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Úvod

Minulý rok byl dalším z těch, které při-
nesly do dění v muzeu něco nového. Od 
dubna začalo muzeum realizovat spo-
lupráci s Freilichtmuseem ve Finsterau, 
ve druhé polovině roku začalo stěhová-
ní do nově upravených prostor v areálu 
hradu. Pracovníci muzea po celý rok 
přednášeli v  místních domovech pro 
seniory, vyzkoušeli spolupráci se ško-
lami, vzali si na starost provoz původní 
černé kuchyně s pecí, rozšířili program 
u příležitosti 10. ročníku Rumpálování 
a  navázali na tradici dudáckých dílen 
a sympozií. O projektu příhraniční spo-
lupráce se rozepíšeme v jiné části výroč-
ní zprávy, ale zde si připomeňme někte-
ré ze zmiňovaných akcí.
V roce 2009 jsme opustili všechny kan-
celáře a  za rok jsme se stěhovali zpět. 
Díky rekonstrukci, kterou zajišťovalo 
město Strakonice, jsme se mohli stě-
hovat do tří podlaží budovy v  severní 
části hradu. V  přízemí je kromě pro-
storné dílny také kancelář a  sociální 
zařízení. Největší změnou prošly míst-
nosti ve zvýšeném přízemí. V knihovně 
je dostatečný prostor pro zájemce z řad 
veřejnosti a do sousední místnosti jsme 
shromáždili všechny zvukové, fotogra-
fi cké, fi lmové a videozáznamy z našeho 
archivu včetně promítací a  záznamo-
vé techniky, promítání je připraveno 
i  pro badatele. Do ostatních prostor 
jsme kromě kanceláří umístili spisovnu 
a přednáškový sál pro přibližně 30 lidí, 
který bychom rádi využívali při progra-
mech pro školy.
V  předchozích letech začalo vše jed-
notlivými a  občasnými přednáška-
mi v  domovech pro seniory v  Lidické 





a  Jezerní ulici ve Strakonicích, z  nichž 
se vyvinula pravidelná spolupráce. Kaž-
dý měsíc se do obou zařízení vydává 
některý ze zaměstnanců muzea, aby 
povídal o  historii města, památkách 
a zajímavostech v okolí, dodržování tra-
dic a  podobných tématech. Podle slov 
zaměstnanců a  obyvatel domovů jsou 
naše přednášky zajímavé a je o ně zájem.
S  kladným ohlasem se setkal přednáš-
kový a výukový program, který připra-
vili zaměstnanci muzea pro 1. stupeň 
základních škol. V expozici archeologie 
se žáci dozvěděli zajímavosti z nejstarší 
historie regionu a své znalosti si ověřo-
vali formou kvízů a her.
Po roční odmlce se konal v areálu hra-
du již 10. ročník Rumpálování, aneb 
středověkých her a klání. Tento ročník 
se podařilo rozšířit o  tábor ukazující 
v  hradním přikopu vybavení, výstroj 
a  výzbroj žoldnéřů 17. století, kte-
rý vhodně doplnil stánky s  prodejem 
a divadelní, šermířská, hudební a taneč-
ní vystoupení na nádvořích strakonic-
kého hradu. Celou akci zakončila neděl-
ní „bitva 15. století“ v hradním příkopu.
O měsíc později, v závěru srpna, uspo-
řádalo muzeum společně s  centrem 
lidové kultury při Jihočeském muzeu 
setkání dudáků a výrobců dud v novém 
maltézském sále strakonického hradu. 
Účastníci z  Čech a  Slovenska diskuto-
vali o  výrobě dud i  prezentaci dudác-
kých písní a ze setkání vzešel požadavek 
na obnovení dudáckých dílen či sym-
pozií. Muzeum tyto akce v  minulých 
letech pořádalo s cílem oživit dudáckou 
tradici a  pomoci začínajícím dudákům 
a výrobcům.
V souvislosti s úpravami hradu se poda-
řilo obnovit černou kuchyni s pecí a při-
lehlým dvorkem. Po dohodě s  vlastní-
kem, městem Strakonice, se muzeum 

zavázalo zajistit provoz této části hradu. 
V  průběhu roku sem zavítali návštěv-
níci nočních prohlídek, které pořádala 
skupina historického šermu Markýz. 
Seznámit se s  dobovou kuchyní mohli 
také všichni, kteří zavítali na zahájení 
letní turistické sezóny či na Rumpálo-
vání a Adventní trhy.

