli zájemci navštívit v 
prostorách černé kuchyně od 18. listopadu do 26. prosince. Byla zaměřena na zim-
ní práce, které postupně vymizely, jako je například ledařství, draní peří a svážení 
dřeva na saních. Zima nebyla jen o potřebných činnostech, ale i o zimních dětských 
radovánkách. Ani na ty se na výstavě nezapomnělo. Byly zde zmíněny začátky lyžová-
ní, bruslení a sáňkování. Součástí výstavy byly ozdobené vánoční stromečky od dětí 
z mateřských a základní škol ze Strakonic i okolí. Nechyběl ani tvořivý koutek, kde si 
děti mohly vymalovat a vystřihnout sportující postavičky, které pak zapichovaly do 
zasněženého kopce. Na vernisáži zahrálo pozounové trio Tritonus.

2.4 | Vánoční výstava
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2.5 I Online prostor
                   Mgr. Lucie Kupcová

 V roce 2021 jsme opět připravili nespočet edukačních programů a tvořivých 
dílen k výstavám a akcím muzea. Programy byly naplánovány do prostor černé kuchyně, 
nových edukačních sálů, do mateřských škol či vodního mlýna v Hoslovicích.  Byli jsme 
připraveni na možnost rušení akcí z důvodu epidemiologické situace, a proto jsme větši-
nu naplánovali tak, abychom je mohli snadno přesunout do online prostoru.  
 Velikonoční výstavu jsme veřejnosti zpřístupnili pouze online. Pozměnili jsme 
i doplňkový program se zapojením veřejnosti, aby vše splňovalo bezpečnostní nařízení. 
Stejný osud potkal i výtvarnou výstavu místní základní umělecké školy, která rovněž pře-
šla do online prostoru. Nicméně po uvolnění pravidel mohla být na čas otevřena, pouze 
jsme posunuli termín jejího ukončení. 
 I nadále jsme pokračovali v natáčení vzdělávacích tvořivých videí, ve tvorbě 
kvízů, soutěží o ceny a neustále jsme se snažili připomínat, co právě děláme, jak pokra-
čuje rekonstrukce a že vodní mlýn jede bez přerušení. Přinášeli jsme reportáže z akcí a 
vernisáží či dávali tipy na výlety. Opět jsme využívali komunikační kanály jako je Face-
book, YouTube, Instagram a Twitter muzea. 

Celkem bylo uveřejněno: 
• 213 příspěvků na Facebooku
• 39 videí
• 68 příspěvků na Instagramu
• 194 stories Facebooku a Instagramu
• 16 příspěvků na Twitteru
• 2 online výstavy
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Ukázky muzejních příspěvků na facebooku
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2.6 I Nové webové stránky
                   Mgr. Lucie Kupcová

 V rámci rekonstrukce strakonického hradu a muzejních expozic se muzeum roz-
hodlo zrekonstruovat rovněž své webové stránky. Na konci roku 2020 začal výběr dodava-
tele a v roce 2021 byl vytvořen zcela nový web na původní adrese www.muzeum-st.cz.
 Příprava podkladů si vyžádala součinnost více pracovníků muzea. Práce jsme 
museli urychlit, jelikož na staré webové stránky již nešly nahrávat žádné soubory. Dočas-
ně se tak naším hlavním komunikačním prostředkem stal facebook muzea. 
 První provizorní verze nových webových stránek byla spuštěna 29. září 2021. 
Na konci roku stránky již běžely v plném rozsahu. 
 Nové stránky jsou moderní webovou prezentací s plnou responzivitou. Na 
starém webu jsme tento problém museli řešit speciální úvodní stránkou pro mobilní 
zařízení, což bylo zbytečné a příliš složité. Nyní máme moderní grafický design vytvořený 
dle našich požadavků a představ, ale s dodržením webových standardů.
Vytvořili jsme stránky uživatelsky přívětivé. Volili jsme barevné kontrastní složení, které 
je dobré pro zrakově postižené či slabozraké. Máme zajištěny veškeré vyhledávače s vyu-
žitím správných klíčových slov a se zaměřením na Google a Seznam. Web je dobře dohle-
datelný a podpořený kvalitním odkazem, který nezapomíná na veškerá nařízení GDPR, 
přístupnost webu a samozřejmě nastavení cookies. Velkým požadavkem byla možnost 
vkládání jakýchkoliv obrázků a videí. Původně jsme mohli editovat pouze obrázek ome-
zené kvality, který jsme navíc museli oříznout do požadovaného obdélníkového tvaru. 
S novým webem můžeme nahrát jakkoliv velký soubor bez nutného ořezu. S tím souvisí 
i možnost vložení videa. Na starém webu tato možnost nebyla. 
 S nástupem coronaviru jsme rozjeli náš youtubový kanál, kam pravidelně vklá-
dáme záznamy z akcí, vernisáží a také jsme začali natáčet rukodělná videa v rámci progra-
mu Jedeme online. Možnost vkládání videa se tudíž stala jednou z priorit. Nechybí ani 
zapojení sociální sítě Facebook, která spolu s YouTube na hlavní stránce návštěvníkovi 
přináší přehled o aktuálním dění v muzeu. 
Web pro muzeum vytvořila firma Netpromotion se sídlem v Chrudimi a v Brně. Firma 
nejen připravila web na míru, ale přidala i pohyblivé efekty. Firma Netpromotion navíc 
dodala kvalitní hosting a možnost měření návštěvnosti webu a prokliků. Nechybí ani 
reporty o návštěvnosti z hlediska lokalit, zařízení a zdrojů. V rámci spolupráce jsou rovněž 
zajištěny bezpečnostní aktualizace. 
 Za nový web muzeum zaplatilo 82 000 Kč bez DPH a roční hosting se všemi 
výše zmíněnými službami stojí 26 900 Kč bez DPH. Sledování návštěvnosti webových 
stránek je v roce 2021 ovlivněno výše zmíněným výpadkem.
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Termín: 1. 1. 2021 – 5. 5. 2021
• Celkem zobrazení stránek   16 824 osob
• Lidé, kteří učinili alespoň jednu návštěvu 4 801
• Lidé, kteří web navštívili poprvé  4 686
• Průměrně za jednu návštěvu prohlédli 2,76 stránky
• Průměrně strávený čas na stránkách  1,46 minut

Termín: 29. 9. 2021 – 31. 12. 2021
• Celkem zobrazení stránek   12 854 osob
• Lidé, kteří učinili alespoň jednu návštěvu 3 234
• Lidé, kteří web navštívili poprvé  3 234
• Průměrně za jednu návštěvu prohlédli 2,92 stránky
• Průměrně strávený čas na stránkách  2,31 minut

Podoba nových webových stránek
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 Lidé vyhledávali informace nejčastěji v dopoledních hodinách. Nejvíce se zají-
mali o vodní mlýn, ceny a otevírací dobu. 

      
V hledání informací převažovali tentokrát muži.

                    
 Nejvíce lidí při vyhledávání opět využilo Chrome. Poté následoval Safari, Fire-
fox a Edge. Seznam byl v roce 2020 na šestém místě, tentokrát se objevuje až na sedmé 
pozici. Nejčastějšími návštěvníky muzejního webu byla věková skupina 25 až 34 let, poté 
lidé od 18 do 24 let a na třetím místě kategorie 35 až 44 let.
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2.7 I Edukační činnost
                   Mgr. Kateřina Prokopcová

 Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace jsme ani v roce 
2021 neměli možnost zařadit do plánu celou řadu edukačních programů a tvořivých 
dílen. Opět jsme tedy museli využít alternativní způsoby, jak s dětmi zůstat v kontaktu. 
Natočili jsme proto 24 videí s různými návody tvořivých dílen. Dále jsme připravovali 
zajímavé kvízy a hádanky s tématikou, která souvisí se strakonickým muzeem. Způsob 
naší práce v neobvyklých podmínkách jsme mohli prezentovat v pořadu Tamtam na sta-
nici ČT Déčko, kde jsme ukázali, jak naše původní aktivity v muzeu nahrazujeme online 
tvořivými dílnami na sociálních sítích. 
 V době rozvolňování protiepidemiologických opatření školy ze Strakonicka 
opět projevily zájem o fyzickou účast na některém z našich edukačních programů, které 
se konaly v hradním areálu i v Hoslovicích na mlýně. Základní školy zaujala především 
akce nazvaná „Křížem krážem strakonickým hradem“, jejíž účastníci absolvovali bojovou 
hru s pracovním listem. Další aktivita podobného zaměření byla připravena i pro ná-
vštěvníky mlýna v Hoslovicích pod názvem „Bojovka pana mlynáře“. 
 Součástí letních řemeslných akcí se staly tvořivé dílny pro malé i velké 
návštěvníky. Vedle toho muzeum připravilo i další origami na téma květiny. Dalším 
zábavným prvkem byl hrací koberec „Hop skoč“ s graficky vyvedenými kombinacemi 
rukou a nohou.  
 V říjnu 2021 na pozici dalšího muzejního pedagoga nastoupila nová kolegyně 
Bc. Soňa Černovská. Bude se věnovat převážně starším dětem a mládeži, neboť po ote-
vření nových expozic hradu muzeum nabídne větší počet edukačních programů.
 Po delší době první velké tvořivé dílny pro mateřské a základní školy byly 
připraveny k vánoční výstavě „Když se řekne zima“.  Děti vyráběly dřevěné ozdoby tzv. 
decoupage neboli ubrouskovou technikou. V druhé části dílen chlapci a děvčata vybar-
vovali předkreslené postavičky, které představovaly zimní sporty. V průběhu komentova-
né prohlídky pak děti svoje dílka vkládaly do připraveného papírového kopce. V tomto 
případě nám útočiště pro dílny už nemusela poskytovat Šmidingerova knihovna, ale 
konečně jsme mohli využít nový edukační sál v prostorách hradu. V roce 2021 navštívilo 
všechny připravené programy celkem 1405 dětí.
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Děti při práci v novém edukačním sále

Součástí edukace bylo i natáčení tvořivých videí
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3.0 | Oddělení provozu
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3.1 I Náročný rok 2021
                   Zdeněk Peterka

Rok 2021 byl pro provozní oddělení Muzea středního Pootaví zcela výjimečný. Tuny ma-
teriálu vynesené do hradního paláce a na bývalé děkanství, nekončící převozy sbírkových 
předmětů, kytování, broušení, nátěry - i tak se tvořily nové expozice.
Mimo to se provozní oddělení podílelo na přípravách a realizacích výstav a akcí pořá-
daných muzeem, zajišťovalo rozvoz plakátů a provádělo údržbu a ošetření svěřeného 
inventáře.
Ve všech objektech muzea byly provedeny stanovené revize v plném rozsahu.
Náročný rok mají za sebou i pracovnice zajišťující úklid. Podlahy, okna, dveře, vitríny, to 
vše se lesklo dávno před otevřením.
Úkoly mimořádného roku 2021, kladené na provozní oddělení, prověřily fyzickou i psy-
chickou odolnost a v neposlední řadě i soudržnost kolektivu muzea, aby vše bylo splně-
no včas a beze zbytku.