PhDr. Miroslav Špecián





I. PROVOZ, FINANCE, 
PŘEHLED AKCÍ MUZEA

Rozpoet a hospodaení 
v roce 
Muzeum středního Pootaví Stra-
konice vstupovalo do roku 2010 se 
sníženým příspěvkem na provoz 
o 200 tis. Kč oproti roku 2009. Při plá-
novaném objemu vlastních tržeb na 
úrovni předchozího roku se tato sku-
tečnost promítla i do předpokládané-
ho výsledku hospodaření. 
Plánované ztráty ve výši 200 tis. Kč 
nakonec nebylo dosaženo.
Příspěvek na provoz od zřizovatele na 
rok 2010 činil 5 977 tis. Kč. Tyto fi nanč-
ní prostředky byly použity ke krytí veš-
kerých provozních nákladů v  průběhu 
roku. Na pokrytí zvýšených nákladů 
vzniklých v souvislosti s opravou střeš-
ní krytiny hradu, zabezpečením pro-
vozuschopnosti Rumpálu, nutnými 
výdaji při stěhování a zajištění technic-
ké vybavenosti administrativních pro-
stor bylo použito rezervního fondu ve 
výši 305 tis. Kč. Zapojením prostředků 
z fondů bylo docíleno kladného hospo-
dářského výsledku ve výši 1 573,16 Kč.
V  rámci projektu přeshraniční spo-
lupráce Společná prezentace staré-
ho mlynářství na Šumavě a  v  Bavor-
ském lese (celkový objem prostředků 
14  876  820  Kč na projekt) bylo v  roce 
2010 poskytnuto na základě smluv 
o  kofi nancování a  předfi nancování 
Jihočeským krajem celkem 363 330 Kč 
neinvestičních prostředků, které byly 
beze zbytku profi nancovány. Z poskyt-
nutých 4 987 770 Kč investičních pro-
středků nebylo do konce roku čerpáno.

Na větších akcích se finančně podíle-
lo i Město Strakonice. Svými příspěv-
ky v  celkové výši 95 tis. Kč význam-
ně přispělo ke zdárnému průběhu 
Rumpálování, Adventních trhů, Běhu 
naděje a výstavy Obrázky z Francie.

V roce 2010 byla Okresní správou soci-
álního zabezpečení ve Strakonicích 
provedena kontrola pojistného, plně-
ní oznamovacích povinností v nemo-
cenském pojištění a  důchodovém 
pojištění. Z  celkového šetření výše 
uvedených povinností nevyplynuly 
nedostatky a  nebyla uložena ani sta-
novena opatření k nápravě.

Věra Trojanová





Rekapitulace příjmů a výdajů ve sledovaných položkách

Ukazatel rozpočet rok 2010 skutečnost rok 2010

NÁKLADY 7 277,00 8 394,00

Spotřeba materiálu 400,00 709,00

Spotřeba potravin 20,00 23,00

Spotřeba energie 480,00 403,00

Opravy a udržování 90,00 145,00

Cestovné 50,00 21,00

Ostatní služby 790,00 1 452,00

Mzdové náklady 3 750,00 3 883,00

v tom: platy zaměstnanců 3 450,00 3 549,00

OON 300,00 334,00

Sociální a zdravotní pojištění 1 313,00 1 284,00

Zákonné sociální náklady 69,00 71,00

Daně a poplatky

Jiné ostatní náklady 25,00 95,00

Odpisy dlouhodobého majetku 290,00 308,00

Daň z příjmů

Ostatní náklady

VÝNOSY 7 077,00 8 396,00

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb 1 000,00 1 520,00

Úroky 1,00

Jiné ostatní výnosy 50,00 440,00

Tržby z dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Ostatní výnosy 50,00 95,00

Příspěvek na provoz 5 977,00 6 340,00

Hospodářský výsledek po zdanění -200,00 2,00

Doplňkové údaje:

Dotace na investice

Použití investičního fondu

z toho ve prospěch RF

Použití rezervního fondu 200,00 305,00

Použití fondu odměn 135,00

Průměrný evid. počet zaměstnanců 15 15

Průměrný měsíční plat v Kč 19 167 19 722





Pehled akcí v roce 

Výstavní síně v hradu

24. duben – 30. květen  
Duchovní krajina
Výstava občanského sdružení Horten-
sia, velkoformátové fotografi e s  multi-
mediální projekcí. 

5. květen – 25. červenec 
Všední život 1939–1945
Výstava dokumentů vztahující se k živo-
tu mezi lety 1939 a 1945

3. červen – 6. červenec 
Jaroslav Šusta – obrazy a kresby

10. červenec – 29. srpen 
Obrázky z Francie 
Miroslav Konrád (obrazy, akvarely), 
Jan Šmíd (fotografi e, knihy, projekce)

7. září – 28. listopadu  
Historické kočárky a kolébky
Ze sbírky Miloslavy Šormové

Kapitulní síň:

24. duben – 31. říjen   
Výstava církevních plastik

30. listopad – 26. prosinec 
Šumavské řezbářství
Vánoční výstava betlémů, soch a  lou-
tek z řezbářské dílny K. Tittla doplněná 
přehlídkou stromečků ozdobených dět-
mi MŠ a ZŠ Strakonicka

Zámecká galerie

3.–29. srpen   
Živé lidové tradice 
– J. Staňková a L. Baran 
Národopisná výstava uspořádaná k život-
nímu jubileu obou autorů doplněná sbír-
kou lidových nástrojů (především dud) 
Vladimíra Kováříka. Doprovodná akce 
k Mezinárodnímu dudáckému festivalu

Spolupráce MSP Strakonice na 

výstavách pro jiné organizace:

srpen/září   
Strakonice za 50 let
Společně s městem Strakonice 
a Domem dětí a mládeže

srpen/září   
Strakonice v proměnách času
Výstava v  maltézském sále strakonic-
kého hradu – společně s městem Stra-
konice

7.–29. října   
Gymnázium Strakonice 1920–2010
V maltézském sálu strakonického hradu

7.–31. října   
Zmizelé a nalezené osudy. 
Memento dvou světových válek 20. sto-
letí pro mladého člověka.
Společně s Gymnáziem a Střední školou 
obchodu a služeb České Budějovice





11.–30. listopadu
1. světová válka, roky 1914–1915
Výstava pro Obec Kraselov a 25. proti-
letadlovou raketovou brigádu V Lipkách

30. listopadu–14. prosince 
Úspěchy jihočeského sportu, 
Strakonice
Výstava v  zámecké galerii – společ-
ně s  Gymnáziem olympijských nadějí 
České Budějovice

DALŠÍ AKCE

Strakonický hrad:

29. březen  
Koncert Pěveckého sboru Gymnázia 
Kapitulní síň

11. červen    
Muzejní noc   

29. červen   
Strašidla na hradě
Dopoledne pro děti ZŠ 

17. červenec  
Koncert pěveckého sboru Gymnázia 
Kapitulní síň

24.–25. červenec  
Rumpálování, středověké hry a klání 
– X. ročník 

3.–5. prosinec   
Adventní trhy pod Rumpálem
    
červen–září    
Noční prohlídky
Společně se skupinou historického šer-
mu Markýz 

SPOLUPRÁCE MUZEA NA AKCÍCH 
S DALŠÍMI ORGANIZACEMI:

9. květen   
Den otevřených dveří 25. protileta-
dlové raketové brigády Armády ČR 
V Lipkách ve Strakonicích

12. červen
Pamětní síň obce Nihošovice
Zpracování textů a  grafi cké řešení 
výstavy 

26. červen  
Dráček Podskaláček 
Program pro děti v  rámci Pivovarské 
pouti

16. září  
Běh naděje 
Humanitární akce na podporu výzku-
mu rakoviny, ve spolupráci s  25.  PLRB 
Armády ČR





7. srpen   
Zastavení autoveteránů na mlýně

1. srpen   
Pečení chleba ve Finsterau 

15. srpen   
Pohádkový den 

13. listopad 
Den veteránů 
Příprava výstavy a akce ke Dni veteránů 
pro obec Kraselov

2. prosinec
13. setkání zdravotně postižených 
Spolupráce na přípravě komponované-
ho pořadu Proměny Strakonic, spolu 
s Městem Strakonice a Sdružením zdra-
votně postižených v České republice

Středověký vodní mlýn Hoslovice:

1.–3. duben    
Velikonoce na Podlesí 

5. květen    
Akce pro zrakově a tělesně postižené 
ze Strakonic a Prachatic 

22. květen    
Zpracování vlny 

16. červen    
Klepač Podlesí 

10. červenec    
Z českých mlýnů 
Divadlo





20. srpen    
Čeští dudáci ve Finsterau 

11.–12. září    
Dožínky 

1.–2. říjen    
Práce se dřevem 

22.–24. říjen   
Domácnost paní mlynářky 

SPECIALIZOVANÉ PROGRA-
MY PRO ŠKOLY: 

Edukační program pro žáky 6. tříd 
základních škol Pravěk Strakonicka, 
který pomůže žákům ujasnit si data-
ci pravěkých dějin, poodhalí veškeré 
využití středověké keramiky, odkry-
je tajemství kostry uložené v  expozi-
ci a  seznámí děti s  nejvýznamnějšími 
archeologickými lokalitami strakonic-
kého okresu.

SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY:

Přednášky pro veřejnost a  pro domy 
seniorů Jezerní a  Lidická Strakonice 
– celkem 26 přednášek/seminářů v prů-
běhu celého roku:
Masopust
Řemesla
Krajem Jakuba Bursy
Z Čech až na konec světa 1. 
 – Skandinávie
Konopická
Velikonoce
Jarní zvyky
Strakonické pověsti
Historie mezinárodních dudáckých 
festivalů
Řád maltézských rytířů
Řád maltézských rytířů na Strako-
nicku
Strakonice a 2. světová válka
Pivovarnictví na Strakonicku
Gymnázium Strakonice 1920–2010
Božena Němcová
Lužičtí Srbové
Bitva u Sudoměře
Zvyky adventu
Vánoce

28. srpna
Když dudy neladí, dudák si poradí 
Seminář k mezinárodnímu dudáckému 
festivalu





Návštvnost muzea a akcí

VÝSTAVY + EXPOZICE (hrad, výstav-
ní síně, kapitulní síň, Hoslovice):

27 325
KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE 
(hrad, Hoslovice): 

24 826
PŘEDNÁŠKY/SEMINÁŘE:

837
PROGRAMY PRO ŠKOLY:

50 
Celkem: 

53 038

Ohlédnutí 
za nkterými z akcí

Adventní trhy pod Rumpálem

Ve dnech 3.–5. prosince Muzeum střed-
ního Pootaví uspořádalo další ročník 
Adventních trhů pod Rumpálem a zpří-
jemnilo tak lidem zdlouhavé čekání na 
nadcházející Vánoce a Ježíška. Adventní 
trhy se tradičně konaly na všech třech 

nádvořích strakonického hradu, kde 
mezi širokou škálou prodejních ruko-
dělných výrobků a  tradičních sladkos-
tí mohli návštěvníci vidět také vánoč-
ní výstavu v  kapitulní síni a  seznámit 
se s  řezbářským uměním Karla Tittla, 
obdivovat pohyblivý betlém Františka 
Malého a  nechat se inspirovat vánoč-
ními dekoracemi žáků mateřských 
a základních škol okresu. Vánoční nála-
du umocnila i  nejrůznější vystoupení 
zpěváků, hudebníků a divadelníků. Ani 
tento rok nebyli návštěvníci ochuzeni 
o  andělské světlo, mikuláškou nadílku 
a pekelníky, kteří se zabydleli ve stodole 
na třetím hradním nádvoří. 
Novinkou, kterou si muzeum připravilo 
pro tento rok, byla řemeslná dílna v býva-
lé hospodě U Kata v nově zrekonstruova-
ných prostorách hradu. V sobotu i v nedě-
li mohli návštěvníci obdivovat zručnost 
a  originální výrobky všech řemeslníků. 
Ti odvážnější si mohli i  samotné řemes-
lo vyzkoušet. Nezapomněli jsme ani na 
děti, pro které byla připravena výtvar-





ná dílna s možností nabarvit si látkovou 
postavičku. A  jaká řemesla jsme zájem-
cům představili? Paní Vandrovcová 
ukázala jednotlivé techniky paličková-
ní, paní Bělohlavová kouzlo drátkování, 
paní Drančáková zajímavé frivolitková-
ní, paní Vincíková tvorbu vizovického 
pečiva a obřadního mikuláškého pečiva, 
paní Tomášková originálnost patchwor-
ku, paní Vlažná tajemství pedigu, paní 
Koubková kouzelnou korálkovou techni-
ku, pan Frencl a pan Jedlička zkušenosti 
s prací se dřevem. A o děti se se svou díl-
nou postarala paní Balvínová. 
Jako každý rok se na přípravě advent-
ních trhů kromě Muzea středního Poo-
taví podílelo i  Městské kulturní stře-
disko a  skupiny historického šermu 
Markýz a Vendetta. 

Mgr. Lucie Kupcová

Rumpálování

24. a 25. července se strakonický hrad po 
roční odmlce opět ponořil do dob dávno 
minulých a  po nádvořích se opět pro-

háněli chrabří rytíři v  nablýskané zbro-
ji, nájemní žoldáci, otrhaní žebráci a vše 
doplnili prodejci tradičních výrobků 
a pochutin. Trhy, souboje a klání tradičně 
doprovodila i hudební, taneční a divadel-
ní představení. Mezi účinkujícími jsme 
mohli obdivovat např. kapelu Guinevra, 
Strašlivá Podívaná či Klíč, dobové tan-
ce nám zatančila skupina Gloria a  šer-
mířských vystoupení se zhostily skupi-
ny Markýz, Vendetta, Kejklíř a  Lorika. 
Víkendový program zajímavě doplnilo 
i dobové ležení v hradním příkopě a ukáz-
ky bojových formací tamtéž, mučírna na 
druhém hradním nádvoří a zpřístupněná 
černá kuchyně, kde se návštěvníci sezná-
mili s vařením na otevřeném ohni, peče-
ním v peci a celkovým dobovým vybave-
ním středověké kuchyně. 
Středověké Rumpálování připravilo 
Muzeum středního Pootaví ve spolu-
práci s  Městských kulturním středis-
kem, městem Strakonice a  skupinami 
historického šermu Markýz a Vendetta. 