Pracovníci muzea a firmy Destin přemisťují skříň do expozice maltézských rytířů
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Stěhování jednoho z motocyklů do expozice ČZ
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4.0 | Oddělení Hoslovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   38VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   38 19.05.2022   15:49:5419.05.2022   15:49:54



39

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   39VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   39 19.05.2022   15:49:5519.05.2022   15:49:55



40

4.1 I Akce v hoslovickém mlýně
                   Zuzana Pekárková

Na rok 2021 jsme připravili celkem devět řemeslných akcí na mlýně. Některé z nich byly 
v jarních měsících zrušené kvůli covidovým opatřením. Z tohoto důvodu jsme o prázdni-
nách opět akce přidávali, aby si návštěvníci přišli na své.
Tradičně nejnavštěvovanější akcí byly Dožínky /14. 8./. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak 
se na vesnici sklízelo obilí, jak se vázaly snopy a povřísla, vyráběly hrábě... Venkovská 
chasa předala panu mlynáři a paní mlynářce dožínkový věnec, k tanci jim zahrála Veselá 
dudácká muzika. V původní peci jsme upekli domácí chléb, voňavé houstičky a česneko-
vé placky. 
V roce 2021 na mlýně proběhlo kromě dětského dne 7 řemeslných akcí, na které přišlo 
celkem  3066 návštěvníků.

Dětský den na mlýně
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Součástí tematických programů v areálu mlýna bývají i hudební vystoupení

Správce mlýna Jaroslav Janout s malými návštěvníky
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4.2 I Zajímavosti ze mlýna
                   Jaroslav Janout

 Hoslovický mlýn je otevřen již 14 sezón, a tak není divu, že některé věci doslu-
hují. V roce 2021 jsme proto začali s opravou plotu, jemuž uhnívají kůly. Vyměnit bylo 
třeba i žerdě a některé plaňky. Na konci životnosti se ocitl rovněž vantrokový žlab, takže 
jsme museli sehnat dubový kmen k výrobě nového. Žlab jsme vydlabali přesně na míru 
podle původního kusu. Došlo také na výměnu poškozených koryt, která odvádí vodu z 
vantrokového žlabu. Opravu si vyžádalo i stavidlo, neboť již propouštělo vodu.
 V létě 2021 jsme darem dostali starý včelín ze mlýna v Něměticích, kde se 
natáčela trilogie „Slunce, seno….“. Včelín jsme rozebrali na části a převezli do Hoslovic, 
kde ho opět sestavíme. Některé části jsou velmi poškozené, a tak bude potřeba vyrobit 
náhradu. Po opravě bude včelín postaven u stodoly ve mlýně. Společně se včelínem jsme 
získali malý žebřiňák. 
 Protože staré pořekadlo praví, že „dřeva není nikdy dost“, navezli jsme několik 
kubíků cenově výhodného topiva. Dřevo jsme nařezali, naštípali a poté složili. 
 Pokračovalo i konzervování strojů pod přístřeškem. Opravili jsme také pásovou 
pilu a soustruh na kolíky do hrábí. Při akci „Řemeslo má zlaté dno“ bychom rádi předved-
li, jak si naši předkové kolíky sami vyráběli. 
 V září jsme částečně opravili doškovou střechu. Větší oprava je plánována až na 
rok 2022. Průběžně jsme podle potřeby pomáhali při dokončování hradních expozic ve 
Strakonicích. 
 Dvě zajímavosti na závěr: během sezóny se na mlýně konaly dvě svatby, navíc 
mlýn se může pochlubit neobvyklým dvojníkem. Autentický model vodního mlýna v Ho-
slovicích totiž ze špejlí vytvořil Josef Holý z Příbrami. Na jeho výrobu použil 670 špejlí o 
celkové délce 201 metrů a pracoval na něm asi pět hodin denně po dobu tří měsíců. 
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Práce na výměně poškozených koryt, která odvádí vodu z vantrokového žlabu

Detail modelu hoslovického mlýna ze špejlí
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5.0 | Oddělení odborných 
   pracovníků
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Faksimile středověké listiny Pie postulatio voluntatis pro expozici maltézských rytířů
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5.1 I Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkou
                   František Lukeš

 V roce 2021 pracovníci Muzea středního Pootaví Strakonice provedli inventuru 
podsbírky historické – část oděvy, oděvní doplňky a textil. Inventarizováno bylo celkem 
1220 sbírkových předmětů.

 V muzeu bylo od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 zapsáno 133 nových 
přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2021 bylo v Muzeu středního Pootaví Strakonice evi-
dováno 30 239 sbírkových předmětů.

Obohaceny byly následující podsbírky MSP:
• historická
• výtvarného umění
• militária
• další - dudáctví

 Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (92 sbírkových předmětů). Jedná 
se zejména o přírůstky v oblasti etnografie, hudebních nástrojů, keramiky, kuchyňských 
potřeb, loutek, nábytku, novějších dějin, oděvů, průmyslu, sportovních potřeb, textilu              
a venkovských předmětů. Dále byly rozšířeny podsbírky výtvarného umění (35 sbírkových 
předmětů), militária (3 sbírkové předměty) a další – dudáctví (3 sbírkové předměty). 
Největší počet sbírkových předmětů byl získán koupí (81 předmětů). Další sbírkové 
předměty byly získány dary (40 předmětů), zhotovením (6 předmětů), sběry pracovníků 
muzea (3 předměty), z pozůstalosti (2 předměty) a převodem z doprovodné dokumentace 
(1 předmět).
 V roce 2021 byly do muzejní sbírky získávány především předměty, které sou-
visely s přípravou nové stálé expozice muzea.
 Pro expozici maltézského řádu byly získány tyto předměty: alba; replika oděvu 
šlechtice ze 40. let 13. století ze střední Evropy; zbroj a výzbroj johanitského rytíře ve 
střední Evropě na přelomu 13. a 14. století; uniforma johanitského námořního kapitána; 
replika gotické truhly; replika gotické skříně; faksimile donační listiny Karla V.; faksimile 
buly papeže Paschalise; uniforma rytíře Walderode (replika); replika klobouku k unifor-
mě velkopřevora hraběte Paara; replika oděvu mušketýra z období třicetileté války. Sbír-
kové předměty byly zařazeny do podsbírkek historické a militárií.

 V části expozice muzea, která je věnována historii České zbrojovky, budou 
vystaveny tyto předměty:
• pohár Východoslovenský okruh v Košiciach 18. X. 1946; pohár Cena města Votice
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• cena PŘEDSEDY KLUBU MUDR H. KOHNA; plaketa SOUTĚŽ ŠUMAVOU 1966
• plaketa ZIMNÍ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ AKRČS 1939
• plaketa STŘEDOČESKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 1949
• plaketa VELKÁ HEINZOVA SILNIČNÍ SOUTĚŽ AKRČS 1946
• plaketa XVIII. RAID TATRZANSKI ZAKOPANE
• pohár Int. Straßenrennen Großraming 1968; pohár PREIS VON OSTERREICH SALZBURG 
1968
• jedna z prvních klikových hřídelí pro společný osobní automobil ČSSR a NDR odlitá 
dne 22. 12. 1972
• motocykl ČZ Cagiva Roadster 200, typ 86; pánské jízdní kolo zn. ČZ
• smaltovaná cedule VELO – MOTO STRAKONICE; 2 skleněné poháry s víčkem závodníka 
Jiřího Koštíře; motocykl ČZ 125, typ 962, rok výroby 1959
• motocykl ČZ, typ 968, rok výroby 1965, výrobní číslo: 968-000602
• motocykl ČZ 250 Enduro, typ 988
• motocykl ČZ 125, rok výroby 1947
• smaltovaná cedule ČZ o průměru 40 cm
• smaltovaná cedule ČZ o průměru 30 cm 
• smaltovaná cedule ČZ o průměru 22 cm
• smaltovaná cedule JAWA-ČZ 30x15 cm
• smaltovaná cedule ČZ o průměru 12 cm
• smaltovaná cedule JAWA-ČZ 14x7 cm
• smaltovaná cedule „PRO RADOSTNOU JÍZDU“
• hrnek smaltovaný
• motocykl – veterán tovární značky ČZ, model ČZ 500 Tourist, výrobní číslo 100979
• soubor lžiček s logem ČZ, motocykl ČZ 250 MX motokros, typ 981, rok výroby 1975        
• řidičský průkaz Jiřího Koštíře. 
Sbírkové předměty byly zařazeny do podsbírky historické.

Motocykl ČZ 250 motocross
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 Pro expozici textilní výroby byly získány replika mužského pracovního kroje z 
Prácheňska a replika ženského pracovního kroje z Prácheňska. Sbírkové předměty byly 
zařazeny do podsbírky historické. 

 Expozice loutek je doplněna těmito předměty: 
• replika loutky Mánička
• replika loutky Kateřina Hovorková
• replika loutky Žeryk
• replika loutky koloběžka
Sbírkové předměty byly zařazeny do podsbírky historické.
 
 Podsbírka výtvarného umění byla obohacena o tyto předměty: 
• Jarko Dvořák Šumavský: Podskalí, obraz
• Jan Samec: Pohled od řeky Otavy na kostel sv. Markéty, autorský tisk
• Valentin Horba: Strakonice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Krejnice, olej na plátně, obraz  
• Valentin Horba: Kladruby, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Katovice, olej na plátně, obraz
• Valentin Horba: Novosedly, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Mnichov, olej na plátně, obraz
• Valentin Horba: Horní Poříčí, olej na plátně, obraz
• Valentin Horba: Štěchovice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Droužetice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Kalenice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Pracejovice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Krty-Hradec, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Zvotoky, olej na plátně, obraz
• Valentin Horba: Chrašťovice, olej na plátně, obra
• Valentin Horba: Únice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Volenice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Střelské Hoštice, olej na plátně, obraz 
• Valentin Horba: Strašice, olej na plátně, obraz 
• Josef Proškovec: Dudák, olej na plátně nalepený na kartonu, obraz
• Jan Samec: Dvě chalupy, olej na sololitu, obraz 
• Jan Samec: Předjaří, olej na plátně, obraz 
• Jan Samec: Země zamyšlená, olej na sololitu, obraz
• Jan Samec: Podvečer Strakonicka, olej na plátně, obraz
• Jan Samec: Zimní krajina, Frymburk, olej na sololitu, obraz 
• Jan Samec: Kvetoucí trnky, olej na sololitu, obraz
• Jan Samec: Jihočeský motiv – Hajská, olej na plátně,  obraz 
• Jan Samec: grafiky s různými motivy
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• Jan Samec: divadelní návrhy pro hru Švanda dudák připravené pro divadlo Karlovy 
Vary
• Jan Samec: kresby, akvarely, kvaše
• Jan Samec: kresby zvířat; obraz 
• Václav Polívka: Krajina, obraz 
• Miloslav Brůha: „HRAD“ – akryl – lak – deska, obraz
• Miloslav Brůha: „Sv. MARKÉTA“ – akryl – lak – deska, obraz

 Podsbírka další – dudáctví byla obohacena o tyto sbírkové předměty: 
• Josef Režný: Škola hry na české dudy, publikace 
• Vojtěch Hrubý: Zadudej dudáčku jak umíš, publikace 
• Josef Koreš: Škola hry na dudy, publikace

  Darem do sbírky muzea v roce 2021 přispěli:
• Marie Bártová
• Varvara Divišová
• Eva Hodinová
• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
• Vít Kašpařík
• Markéta Kohoutová
• Irena Novotná
• Zdeňka Šmejkalová
• Pavel Šolý
• Pavel Štrobl  
• Josef Koreš: Škola hry na dudy, publikace.

Replika loutky MáničkaFaksimile donační listiny Karla V
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5.2 I Muzejní knihovna
                   Ludmila Vilánková

 Závěr roku 2021 proběhl ve znamení přestěhování muzejní knihovny do no-
vých prostor. V rámci projektu Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní pa-
mátky hrad Strakonice byly pro knihovnu a zároveň i badatelnu vyčleněny zcela nové pro-
story ve dvou místnostech takzvané Vojtěšky. První místnost bude sloužit jako badatelna 
i jako pracoviště knihovnice, je vybavena dřevěnými regály a stoly. Jsou zde umístěny 
různé slovníky, ucelené řady publikací, např. mnohosvazkové Velké dějiny zemí Koruny 
české, Ottův slovník naučný, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Berní 
rula - generální rejstřík. Dále jsou zde uloženy restaurátorské zprávy, scénáře výstav, ně-
která periodika a především publikace určené k zapsání a dalšímu zpracování. Začátkem 
roku 2022 bude knihovna a badatelna dovybavena počítači, kopírkou, scannerem a vel-
kým stolem a židlemi pro badatele.
 Druhá místnost je vybavena kovovými regály. Právě sem byla přestěhována 
téměř celá knihovna – regionální literatura, odborná literatura, archeologická literatura, 
takzvaná školní a Fikarova knihovna a velká část odborných periodik.
 Do přírůstkového seznamu knihovny bylo v roce 2021 zapsáno 92 publikací. 
Jedná se opět především o regionální literaturu a publikace vztahující se k činnosti mu-
zea a k tematickému zaměření expozic. Etnografická, archeologická literatura a publikace 
o motocyklech ČZ, historii i současnosti textilní a strojírenské výroby ve Strakonicích.
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Tři z publikací, které obohatily muzejní knihovnu

Prostory muzejní knihovny a badatelny v průběhu stěhování
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5.3 I Sbírka starých tisků
                   Ludmila Vilánková

 Sbírka je umístěna v depozitáři muzea. Je zde celoročně sledována a regulo-
vána teplota a vlhkost vzduchu. V roce 2021 bylo restaurováno osm starých tisků. Vybrali 
jsme také staré tisky do nově budovaných muzejních expozic. Tisky byly předány do kon-
zervátorské dílny muzea k odbornému ošetření a nezbytným zásahům tak, aby mohly 
být vystaveny v nových muzejních expozicích.

Originální výtisky modlitební knížky (nahoře) a nebeklíče z 19. století
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5.4 I Historické pohlednice a fotografie
                   Ludmila Vilánková

 V roce 2021 pokračovalo ukládání fotografií do archivních obálek z PH neutrál-
ního průsvitného papíru, jejich prokládání a popisování. 
 Byly naskenovány skleněné negativy získané v předchozím období, celkem té-
měř 2800 ks. Negativy jsou jednotlivě zabaleny, popsány pořadovým číslem a uloženy v 
depozitáři fotografií a pohlednic, kde je po celý rok vyhovující teplota i vlhkost vzduchu. 
 S fondem pohlednic a především fotografií se v průběhu roku neustále 
pracovalo. Vyhledávali jsme fotografie do nově instalovaných expozic a dotykových 
obrazovek, do různých publikací, pro badatele a v závěru roku opět do nástěnného 
kalendáře Strakonice 2022.
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5.5 I Nové motocykly ve sbírkách muzea
                   PhDr. Ivana Říhová

 Díky evropskému projektu IROP mohlo muzeum také velmi podstatným 
způsobem rozšířit svou sbírku motocyklů značky ČZ.  Za celkovou sumu 2 999 999 Kč 
zakoupilo 7 kusů unikátních motocyklů a jedno pánské kolo s příslušenstvím. Všechny 
předměty tvoří novou expozici ČZ. Jde o následující motocykly:

• ČZ Cagiva Roadster 200, typ 86 
• ČZ 250 Enduro, typ 988 
• ČZ 125 rok výroby 1947
• ČZ 500 Tourist, výrobní číslo 100979
• ČZ 250 MX motokros, typ 981, rok výroby 1975
• ČZ 250 MOTOCROSS 968.01
• ČZ 125 SOUTĚŽNÍ 962

ČZ – CAGIVA 200 ROADSTER 869
Období výroby: březen 1995 – listopad 1997
Počet vyrobených kusů: 540 
Zakoupený motocykl je poslední vyráběný typ sériového stroje v ČZ již po spojení s ital-
skou firmou Cagiva, které se z mnoha důvodů nezdařilo. Motocykl má čtyřtaktní jedno-
válcový motor konstrukce J. Pudila a jeho spolupracovníků a je to jediný čtyřtakt dove-
dený do sériové výroby, i když v malých počtech. Podvozek motocyklu je původní italské 
konstrukce, ale upravený v ČZ. Výroba podvozku probíhala ve Strakonicích včetně návrhu 
technologie výroby. Vyrobené motocykly se především vyvážely, a to do Německa, Itálie 
nebo v rozmontovaném stavu do Brazílie. Několik desítek kusů bylo prodáno i v ČR. Ten-
to typ motocyklu se stává vyhledávaným a perspektivním veteránem nejenom pro malý 
počet vyrobených kusů, ale hlavně pro použití jediného sériově vyráběného čtyřtaktního 
motoru ČZ.

ČZ 250 MOTOCROSS 968.01
Období výroby: 1965 – 1968
Počet vyrobených kusů: 297 v r. 1965
V roce 1964 začala slavná éra motokrosových strojů ČZ. V tomto roce získal belgický jez-
dec J. Robert první titul mistra světa na stroji značky ČZ a v následujících letech následo-
valy další úspěchy našich i zahraničních jezdců. V návaznosti na získaný titul byla v ČZ 
zahájena malosériová výroba motokrosových strojů, které se vyvážely do celého světa. 
Zakoupený motocykl je z první vyrobené série, která svým provedením téměř odpovídala 
motocyklu, na kterém J. Robert získal mistrovský titul. Motocykl byl získán z Belgie
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od soukromého sběratele, který motocykl před lety renovoval. Po zakoupení motocyklu 
v r. 2021 byly provedeny drobné restaurátorské práce, aby stroj vypadal přesně tak, jak 
byl v r. 1965 vyroben a expedován. Je to jeden z mála strojů, který se dochoval, protože 
motocyklů tohoto provedení bylo vyrobeno pouze 297 ks.