Mgr. Lucie Kupcová





II. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ 
A ODBORNÁ ČINNOST, 
KONFERENCE A SYMPOZIA

Sbírkotvorná innost 
a práce se sbírkami:

V roce 2010 provedli pracovníci Muzea 
středního Pootaví Strakonice inven-
tarizaci těchto částí sbírkového fondu 
muzea: 
l. podsbírka výtvarného umění
2. byla dokončena inventarizace 
podsbírky archeologické
Inventarizováno bylo celkem 
6 784 sbírkových předmětů.

V  Muzeu středního Pootaví Strakoni-
ce bylo od 1. ledna 2010 do 31. prosin-
ce 2010 zapsáno 63 nových přírůstko-
vých čísel. V roce 2010 byly z Centrální 
evidence sbírek a  z  evidence Muzea 
středního Pootaví Strakonice vyřaze-
ny sbírkové předměty z podsbírky dal-
ší – literární pozůstalost PhDr. Milo-
slava Novotného, které byly v  prosinci 
2009 předány do Památníku národní-
ho písemnictví. Celkem bylo vyřazeno 
12  369 sbírkových předmětů. Ke dni 
31.  12. 2010 bylo v  Muzeu středního 
Pootaví Strakonice 30 361 sbírkových 
předmětů.

Nejvíce byla rozšířena podsbírka his-
torická (37 sbírkových předmětů). Jed-
ná se zejména o  přírůstky z  oblasti 
domácích potřeb, keramiky, kuchyň-
ských potřeb, modelů, novějších dějin, 
oděvů, psacích potřeb. Dále byla roz-
šířena podsbírka výtvarného umě-
ní (22  sbírkových předmětů), dal-
ší – dudáctví (2  sbírkové předměty), 

militárií (1  sbírkový předmět) a  další 
– historická pohlednice (1 sbírkový 
předmět). Největší počet předmětů byl 
získán převodem z  Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště České Budějovice 
odbor Odloučené pracoviště Strako-
nice (22 sbírkových předmětů), dary 
(20  sbírkových předmětů), sběry pra-
covníků Muzea středního Pootaví 
Strakonice (19 sbírkových předmětů), 
koupí (2 sbírkové předměty).

Darem do sbírek muzea v  roce 2010 
přispěli:
Alois Jáchim, Strakonice
Lada Melicharová, Krty-Hradec
Jaroslava Přikrylová, Strakonice
Miroslav Špecián, Čestice
Jaromír Šváb, Strakonice
Alena Treybalová, Strakonice
Josef Vichr, Kraselov
Obecní úřad Slaník

Všem dárcům srdečně děkujeme.





Restaurování, 
konzervování

Byla provedena oprava mapy Gross-
deutsches Reich und angrenzen-
de Gebiete, letáčku Pamatuj, Pama-
tuj; protektorátní zákaz poslouchání 
zahraničního rozhlasu a obalu balíčku 
cikorky. Opravu provedla pracovnice 
Státního okresního archivu Strakonice 
Petra Trojanová.
Vlastními silami bylo konzervováno 
44  sbírkových předmětů z  podsbírky 
historické – část novější dějiny. Jed-
ná se o  diplomy, dopisy, letáky, listi-
ny, mapy, plakáty, programy koncertů, 
úmrtní listy. Konzervování provedla 
Nela Vadlejchová. 

František Lukeš

Knihovna MSP 

V rámci stěhování do nově opravených 
prostor jsme v  roce 2010 jako první 
stěhovali muzejní knihovnu. Muzejní 
knihovna tak získala důstojné prostory 
i klidné místo pro badatele. Před stěho-
váním jsme v zimních měsících proved-
li inventarizaci celého fondu knihovny. 
V  současné době studentka Filozovic-
ké fakulty Jihočeské univerzity v  Čes-
kých Budějovicích, obor archivnictví 
Hana Hatová jako svou diplomovou 
práci zpracovává historický knižní fond 
muzea – staré tisky, rukopisy i kramář-
ské písně. 