ČZ 500 TOURIST
Období výroby: 1938 – 1940
Počet vyrobených kusů: 583
Motocykl ČZ 500 Tourist je stroj o největším objemu, který továrna ČZ vyráběla za celou 
dobu produkce sériových cestovních motocyklů. Byl určen především pro armádu v se-
stavě s připojeným sidecarem. K armádním dodávkám nakonec z různých důvodů nedo-
šlo, takže počet vyrobených kusů byl malý, vyrobilo se 583 strojů. Vystavovaný motocykl 
je jeden z posledních vyrobených kusů již za protektorátní vlády v r.1940. Jízda na těchto 
motocyklech byla velice pohodlná a jak psala dobová reklama, stroj má bleskurychlou 
akceleraci a jeho motor nebude nikdy unaven. Výroba ale byla velice náročná a tomu 
odpovídala i vysoká prodejní cena, která byla 9 400 Kč v r. 1938 (ČZ 175 Standart byl 
za 4 500 Kč). Na začátku r. 1939 byl vyroben jeden stroj jako vzorek pro vatikánskou 
gardu. Dle nedoložených údajů to mohly být motocykly dva. Na rozdíl od legendy nebyly 
motocykly pozlacené, ale místo chromu byla nanesena velká vrstva mosazi, a ta byla pak 
vyleštěna. Motocykl měl smetanově bílou barvu. Za vzorek motocyklu nedostala továrna 
nikdy zaplaceno, přesto jako reklama měl tento motocykl neocenitelný přínos a bohatě 
se zaplatil zvýšeným exportem. 

ČZ 125 SOUTĚŽNÍ 962
Období výroby: 1959
Počet vyrobených kusů: na Šestidenní v roce 1959 startovalo 46 strojů ČZ o obsahu 125 
a 175 ccm.
Historie soutěžních motocyklů ČZ se začala plně odvíjet po druhé světové válce účastí 
na Šestidenní (6D) ve Zlíně v roce 1947. Před druhou světovou válkou se motocykly ČZ 
zúčastňovaly soutěží spíše sporadicky a nepravidelně. Po r. 1947 ale účast na 6D soutě-
žích byla již pravidelná a pokračovala až do r. 1965, kdy bylo administrativně rozhodnuto 
o ukončení výroby soutěžních strojů v ČZ. Během této doby bylo vyrobeno mnoho typů 
motocyklů nejen pro tovární jezdce, ale i pro svazarmovské závodníky. Na strojích ČZ 
jezdili i zahraniční jezdci např. ze Švédska, Polska nebo tehdejšího Sovětského svazu. 
Vystavovaný motocykl je v provedení, na kterém startoval v r. 1959 na 6D v Gottwaldově 
(Zlíně) B. Roučka a se svými kolegy Z. Polánkou a J. Pudilem vybojoval vítězství ve Svě-
tové trofeji. Dalšími členy vítězného týmu byl S. Klimt, A. Matějka a V. Šedina na strojích 
Jawa. Soutěžní motocykly ČZ se po dobu své produkce vyráběly především ve třídách 
125 a 175 ccm.
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Motocykl ČZ 500 z roku 1940 patří k nejcennějším předmětům nové expozice

Čtyřtaktní stroj ČZ Cagiva Roadster
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5.6 I Sbírka výtvarného umění
                   PhDr. Ivana Říhová

 Sbírka výtvarného umění není v našem muzeu velká, obsahuje asi 2 300 před-
mětů. Při jejím navyšování se soustřeďujeme hlavně na doplňování děl regionálních 
autorů. V roce 2021 se podařilo podstatné rozšíření této sbírky. Koupí jsme získali 36 
obrazů od regionálního malíře Valentina Horby, které představují 36 pohledů do vesnic 
a vesniček ve strakonickém regionu.
 Díky svému charakteristickému rukopisu jsou obrazy V. Horby nezaměnitelné 
s jiným autorem. Jsou barevné, optimistické a veselé. Nádherně barevné domy, kostelíky 
a kapličky jako by vesele tančily a hravost malíře dokresluje třeba barevný míč nebo 
ospalá kočka, letadélko či vzducholoď.
 Velkým obohacením a rozšířením sbírky výtvarného umění byl pro nás dar 
rodiny Jana Samce. Akademický malíř Jan Samec se narodil ve Strakonicích v roce 
1917. Byl všestranným výtvarníkem, ale i úspěšným kreslířem, grafikem, keramikem, 
ilustrátorem a scénografem. Zemřel v roce 1988 v Karlových Varech. Od rodiny jsme 
získali 71 děl malovaných různou technikou, oleje na plátně, grafické listy, kresby, 
akvarely a kvaše, také návrhy na kulisy ke hře Švanda dudák pro Oblastní divadlo v 
Karlových Varech.

Obrazy akademického malíře Jana Samce

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   57VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   57 19.05.2022   15:50:2019.05.2022   15:50:20



58

5.7 I Archeologická činnost
                   Mgr. Vlastimil Král

 Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví provedlo v roce 2021 celkem 
141 terénních akcí. Jednalo se převážně o dohledy při pokládce inženýrských sítí a stav-
by nových rodinných domů. 
 V dubnu došlo při stavebních úpravách kostela sv. Prokopa k odhalení vstupu 
do kostnice, která původně sloužila jako márnice. Ta vznikla za velkopřevora Václava Jana 
Čejky z Olbramovic v 18. století. V kostnici jsou nyní uloženy stovky kostí přenesených z 
pohřebiště, které se původně nacházelo v místě dnešního vstupu do kostela.
 V červnu byl proveden dohled a následný archeologický výzkum na akci Od-
stranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku par. č. st. 300/1, 1778 a 147/1 
k. ú. Strakonice. Sledovány byly zemní práce prováděné v zájmovém území stavby. Při 
zemních pracích byly objeveny archeologické nálezy a situace. Jednalo se o středověké 
archeologické situace související s požárem domu stojícího v minulosti na místě stavby. 
Prozkoumána byla komplexní stratigrafie vrstev ukazujících nám požárovou destrukci 
středověkého domu. Vrstvy obsahovaly množství zdobených i nezdobených keramických 
fragmentů, fragmenty zvířecích kostí, množství mazanice s otisky dřevěných stavebních 
konstrukcí, kovových předmětů a uhlíků. 

V minulosti jsou ve Strakonicích zaznamenané čtyři veliké požáry:
• rok 1357 - velký požár ve městě (zničil hlavně krámy na náměstí)
• rok 1442 - požár města
• rok 1508 - velký požár poničil řadu domů na velkém a malém městě
• 3. 10. 1626 - velký požár na západní straně města, shořela i radnice a více než 100 
domů, následně z 222 usedlých zbylo jen 46.

 Námi nalezené a identifikované požárové vrstvy můžeme nejspíše vztáhnout k 
požáru z roku 1508.
V polovině roku oznámil pan V. Beneš z Jiřetic č. p. 22 nález kostry menšího koně při staveb-
ních úpravách rodinného domu. Tento neobvyklý nález byl vyzvednut a zadokumentován 
pracovníky muzea. Podle archeologické situace je kostra koně starší než původní barokní 
sýpka nacházející se původně v místě nálezu. Vzhledem k absenci dalších nálezů nelze ná-
lez přesněji datovat než jako starší než barokní.
 Během srpna proběhl výzkum v místě nálezu žárového hrobu objeveného panem 
J. Krejčím v lednu 2017 na katastru Přední Ptákovice. Z pohřební výbavy byly nalezeny dva ma-
sivní lité náramky a dlouhá jehlice typu Weitgendorf. Výzkum odhalil, že se jednalo původně o 
mohylu s kamenným pláštěm. Mohyla dnes není v terénu výrazně patrná. Celá akce byla zdoku-
mentována a pomocí detektoru kovů se povedlo dohledat chybějící část jednoho z náramků.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   58VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   58 19.05.2022   15:50:2019.05.2022   15:50:20



59

 V září byl proveden archeologický výzkum na akci Strakonice, Častavín – no-
vostavba půjčovny karavanů včetně přístřešku, oplocení, zpevněných ploch a přípojek 
inženýrských sítí v katastrálním území Strakonice. Sídlištní areál datující se do období 
raného středověku je známou lokalitou, která byla objevena již ve 20. letech minulého 
století Bedřichem Dubským. 
 Ten také jako první vymezil hranice celého areálu. Výzkum tehdy odhalil zbyt-
ky. Výzkum tehdy odhalil zbytky zahloubených ohnišť a špatně identifikovatelných sídel-
ních objektů. Keramika byla datována do doby starohradištní a mladohradištní. Cenným 
zdrojem poznání této lokality byly i mnohé povrchové sběry. V roce 1961 nalezl Antonín 
Beneš při sběru v trati Častavín několik zlomků keramiky z doby hradištní. V roce 1981 
nalezl žák R. Šíma na parc.č. 853/14 zlomky keramiky a jeden přeslen z doby hradištní. 
Z roku 1996 pocházejí nálezy ze sběru Jana Michálka: pravěká a středověká keramika, 
keramika z období přelomu raného a vrcholného středověku, zlomek žernovu, pravěký 
závěsek a recentní křesadlo. Vzácným nálezem jsou pak střepy ze starší fáze stěhová-
ní národů (poč. 5. st.), které na trati Častavín našel v roce 1998 David Rakušan. Oproti 
mladohradištní keramice se střepy liší dvěma výraznými pasy s vlnicí. Větší záchranný 
archeologický výzkum pak vedl v roce 1998 Jan Michálek při stavbě garáží na parc. č. 
861/5, kdy objevil několik zahloubených objektů z přelomu raného a vrcholného stře-
dověku. Dalším výzkumem v této oblasti pak byl archeologický dohled MSP v roce 2010 
při pokládce kanalizace. Zjištění z tohoto výzkumu navazují na předchozí výzkumy v 
tomto areálu. V září 2021 byly při zemních pracích objeveny nové archeologické nálezy 
a situace. Jednalo se o sídliště z přelomu 12. až 13. století. Prozkoumáno bylo celkem 
45 sídlištních objektů obsahujících množství zdobených i nezdobených keramických 
fragmentů, zvířecích kostí, drobné mazanice a kovových předmětů. Několik keramických 
fragmentů má výzdobu, která naznačuje, že lokalita byla osídlena již dříve, asi kolem 
10. až 11. století. Sídliště bylo pravděpodobně současné s nejstarší fází strakonického 
hradu a představovalo součást širšího zázemí pro strakonický hrad. Lokalita významně 
obohacuje naše poznání Strakonic v tomto období.
 V říjnu proběhl revizní výzkum narušené mohyly u Třebohostic. Poškození mo-
hyly bylo zadokumentováno a narušené vrstvy byly prozkoumány detektorem kovů. Ne-
byly objeveny žádné archeologické nálezy. Lze tedy předpokládat, že případné artefakty 
byly odcizeny při nelegálním vkopu.
 I přes částečné omezení způsobené nemocí covid -19 se během roku povedlo 
uspořádat několik akcí ve spolupráci s amatérskými zájemci o archeologii. Byly provede-
ny detektorové průzkumy v okolí narušené mohyly u Třebohostic a v předhradí hradiště 
Libětice.
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Bibliografie za rok 2021
Publikace: Chvojka, O., a kol. 2021: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bron-
zové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2017–2020. Archeologické výzkumy v 
jižních Čechách, 34.