Archeologie

Archeologické oddělení Muzea střední-
ho Pootaví provedlo v  uplynulém roce 
69 drobných akcí a 11 akcí většího roz-
sahu. Jednalo se převážně o dohledy při 
pokládkách inženýrských sítí a  stav-
bách nových rodiiných domů.
Celá archeologická sezóna byla zahájena 
v lednu na hřbitově u sv. Václava ve Stra-
konicích, kde jsme uskutečnili průzkum 
podzemních prostor. Celá tato akce je 
zmíněna v samostatném článku. 
V  polovině ledna jsme provedli dohled 
a  drobnou sondáž v  objektu proti kos-
telu na Strakonickém hradě, konkrétně 
ve dvojici místností východně od sou-
časného hlavního vstupu (dnešní šatna). 
Dělníci zde snižovali podlahu a  došlo 
také k  výkopu pro výtahovou šachtu. 
Na základě nálezů jsme koncem ledna 
uskutečnili plošnou skrývku celé míst-
nosti spolu s  položením sondy do pro-
storu budoucí výtahové šachty. Nejstarší 
zdokumentovanou situaci představova-
lo severní zdivo opevnění pocházející ze 
14. století (viz Heroutová–Líbal–Vilím-
ková 1967, 163). Zde se dokonce podařilo 
zachytit jeho rozšířený předzáklad. Dal-
ší stavební etapou byla přizdívka dvojice 
nosných zdí objektu, který vznikl v pro-
storu mezi kostelem a  severní hradbou 
hradu. Následující renesanční přestav-
ba, která nejspíše souvisela se vznikem 
hradního pivovaru, vedla k  zasypání 
vnitřních prostor bývalého objektu syp-
kým materiálem a  byly také položeny 
nové cihlové podlahy, z  kterých místy 
zůstaly zachovány pouze vrstvičky mal-
ty. U  jedné z  těchto vrstev bylo dobře 
patrné její propálení, které poukazuje 
na požár tohto objektu někdy v období 
novověku. V  průběhu 19. století došlo 
k celkové proměně obou místností. 





V lednu jsme také po telefonickém roz-
hovoru s  panem Urbánkem navštívili 
dům čp. 54 (dům „U  Hroznu“) stojící 
na náměstí. Při rekonstrukci domu zde 
byly odhaleny starších sklepy, které byly 
do té doby zaneseny bahnem. Původní 
jádro sklepa bylo kamenné, směrem do 
náměstí převládalo zdivo cihlové. Sklep 
se přibližně na úrovni domu zalamo-
val k severovýchodu. Po zhruba 5 met-
rech se objevil cihlový pilíř, který nesl 
novodobou kanalizaci. Severně od pilí-
ře se nacházel zasypaný klenutý vchod. 
Severovýchodně byl terén tvořen rost-
lou skálou. Směrem na jih od pilíře byl 
patrný další klenutý průchod. S největší 
pravděpodobností se jednalo o  pozů-
statek novodobé kanalizace odvádějící 
vodu směrem do řeky.
V únoru jsme při dohledech v Nebřeho-
vicích při pokládce kabelu nalezli zbytky 
kamenné suti představující pozůstatek 
objektu náležící k areálu místní tvrze.
Na konci měsíce března jsme se opět 
vrátili do vesničky Koječín, kde od 
minulého roku probíhala rekonstrukce 
kapličky. Sledovali jsme výkop pro dre-
náž po celém obvodu stavby. Při sever-
ním rohu objektu byly vyskládány větší 
kameny, které tvořily zídku zpevňují-
cí svah. V napojení obdélné kaple bylo 
patrné mladší přizdění závěru kapličky. 
U  tohoto závěru se podařilo zachytit 
jeho kamenný předzáklad.
V  květnu jsme se také znovu podíva-
li do prostoru Čelakovského ulice, kde 
probíhala její revitalizace. Za zmínku 
stojí nález zbytku barokní valounko-
vé dlažby mezi parkovištěm a  hřištěm. 
V  navážkách jsme odhalili i  zlomky 
novověké keramiky. Zajímavým nálezem 
jsou zlomky zásobnice z  13.–14.  století 
z prostoru mezi Sokolovskou a Čelakov-
ského ulicí.

Ve stejném měsíci proběhla neohlášená 
akce v obci Albrechtice, při které z hrá-
ze rybníka vyjmula stavební fi rma dře-
věnou výpusť. Z ní byly odebrány vzor-
ky na dendrologické datování. Zaměřili 
jsme překlad výpustě (rozpůlený kmen), 
který se nacházel v  prostoru rybníka. 
Dosahoval délky 675 centimetrů, výš-
ka se pohybovala mezi 13 a  22 centi-
metry. Dřevěná výpusť dosahovala dél-
ky 1242 centimetrů a  odpovídala šířce 
hráze. Průměr kmene byl 66 centimet-
rů, vydlabaný střed kmene měl rozmě-
ry 33×18 centimetrů. Jedna z částí byla 
tesařsky opracována. Část výpustě byla 
zachována jako studijní materiál Škol-
ního rybářství Protivín. Oba kmeny 
byly datovány k roku 1730.
V květnu se také naše pozornost obrátila 
do prostoru lokality Častavín ve Strako-
nicích (SZ od železničního mostu), kde 
se připravovala výměna starého kanali-
začního potrubí. Celou akci jsme zaháji-
li povrchovým sběrem v prostoru skrýv-
ky. Při povrchovém sběru stejně jako 
při dalších dohledech jsme měli mož-
nost sledovat kulturní vrstvu z  období 
konce 12.  a  počátku 13. století, která 
kromě nálezů keramiky a  kostí obsa-
hovala i  zlomky mazanice. V  prostoru 
pokládky nové kanalizace jsme zachyti-
li jediný zahloubený objekt. Jednalo se 
o pozůstatek ohniště. Podobná ohniště 
byla nalezena Bedřichem Dubským při 
výzkumech této lokality již ve 20. letech 
20. století. Z větší části byl tento objekt 
porušen pokládkou starší kanalizace. 
Kromě nálezů středověké keramiky byly 
nálezy tvořeny i keramikou časně novo-
věkou, související s  polním hospodaře-
ním v těchto místech. Práce zde probí-
haly až do konce listopadu 2010.
V  červnu, červenci a  srpnu se sou-
středila naše pozornost na Blatensko, 





kde v  obci Hajany probíhala výstavba 
nových polních cest. Při povrchových 
sběrech jsme nalezli ojedinělé zlom-
ky novověké keramiky a  uhlíků. Zají-
mavostí je objekt mezi stávající polní 
cestou a  potokem. Jeho rozměry byly 
1×1,7  metru. Výplň byla tvořena tma-
vou hlinitopísčitou vrstvou s  přímě-
sí drobných kamenů a  uhlíků. Uvnitř 
tohoto objektu jsme nenalezli žádný 
archeologicky datovatelný materiál. 
Odebrali jsme vzorky zeminy. 
V  červnu jsem zahájil práce v  obci 
Nihošovice. Tato akce byla podchycena 
až v  samotném závěru stavebních pra-
cí, kdy bylo rekonstruováno stávajícího 
vedení vodovodu. Jediným zajímavým 
nálezem je část návesního rybníka, kte-
rý byl v druhé polovině 20. století zave-
zen odpadem z teplárny.
V červenci jsme se při jedné neohláše-
né akci dostali do prostoru sklepa mezi 

kapitulní síň a antikvariát Strakonické-
ho hradu. Farář nám předal keramiku 
a  kosti nalezené při začišťování pod-
lahy románského sklepa východně od 
kapitulní síně. Část kostí byla lidských 
a nejspíše pocházely z porušeného hro-
bu pohřebiště. Keramika byla převážně 
novověká. Zdokumentovali jsme sklep 
(zdivo, podlaha). Zdivo bylo vyzdě-
no z  kamene přímo na skalní podloží. 
Východní zdivo dělilo původní sklep na 
dvě poloviny. Klenba byla valená. Při 
začištění podlahy jsme odkryli valou-
novou dlažbu a  cihlový kanálek (šířky 
34 cm), který obíhal vstupní schodiště. 
Nalezeny byly zlomky novověkých skle-
něných nádob. Ve vzdálenosti 140 cm 
od západní stěny jsme objevili zbytky 
dřevěné konstrukce. Ze zbytků dřev byl 
odebrán vzorek. Výplň uvnitř konstruk-
ce byla tvořena hnědou písčitou vrst-
vou. V této vrstvě byly nalezeny farářem 
výše zmíněné kosti. 
V září jsme dohlíželi při pokládce kabe-
lu na rohu ulic Sokolovská a  Lidická 
ve Strakonicích. Na západním profi -
lu v  komunikaci Sokolovské ulice jsme 
nalezli zbytky kamenného zdiva objek-
tu, který byl z  vnější strany přizděn 
k  městskému opevnění a  nacházel se 
v  těsné blízkosti Pražské brány. Objekt 
je vyobrazen na ikonografi i města 
z doby před rokem 1800. 
V  průběhu měsíce září a  řijna jsme 
měli možnost navštívit vesničku Dře-
šín, ve které se připravovala z důvodu 
rozšíření komunikace demolice čp. 9. 
Před vlastní demolicí jsme provedli 
sondáž uvnitř domku. Tyto sondy nám 
umožnily nahlédnout jednak do vnitř-
ních prostorů staršího kamenného 
jádra domku, ale i do venkovních pro-
stor k  tomuto objektu náležícím. Pod 
dřevěnými podlahami jsme zachytili 