Výzkum mohyly z mladší doby bronzové v Předních Ptákovicích
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5.8 I Etnografie
                   Mgr. Irena Novotná 

 Také rok 2021 se nesl ve znamení IROPu. Pokračovaly práce na nové dudácké 
expozici, která je členěna na historii tohoto nástroje, dudy zahraniční a domácí dudáckou 
tradici. Cílem je představit dudy ne jako instrument, s nímž se můžeme potkat už jen         
v muzeu, ale jako nástroj, na který se dnes stále hraje a těší se u publika oblibě.
 Díky IROPu bylo možno zakoupit další hudební nástroje do muzejní sbírky. 
Pořídili jsme takové, které se typově hodí do nové expozice. Ze sbírky Jeroena de Groota, 
jejíž část muzeum vlastní, jsme pořídili čtvery dudy. Jako první jmenujme musette. Jed-
ná se o moderní nástroj zhotovený dle typu dud musette Gaillard, užívaného ve Francii v 
letech 1799 - 1815. Veuze z francouzské jižní Bretaně jsou dechové dvouhlasé dudy. Ve-
uze téměř vymizely na počátku 20. století, ale jejich obliba se vrací od 70. let 20. století. 
Jsou považovány za předchůdce dud biniou koz. Z Francie pochází také dudy cornemuse. 
Jedná se o trojhlasé dechové dudy se zásobním měchem z telecí kůže. Na nástroj lze 
zahrát až oktávu a půl. Posledním pořízeným nástrojem ze sbírky J. de Groota jsou siers-
zeńki z Polska. Jedná se o malé jednohlasé dudy, na něž hrávaly děti na pastvě. Dnes se 
na ně učí malí začínající dudáci. Zásobník vzduchu je tvořen ze zvířecího měchýře.
 Od našich severních sousedů pochází také dudy żywieckie z dílny Przemysława 
Ficka. Dvouhlasé dechové jednoplátkové dudy in F rozeznívají melodická píšťala „gajd-
zica“ a o dvě oktávy níže položená bordunová píšťala „huk“. Píšťaly jsou zdobené cínem. 
Jedná se o instrument horalů z jižního Polska z pohoří Żywieckých Beskyd na polsko-slo-
venských hranicích, který tradičně hraje společně s houslemi.
 Z Chorvatska obohatily sbírky dudy zvané diple či mih, mjeh, diplas. Jedná se 
o dvouhlasé dechové jednoplátkové bezbordunové dudy. Varianty tohoto nástroje jsou 
rozšířeny v různých oblastech Balkánu. Liší se délkou píšťaly, počtem a polohou prsto-
vých otvorů, zdobením a dalšími detaily. Speciálně pro strakonické muzeum diple zho-
tovil chorvatský dudař Stjepan Večković, kterého možná znáte z MDF, kam jezdí hrát. Za 
zmínku stojí i nově pořízené dudy cimpoi z Rumunska, které vyrobil Marin Preduşel.
 Z Itálie nám přišel od výrobce Marca Tomassiho nástroj zampogna gigante. 
Jsou to největší dudy v naší sbírce, které na výšku dosahují téměř  160 cm. Zpravidla je 
při hře doprovází píšťala zvaná ciaramella. V minulosti tento nástroj využívali zampogna-
ri putující po celé Evropě. Svědčí o tom nástroje dochované v evropských muzeích.
 Přesuneme-li se z Itálie směrem ke Španělsku, narazíme na ostrov Mallorca.     
A právě odsud pochází dudy z dílny Bartomeu Marroig Pujola zvané xeremies. Jedná se o 
čtyřhlasé dechové dudy, jejichž dřevěné části jsou vysoustružené z mandloně. Melodická 
píšťala je dvouplátková, 3 bordunové jednoplátkové píšťaly visí dolů před nástrojem. . 
Od konce 19. století se na Mallorce postupně začaly objevovat dudy jen s jedním funkč-
ním bordunem. Teprve od 80. let 20. století se opět vyrábí nástroje se třemi borduny 
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(v tercii, kvintě a oktávě). K oblíbeným nástrojovým uskupením na Mallorce patří tzv. co-
lla, kdy jeden muzikant hraje na xeremies a druhý jej doprovází na malou píšťalu flabiol 
a bubínek.
 Výborný rakouský dudák Michael Vereno nám osobně předal Dudelsack. Tento 
novodobě pojatý nástroj vyrobila jeho manželka Sonja Vereno. Dlužno podotknout, že 
mezi výrobci dud se ženy téměř nevyskytují, takže se jedná vlastně o raritu.
 Z historických dud jsme rozšířili sbírku o Grosser Bock. Jsou to velké renesanč-
ní dvouhlasé dechové dudy in G s rohovými rezonátory, rekonstruované dle vyobrazení 
v díle Syntagma musicum organologa Michaela Praetoria (1619). Stejně jako tyto dudy 
i dechové vykládané dudy inspirované starými českými muzejními exponáty z 18. a 19. 
století vyrobil Juraj Dufek ze Slovenska. Jeho krajan Ĺubomír Tatarka dodal našemu mu-
zeu slovenské gajdy - typ oravské dvouhlasé.
 V roce 2021 jsme získali do sbírky také dudy české provenience. Zakoupili 
jsme dmýchací dudy in Es od Stanislava Konradyho mladšího. Takže muzeum už vlastní 
troje dudy z dudácké dílny Konrady a to ještě nástroj otce Stanislava Konradyho staršího 
a děda Jakuba Konradyho z roku 1951.
 Dalším přírůstkem jsou dvoje dudy z pozůstalosti sušického dudáka Ládi Za-
cha, který žil léta v Austrálii jako český emigrant. První dudy jsou české dmýchací s natu-
ralisticky působící hlavičkou ze skutečné zvířecí hlavy. Druhým nástrojem jsou  Scottish 
smallpipes, vyrobené  Billem Hartem v australském Sydney v roce 1994. Zajímavé jsou 
tím, že dmýchací měch je pro tento typ umístěn netradičně vlevo, protože L. Zach chtěl 
na nástroj hrát stejně jako na své české dudy.
 Za unikátní předmět lze považovat i dudácký kufřík pražského dudáka Vladi-
míra Kováříka, který v roce 2015 zesnul. Kufřík plný odznáčků, permanentek a visaček z 
nejrůznějších dudáckých akcí muzeu věnovala jeho vnučka Marie Bártová.
 Abychom mohli při některých akcích po otevření nové expozice společně mu-
zicírovat s našimi nejmenšími návštěvníky, pořídili jsme pro ně fanfrnoch, vozembouch 
a řadu rytmických nástrojů z domažlické dílny Konrady.
 Protože bychom chtěli, aby byla expozice vnímána více smysly, vytvořilo stra-
konické muzeum koncem roku 2021 videonahrávky historických dud, na něž zahrál du-
dák Miloslav Vaváček z Tábora, který se historickým dudám věnuje dlouhodobě.
 V etnografii se ale nepořizovaly pouze hudební nástroje. Podařilo se také zho-
tovit rekonstrukce pěti krojů z Prácheňska. Konkrétně se jedná o mužský a ženský kroj z 
1. poloviny 19. století, mužský a ženský pracovní kroj a ženský sváteční kroj z Prácheňska 
s bílou ručně vyšívanou zástěrou.
 V nově zrekonstruovaných prostorách plánuje muzeum navázat na tradici oblí-
bených výstav v kapitulní síni. Na podzim 2022 by se tu návštěvníci měli potěšit z vánoční 
výstavy tematicky zaměřené na betlémy. Také z tohoto důvodu muzeum v roce 2021 roz-
šířilo své sbírky o dřevěný soustružený betlém Radko Branda, betlém z vizovického těsta 
Růženy Vincikové, skleněný betlém Dagmar Hálové či textilní betlém Daniely Hanušové. 
Několik vystřižených papírových betlémů pak muzeu věnovala paní Olga Kurzová.
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Dudácký kufr Vladimíra Kováříka

Dudy diple
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5.9 I Konzervátorská dílna
                   Mgr. Kateřina Šmídová 

 Základní konzervaci předmětů a restaurování vybraných sbírkových předmě-
tů pod dohledem odborného pracovníka nebo po konzultaci od července 2017 provádí 
Mgr. Kateřina Šmídová. Nově od 6. dubna 2021 je obsazena i pozice kvalifikovaného 
konzervátora a restaurátora, a to MgA. Karinou Černou Sojkovou. Ve vodním mlýně v 
Hoslovicích a na vybraných sbírkových předmětech muzea ve Strakonicích mohou být 
základní konzervací pod dohledem odborného pracovníka pověřeni i Jaroslav Janout a 
Miroslav Němec, zaměstnanci MSP Strakonice.
 V roce 2021 byly veškeré práce nejen v konzervátorské dílně zcela podřízeny 
konzervaci a restaurování předmětů určených do připravované stálé muzejní expozice. 
Její slavnostní otevření pro veřejnost bylo plánované na jaro 2022. 
 Celkem bylo konzervováno a restaurováno 448 sbírkových předmětů, 56 sbír-
kových předmětů zapůjčených z jiných muzeí, 51 předmětů zapsaných v doprovodné do-
kumentaci a 73 předmětů pocházejících z darů a nákupů. Celkem tedy bylo konzervová-
no 635 předmětů včetně souborů. Například soubor chirurgických nástrojů z 1. světové 
války čítá asi  330 jednotlivých kusů. Mimo ně se konzervovaly především dudy, medaile, 
plakety a poháry ČZ, dále loutky, staré tisky, motocyklové přilby, vzorky z produkce Fezka, 
části textilních oděvů, fezárenské stroje, předměty s tématikou maltézského řádu apod.  
Předměty do expozice byly restaurovány i externě – bylo zadáno 56 předmětů. Jedná se 
např. o polychromované dřevěné plastiky, skulptury, stuhy k cechovním korouhvím či 
předměty nalezené během stavební rekonstrukce hradu.  
 Přestože všechny kapacity, jak pracovní, tak časové, byly podřízeny přípravě 
předmětů do expozice, našel se prostor na zlepšování vybavení samotné konzervátorské 
dílny. Ke konci roku byla dokonce uvolněna další místnost pro zařízení „čisté“ části konze-
rvátorské dílny, v níž se soustředí především práce s papírem, textilem či usní. V původní 
části dílny budeme pracovat podle potřeby se dřevem a s kovy. Kompletní vybavení a za-
řízení obou částí dílen se plánuje na rok 2022. V roce 2021 byly pořízeny např. skříně pro 
uskladnění chemikálií, plastová vana na koupání papírovin, dolévací stůl, stůl s pákovými 
nůžkami, mapová skříň, restaurátorská špachtle s regulací teploty, parní čistič s pískovací 
pistolí apod. Vlastními silami byla vytvořena i plynovací komora na dezinfekci předmětů. 
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Kateřina Šmídová v nově vybaveném pracovišti restaurátorek

Restaurátorka Karin Černá Sojková při čistění napařovačky fezů
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5.10 I Publikační činnost
                   Ludmila Vilánková

 V roce 2021 vydalo muzeum Výroční zprávu za rok 2020 a v závěru roku ko-
miks. Byl dokončen další, již šestý svazek v edici Muzejní kaleidoskop, avšak z důvodu 
nedostatku tiskového papíru bude tento titul vydán až na počátku roku 2022.
 Komiks pod názvem Pan Bavor a křížová výprava napsal Robert Malota, auto-
rem kreseb je Jiří Filípek. Komiks je určen dětem i dospělým. Inspirací k jeho vzniku byla 
skutečnost, že se strakonickým hradem je od přelomu 12. a 13. století neodmyslitelně 
spjat církevní rytířský řád sv. Jana Jeruzalémského, později zvaný řád maltézských rytířů 
nebo také johanitský řád. Jak se tento řád do Strakonic dostal, není zcela jasné. Teorií je 
několik, jednu z nich rozvíjí právě kreslený příběh Pan Bavor a křížová výprava. 
 Příběh je zcela smyšlený, vychází však z doložených historických událostí. Rov-
něž většina postav komiksu je reálná a skutečně žila, zbývající jsou dílem autorovy fanta-
zie.  V nadsázce se v komiksu dočteme i o prvním seznámení pana Bavora s neznámým 
hudebním nástrojem, kterému začal říkat dudy a chtěl ho přivézt do Strakonic. Bohužel 
zapomněl dudy ve Svaté zemi, ale při zpáteční cestě prorocky řekl, že se tento nástroj ve 
Strakonicích určitě jednou objeví.
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5.11 I Dokumentátorská činnost
                   Mgr. Robert Malota

 Činnost muzejního dokumentátora se v roce 2021 z velké části soustředila na 
přípravu nových expozic. Podílel se ovšem i na plnění jiných úkolů, jako bylo například roz-
šíření venkovní výstavy chronologicky přibližující postup rekonstrukce muzea. Bylo třeba 
rovněž reagovat na požadavky kolegů, kteří chtěli zdokumentovat výsledky své práce, jež 
přímo nesouvisela s novými expozicemi.
 S postupem rekonstrukce muzea v rámci projektu IROP pokračovalo i pořizování 
fotografií a filmových záznamů pro časosběrný dokument o této rozsáhlé akci. Shromáždě-
né materiály muzeum využívalo jako doplněk monitorovacích zpráv, dále k informování ve-
řejnosti prostřednictvím sociálních sítí nebo ve formě obrazového podkladu pro novináře.
 Velký objem práce představovalo fotografování více než stovky kusů dud a dal-
ších hudebních nástrojů, které se později staly součástí jedinečné expozice dudáctví. Nešlo 
pouze o snímky celků dud, ale i nejrůznějších detailů a specifických prvků. Fotografie na-
jdou využití například v dotykových obrazovkách expozice, při propagaci muzea či v odbor-
ném katalogu, jenž muzeum do budoucna plánuje vydat zvlášť pro každou expozici.
 Pokračovalo zpracovávání dudáckých videí, které se podařilo získat od externích 
spolupracovníků muzea či z jiných zdrojů. S cílem zpestřit nabídku audiovizuálních prvků v 
nových expozicích bylo připraveno natáčení s nizozemských dudákem Jeroenem de Groo-
tem a hráčem na středověké dudy Miloslavem Vaváčkem z Tábora.
 Práci muzejního dokumentátora si vyžádaly rovněž další chystané expozice. 
Často šlo o pořízení snímků zrestaurovaných či nově zakoupených předmětů, což se týkalo 
třeba motocyklů, cechovních praporů, nejrůznějších modelů, faksimilií, loutek, textilních 
strojů, replik středověkých zbraní, řádových uniforem atd. K tomu bylo nezbytné v kvalit-
ním rozlišení naskenovat textové a obrazové materiály. Nezastavila se činnost na úpravě 
archivních filmů, především pak s tématem výroby ČZ a motocyklového sportu.
 Během roku 2021 byly završeny práce na muzejním komiksu Pan Bavor a III. 
křížová výprava, který netradiční formou přibližuje historické události spojené s výpravou 
majitele strakonického panství do Svaté země. Komiks napsal Robert Malota, autorem 
kreseb je Jiří Filípek.
 Využití v muzejní práci znovu našel dron DJI Mavic 2 Zoom. Například se podařilo 
získat netradiční snímky archeologických nalezišť u Předních Ptákovic a Zadních Zborovic či 
fotografie z ptačí perspektivy v případě výstavby nové obchodní zóny a půjčovny karavanů 
na okraji Strakonic.
 Činnost muzejního dokumentátora stejně jako každý rok doplňovala řada exter-
ních spolupracovníků. Zejména je třeba vyzdvihnout pana Jaroslava Landsingera, který se 
podílel na fotografických i filmových záznamech některých muzejních akcí a vedle toho 
přispěl řadou vzpomínek a technických rad, jež muzeum využilo při svém provozu.  
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Příprava na fotografování motocyklů pro muzejní účely

Natáčení videoklipů s dudákem Miloslavem Vaváčkem
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5.12 I Budování expozice maltézského řádu
                       Mgr. Martin Klecán

 Při přípravě nové expozice našeho muzea jsme mimo jiné navázali také spo-
lupráci s Karlem Eduardem hrabětem Paarem, emeritním knížetem velkopřevorem maltézského 
řádu. Jako představený řádu pro české země působil dokonce hned několikrát – jako 
velkopřevor nejdříve mezi lety 1981 a 1988 a podruhé 2004 - 2011 a v letech 1994 a 
1995 jako zástupce velkopřevora. Řádových rytířů se mezi jeho předky objevuje mnoho. 
Jan Paar byl dokonce roku 1626 zvolen českým velkopřevorem, nicméně zemřel dřív, 
než se mohl funkce řádně ujmout.
 Knížecí rod Paarů pochází původně z Lombardie. Petru Josefu Paarovi, jeho 
bratrovi a strýci Petrovi byl udělen roku 1574 ve Vídni říšský šlechtický titul při uznání 
šlechtictví uherského (pravděpodobně z roku 1531). Mezi lety 1623 a 1626 získal Jan 
Kryštof Paar funkci poštmistra postupně pro Rakousko, Uhry, Čechy, Moravu a Slezsko. 
Díky tomuto úřadu rod značně zbohatl, držel Měcholupy s Deštnicí, Veletice a Kestřany. 
Časem se rodové panství rozrostlo o Zdechovice, Bechyni či Vysoké Veselí. Karel Josef 
Paar roku 1720 postoupil veškeré důchody plynoucí z úřadu dvorské komoře, nejstarší 
z rodu nicméně směl nadále užívat čestný titul Nejvyšší dvorský a generální poštmistr. 
Roku 1769 byl rod povýšen do knížecího stavu císařovnou Marií Terezií. Pro užívání titulu 
platila primogenitura - byl vyhrazen pro nejstaršího člena rodiny v přímé linii, ostatní 
příslušníci rodu byli titulování hrabě/hraběnka.
 Karel Eduard Paar měl také titul knížete, ten nicméně nesouvisel s jeho rodi-
nou, ale s jeho řádovou funkcí. Čeští velkopřevorové maltézského řádu používají knížecí 
titul od roku 1881, kdy jim jej udělil císař Franz Josef I. Jeho prvním nositelem byl Othe-
nio Lichnowský-Werdenberg.
 Do nové expozice hrabě Paar zapůjčil některé z osobních a rodinných před-
mětů. Návštěvník uvidí například symbolické odznaky komorníků císaře Franze Josefa 
I. - zlaté klíče. Tuto funkci zastávali Karel Jan Václav Paar a Eduard Paar - praděd a prastrýc 
Karla Eduarda.
 Další zajímavostí jsou řády a vyznamenání, které Karel Eduard Paar obdržel. Do 
expozice se jich prozatím dostal pouze zlomek, ale v budoucnu se jistě jejich seznam roz-
roste. Nyní mohou návštěvníci obdivovat medaile Řádu sv. Lazara, monacký řád Grimal-
di, udělený knížetem Rainierem III. za zásluhy o monacké knížectví, či Záslužný civilní řád 
španělského království udělený králem Juanem Carlosem.
 S maltézským řádem se mimo jiné pojí trojice oděvů. Na mši svatou, procesí a pro 
další duchovní úkony oblékají členové řádu černou kukuli. Profesní rytíři, tedy ti členové, kteří 
mají šlechtické předky a složili tzv. věčné sliby, nosí na kukuli plný bílý kříž, ostatní členové pouze 
kříž obrysový. Černý oděv je uniformou Maltézské pomoci a červený pak slavnostní uniformou 
profesního rytíře. K ní patří ještě meč a klobouk,který se však nenosí na hlavě, ale pouze v ruce.  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   69VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.indd   69 19.05.2022   15:50:2919.05.2022   15:50:29



70

 Spolupráce s panem hrabětem Paarem bude pokračovat. Naše muzeum se 
stane postupně správcem dalších předmětů a dokumentů, které se vážou k rodu Paarů               
i k působení pana hraběte v řádu. Cílem je vybudovat novou, strukturovanou podsbírku     
s tímto tématem a k ní přičlenit i související archiv.

Pokoj hraběte Paara v nové expozici

Historik Martin Klecán (vpravo) při rozhovoru s Karlem Eduardem Paarem (uprostřed)
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Reprodukce obrazu velmistra maltézského řádu (Jean Parisot de La Valette)
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5.13 I Přednáškový cyklus muzea
                       Mgr. Kateřina Šmídová

 V roce 2021 byl jarní přednáškový cyklus muzea zcela ovlivněn pandemickou 
situací. Na rozdíl od podzimního bloku dokonce neproběhl vůbec. Přednášky pro veřej-
nost byly tedy organizovány až od října 2021. Byly pouze tři a i v tomto případě se již 
zmíněná situace projevila především na návštěvnosti. 

Přednášející Název přednášky Termín Návštěvnost

MgA. Karina Černá 
Sojková

Restaurování 
a konzervace papíru, knih

a papírových artefaktů

21. 10. 6 návštěvníků

PhDr. Zdeněk Vejvo-
da, Ph.D.

Historické nahrávky auten-
tických forem české lidové 
hudby

11. 11. 27 návštěvníků

PhDr. Vladimír 
Horpeniak

Advent a Vánoce 
na Šumavě

2. 12. 16 návštěvníků

 Celkem tedy naše přednášky navštívilo 49 posluchačů, z toho 21 posluchačů 
zdarma. Všechny tyto přednášky se konaly vždy od 17:00 v přednáškovém sále Šmidin-

Vladimír Horpeniak přednáší na téma Advent a Vánoce na Šumavě
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5.14 I Činnost Spolku přátel muzea
                       Mgr. Kateřina Šmídová

 V roce 2021 pokračovala činnost Spolku přátel muzea, jenž měl v prosinci již 
50 členů. Uskutečnila se dvě setkání spolku. 
 První proběhlo 22. června 2021 ve společenském sále Šmidingerovy knihovny. 
Jeho obsahem byla přednáška restaurátorky Muzea středního Pootaví Strakonice MgA. 
Kariny Černé Sojkové na téma Restaurování a konzervace papíru a knih, grafik, plakátů, 
map a kreseb. Po přednášce následovala tradiční prohlídka prostor strakonického hradu. 
Členové Spolku mohli vidět právě probíhající stavební rekonstrukci hradu.
 Další setkání se konalo 23. listopadu 2021 opět ve společenském sále Šmi-
dingerovy knihovny. Za půjčení těchto prostor knihovně velmi děkujeme. Téma tohoto 
setkání bylo Archeologické výzkumy na Strakonicku v roce 2021 v podání Mgr. Vlastimila 
Krále, archeologa MSP. Následně členové spolku opět nahlédli do muzejních prostor, 
tentokrát již po dokončení stavebních a restaurátorských prací. Spolkovníci tak mohli 
vidět vytváření samostatné expozice, stavbu vitrín, instalaci dud. I když do výsledné po-
doby expozic bylo ještě daleko, bylo zajímavé sledovat, jak takové práce a stavba expozic 
probíhají. Zasvěceným výkladem prohlídku doplnila ředitelka muzea PhDr. Ivana Říhová.

Členové Spolku přátel muzea při prohlídce připravovaných expozic
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6.0 | Oddělení ekonomické
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6.1 I Výsledek hospodaření za rok 2021
                       Ilona Sedláčková

VÝNOSY CELKEM
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Hospodářský výsledek
 Hospodářský výsledek za rok 2021 činí celkem 91 081,17 Kč a žádáme o pře-
vod do rezervního fondu.
 
• Schválený příspěvek na provoz činil - 26 241 000,00  Kč
• Převod se souhlasem Rady Jihočeského kraje z provozního příspěvku do investičního 
fondu činil - 2 000 000,00  Kč 
• Skutečný provozní příspěvek po úpravách - 24 241 000,00  Kč

Opravy a udržování

Z provozních prostředků bylo financováno např.:
• restaurování starých tisků    95 300,00 Kč
• oprava 3 ks vitráží v oknech    9 688,00 Kč
• restaurování dveří u rokokového salónku  16 060,00 Kč
• výměna zámků ve dveřích za vložky ke generálnímu klíči 60 310,00 Kč
• restaurování polychromované dřevořezby  39 700,00 Kč
• restaurování a konzervování keramických nádob  79 000,00 Kč
• oprava doškové střechy v Hoslovicích   20 500,00 Kč
• oprava hrobu, kamenické práce   67 155,00 Kč

Dále byly prováděny běžné opravy a údržba služebních automobilů a majetku.
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Platy zaměstnanců
 V roce 2021 nebyl dočerpán limit mzdových prostředků s ohledem na to, 
že otevření nových expozic bylo vlivem pandemie Covid 19 odsunuto na rok 2022. 
Vzhledem k této situaci nebyl doplněn stav o plánované pracovníky na pozice „pokladní 
– průvodce“. Novou skutečností byl i odchod jedné pracovnice na mateřskou dovolenou.
 V souladu s plánem jsme přijali pouze jednu edukační pracovnici, jednu uklí-
zečku do hradu a kon-zervátorku. K 31. 12. 2021 má Muzeum středního Pootaví skuteč-
ně ve stavu 29 zaměstnanců (dále 1 pracovnice je na MD a 2 pracovnice jsou na RD).
 V roce 2021 bylo uzavřeno 60x DPP a 6x DPČ. Jedná se především o sezónní 
pracovníky v pokladně v Hoslovicích, dokumentátorka v archeologii, uklízečka v kancelá-
řích ve Strakonicích, uklízečka v objektu vodního mlýna v Hoslovicích, účinkující v Hoslo-
vicích, koordinátorka projektu, odborné poradenství.

Platy stálých pracovníků, nemocenské dávky, karanténa  10 968 653,00 Kč
Výplata DPP, DPČ      1 150 627,00 Kč
Průměrný plat za rok 2021 pro 28,5 přepočtených pracovníků        32 072,08 Kč

Výnosy z prodeje služeb: 
položka nedosáhla plánované výše především vlivem krátké sezóny, kdy bylo otevřeno 
pro veřejnost. Jedná se o:
• tržby ze vstupného ve Strakonicích        164 155,00 Kč
• tržby ze vstupného v Hoslovicích        278 080,00 Kč
• tržby za edukační programy            24 905,00 Kč
• tržby za archeologické dohledy dle zákona        177 580,00 Kč

Účelové dotace v roce 2021

V roce 2021 byly dokončeny dva projekty na konzervování a restaurování sbírkových 
předmětů v hodnotě 1 400 195,26 Kč.
Jednalo se o projekty financované IROP a MAS I. a II. etapa:
• 17 ks skleněných podmaleb
• cechovní korouhve
• textil ve složení - křtící čepeček, dámské dracounové čepce, stuhy, šerpy, šátek
• středověká malovaná prkna a dřevěné desky (všechny nalezeny při stavebních úpra-
vách v hradu)
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• 3 dřevořezby Krista
• socha Krista na oslátku
• konzervování historických malovaných trámů

Tyto zrestaurované a konzervované exponáty budou součástí nových expozic ve Strako-
nicích a v Hoslovicích v souladu s tématy expozic.

Tvorba a užití fondů v roce 2021

Fond reprodukce účet 416
8 083 865,46 počáteční stav k 1. 1. 2021

Tvorba :
505 549,82 odpisy za 1-12/2021
2 000 000,00 převedeno z provozu se souhlasem zřizovatele
300 000,00 příspěvek od zřizovatele
1 684 656,00 poskytnuté kofinancování IV od zřizovatele
1 993 952,92 úhrada za monitorovací zprávy z IROP - průběžná položka
295 617,00 přijatá část na IV na vícepráce od zřizovatele
14 863 641,20

Čerpání:
687 504,27 pořízení uměleckých předmětů MSP
120 637,00 interaktivní prvek do expozice „husitský vůz“
405 896,92 protipožární okna a dveře v hradu, včetně PD
163 380,55 pořízení 3x kuchyní do hradu 
473 872,86 doplnění kabeláže k EPS a elektroinstalace nad rámec PD
116 765,00 projektová dokumentace k opravě střechy nad Jelenkou
196 020,00 projektová dokumentace k vybudování cesty a parkoviště v Hoslovicích
435 935,07 čerpání kofinancování na umělecké předměty pořízené z IROP
2 372 244,33 čerpání kofinancování na stavbu IROP
1 993 952,92 čerpání IV po úhradě monitorovací zprávy od IROP – průběžná položka
65 694,75  čerpání IV na vícepráce
7 031 903,67

Konečný stav účtu 416 k 31. 12. 2021 - 7 831 737,53 Kč
Z toho na kofinancování projektu IROP = 1 330 375,42 Kč
Z toho na provoz organizace = 6 501 362,11 Kč
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Seznam kulturních předmětů
2 obrazy od p. Brůhy
Textilní, dřevěný a skleněný betlém
Dřevěné hračky
Replika křtitelnice z kostela sv. Martina v Radomyšli
Smaltované cedule do expozice ČZ
Replika renesanční dýky
Replika části maltézského archivu z Třeboně
Obraz dudáka – I. Nosek
20 ks nefunkčních nábojů do expozice ČZ
Ruční vozík do Hoslovic
Loutky Mánička, Kateřina, Žeryk, koloběžka do expozice
18 obrazů (olej) od p. Horby
2 ks církevních oděvů (alby)
Replika oděvů johanitského bratra a převora
Mušketýrský apoštol, signální roh s koženým závěsem
Dubový psací stůl do expozice
Měšec, kord, ostruhy, dýka, prachovnice
44 ks knoflíků s motivem johanitského kříže
Dudy do expozice
1 pár nárameníků
Fotografie a diapozitivy z 30. let 20. století

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2% skutečně vyplacených mzdo-
vých prostředků a náhrad zaměstnancům  za rok 2021. Krytí fondu je účtováno na účtu 
243 a vyrovnání tvorby a čerpání fondu bylo provedeno v lednu 2022.

Pohyby fondu FKSP za rok 2021:
PS účtu 412     114 730,16 Kč
Tvorba      219 007,32 Kč
  
Čerpání celkem     182 759,50 Kč  
   
Zůstatek účtu 412 k 31. 12. 2021   150 977,98 Kč
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Čerpání FKSP :
Příspěvek na stravenky zaměstnanců 154 848,50 Kč (5077 ks stravenek á 30,50 Kč)
Příspěvek na vitamíny, sport, rekreace    26 411,00 Kč    
Příspěvek k životnímu jubileu       1 500,00 Kč
Celkem    182 759,50 Kč

Krytí FKSP na účtu 243:
PS k 1. 1. 2021   104 863,30 Kč
Zůstatek účtu 243 k 31.12.2021 142 317,78 Kč    
      
V lednu dojde k vyrovnání tvorby a čerpání       8 660,20 Kč
Stav účtu 243 v lednu 2022   150 977,98 Kč

Rezervní fond účet 413 + účet 414
Fond rezervní je tvořen dvěma účty. Na účtu 413 je účtováno o výsledcích hospodaření, 
jejich příděl a čerpání dle rozhodnutí zřizovatele. Na účtu 414 jsou zaúčtovány neinvestiční 
náklady, se souhlasem zřizovatele, na kofinancování projektu od IROP MAS I. a II. etapa.

Počáteční stav 413 +414                  1 447 596,10 Kč
Příděl ze zlepšeného HV 2020   585 424,64 Kč
Čerpání na kofin. 5 % I. a II. etapy IROP MAS    67 609,76 Kč (souhlas zřizovatele)
Zůstatek k 31. 12. 2021 413+414  965 410,98 Kč  

Fond odměn účet 411
Počáteční i konečný stav je beze změn - 623 353, 30 Kč.
V roce 2021 nenastalo žádné čerpání tohoto fondu.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403
Na účtu 403 jsou sledovány dva transfery. První je na multifunkční budovu v Hoslovicích 
a druhý vyplývá z projektu „Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice“                  
z investičních prostředků IROP.

• počáteční stav k 1. 1. 2021     14 785 832,37  Kč
• snížení transferu na odpisy budovy v Hoslovicích        162 815,16 Kč
• snížení transferu na odpisy DHM pořízeného z IROP       224 265,85 Kč
• transfer na čerpané investiční výdaje u projektu č . 4547  36 109 200,83 Kč
• transfer na čerp. inv. výdaje u projektu č.. 4547 - umělecké předměty   3 871 375,41 Kč

Stav k 31. 12. 2021      54 364 792,40 Kč
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6.2 I Rozbor hospodaření za rok 2021
                       Ilona Sedláčková

 Rok 2021 byl ve Strakonicích zaměřen na vybavení nevýstavních prostor v hra-
du, které nebyly součástí projektu financovaného z prostředků IROP a MMR ČR. Bylo 
potřeba vybavit zázemí pro zaměstnance (kuchyňky v hradu 3x - mikrovlnná trouba, jí-
delní stůl, úzká myčka na nádobí, chladnička), edukační sál (tablety na edukace 11 ks, 
stůl, židle, úložná skříňka), zakoupit vitríny a materiál určený na instalace exponátů do 
výstavních sálů (figuríny, závěsný systém do vitrín, stojany na malované trámy, mobilní 
mřížky do vitrín, rám s děrovaným plechem, regály do dílny, instalační materiál). V no-
vých prostorách je nutno zajistit úklid, proto jsme našim pracovnicím zakoupili uklízecí 
stroj, parní čistič, čistič oken, AKU vysavač s příslušenstvím. V roce 2021 došlo k vyššímu 
počtu požadovaných archeologických dohledů, což vedlo k potřebě zlepšit vybavení pro 
archeologa (nivelační přístroj se stativem, externí zálohovací disk, notebook s brašnou, 
tablet, fotoaparát Canon). Po přijetí nové konzervátorky bylo potřeba doplnit konzervá-
torskou dílnu mobiliářem a vybavením nutným pro samotnou činnost (souprava pro 
tryskání, páková řezačka, odvlhčovače, skříň na chemikálie, nářadí, židle, konstrukce na 
plynovou komoru, plastová vana, podtlakový stůl, lampa). 
 Po zahájení vlastní instalace exponátů se pro organizaci podařilo zajistit od-
bornou pomoc od specialistky na instalace paní Braidlové. Vzhledem k dokončení stavby 
bylo nutno zahájit provoz zabezpečení objektů prostřednictvím přenosu pohybových 
čidel na PCO u Policie ČR. S ohledem na zákonnou povinnost požárního zabezpečení bu-
dov jsme dle pokynů HZS provedli úpravy kabeláže a instalace 2 kusů trezorů, určených 
pro uložení generálního klíče pro vstup HZS do objektů v případě požáru. Zajistili jsme 
ve spolupráci s firmou Cobra security s. r. o. jeden měsíc povinného nepřetržitého zku-
šebního provozu se zaškolením personálu. S provozem přenosu dat na PCO u HZS České 
Budějovice a na PCO u Policie ČR souvisí i servisní a revizní činnost. Rovněž jsme zadali 
grafické zpracování orientačního systému v hradu, grafické zpracování do manuálu u no-
vého loga pro Strakonice i Hoslovice, abychom na nových tiskových materiálech mohli 
uvádět již nová loga. Vzhledem k tomu, že je sbírkový fond organizace velice rozsáhlý, 
přistoupili jsme k možnosti zadání kontroly dat SW Museion. S vybudováním nového 
ústředního topení v hradu souvisí i povinnost obsluhy výměníku a jeho servis ze strany 
Teplárny Strakonice a. s.
 Rok 2021 byl náročný z ekonomického pohledu, jelikož bylo nutné hradit 
mimořádné náklady a přitom naplňovat nastavené ekonomické cíle. Všechny tyto mi-
mořádné náklady jsme dokázali zafinancovat tak, aby finanční prostředky byly využity 
efektivně, bez zbytečného plýtvání. Úspory vznikly v oblasti mzdových nákladů vzhle-
dem k tomu, že jedna kolegyně odešla na mateřskou dovolenou a že jsme s ohledem na 
odložené otevření nových expozic do roku 2022 nepřijali plánované pracovníky. 
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 Jednalo se o 2x pokladní a průvodce, 4x pracovník dozoru do expozic. Jejich 
nástup jsme operativně přesunuli do roku 2022.
 Během sezóny jsme našim návštěvníkům v černé kuchyni nabídli šest výstav, 
z toho jedna proběhla zcela online, druhá nejprve online a pak byla spuštěná i fyzicky. 
Jedna výstava se konala na III. hradním nádvoří.  Vzniklo 24 online videí - edukační tvo-
ření na doma, dále pět edukačních programů „Křížem krážem strakonickým hradem“                  
a 44 dílniček k vánoční výstavě.
 V roce 2021 jsme nezapomněli ani na provoz vodního mlýna v Hoslovicích. 
Během sezóny jsme pořádali sedm edukačních programů a pro veřejnost osm akcí, které 
jsou již tradičně velice oblíbené a navštěvované. Kromě toho jsme s odborníkem naplá-
novali změny v tamějších expozicích tak, abychom návštěvníkům ukázali nové exponáty 
i nově zrestaurované podmalby na skle. 

Marie Římanová s novým uklízecím strojem
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Počet osob:
1.HRAD STRAKONICE 10306
z toho:
EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 0
EXPOZICE RUMPÁL, ČERNÁ KUCHYNĚ 10306

AKCE MUZEA 1358
- Léto pod Rumpálem 0
- Ostatní akce 116
- Přednášky pro veřejnost v muzeu 49
- Edukační programy 1193

2. MLÝN HOSLOVICE 11105
z toho:
PROHLÍDKY AREÁLU 7856
AKCE NA MLÝNĚ 3037
EDUKAČNÍ PROGRAMY 212

PŘEDNÁŠKY - mimo muzeum 0

CELKEM 22769

6.3 I Statistika návštěvnosti 2021
                       Miroslava Francová
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