komunikační úrovně domku s kerami-
kou z období 16.–19. století. Souběžně 
s  tím probíhala dokumentace klenu-
tého kamenného sklepa západně od 
domu. Při probíhající demolici jsem 
dokumentoval starší kamenné jádro 
domu. Díky nálezu zazděného oken-
ního otvoru v  severním zdivu jsme si 
mohli udělat představu o původní výš-
ce hlavní komunikace obce, která byla 
poprvé vyobrazena na mapě 1. vojen-
ského mapování z roku 1764. 
Poslední větší akce probíhala v  listo-
padu, kdy jsme dohlíželi na pokládku 
optických kabelů v ulici Na Ohradě ve 
Strakonicích. Výkopy probíhaly v mís-
tech původně stojící osady Bezděkov. 
Osada je poprvé zmíněna v listině Vilé-
ma z  roku 1318. Jižně od čp. 93 jsme 
dokumentovali dvojici kamenných zdí 
blíže neznámého objektu. Severozá-
padně a západně od čp. 88 jsme odkry-
li torza cihlových zdí. Další cihlové 
a kamenné zdivo jsme zaznamenali již-
ně od čp. 1067. Obě zdiva dále zabíha-
la pod současnou komunikaci. Jižně od 
čp. 498 a 417 jsme pak zakreslili zbyt-
ky větších kamenů, které mohly souvi-
set s  blíže neznámými nasucho klade-
nými kamennými zídkami. Stopy po 
dalších zdech jsme registrovali ve for-
mě stavební suti v  severní části výko-
pů (severní část ulice Na Ohradě a již-
ní část ulice Nábřežní). Všechny výše 
zmíněné vrstvy byly archeologicky ste-
rilní, takže neumožnily jakékoliv bližší 
datování nalezených zdiv.
Kromě práce v  terénu se naše čin-
nost zaměřila i  na práci v  kanceláři 
a  v  muzeu. Práce v  kanceláři převáž-
ně souvisela s vydáváním vyjádření ke 
stavbám. V  uplynulém roce jich bylo 
vydáno na 287 pro okres Strakonice. 
Depozitáře archeologických sbírek nav-

štívila řada badatelů. Několik osob ze 
strany laické veřejnosti se na nás obrá-
tilo s  určením nálezů. Dva z  nich pře-
dali uvedené nálezy do sbírek muzea. 
Prvním byl Jan Řehoř, který na katast-
ru obce Katovice nalezl zlomek pozdně 
halštatského korálku. Druhým byl Vlas-
timil Reiter, který nám předal pozůsta-
lost po svém synovi Tomášovi. Jednalo 
se o  čtveřici bronzových záušnic nale-
zených na raně středověkém pohřebišti 
v Radomyšli. Nález byl učiněn v souvis-
losti s výstavbou domu s pečovatelskou 
službou na západním okraji pohřebiště. 
Z depozitářů jsme také zapůjčili něko-
lik exponátů na výstavy s  archeologic-
kou tématikou probíhající nejen u  nás, 
ale i v zahraničí. První putovní výstava 
probíhala v  Blatenském muzeu a  měla 
název „Keltové v  jižních Čechách“. 
Druhá, celoevropská výstava, se konala 
v Cavrianě v Itálii a nesla název „Enigma 
un antico processo di interazione euro-
pea – Tavolette Enigmatiche“. Výsta-
va seznamovala evropskou veřejnost 
s nálezy hliněných idolů doby bronzové 
na evropském kontinentu. Tato výsta-
va by měla v přístím roce, opět za naší 
spoluúčasti, pokračovat v  Manchingu 
v Německu.
V příštím roce by nás také mělo kromě 
řady drobných akcí čekat i pořízení fi l-
mového záznamu z krypt a kostnice na 
hřbitově u sv. Václava ve Strakonicích. 
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Pednášková innost
V  roce 2010 jsme pokračovali v  sérii 
přednášek v domovech důchodců i pro 
veřejnost. Přibyla některá nová témata 
přednášek.
Přednášející: PhDr. Miroslav Špecián, 
Mgr. Blanka Jirsová, Mgr. Lucie Kupco-
vá, Ludmila Vilánková, Václav Zahrádka

Řád maltézských rytířů všeobec-
ně a na Strakonicku

Přednáška posluchače obecně seznámila 
s jedním z nejstarších řádů římskokatolic-
ké církve zasvěcenému sv. Janu Jeruzalém-
skému. Představila stručnou historii řádu 
jak v Evropě tak v Čechách, jeho zakladate-
le, jednotlivá pojmenování a místa pobytu. 
Rovněž i hlavní pracovní náplň řádových 
bratrů a sester včetně hesla, kterým se řídí.
Na tuto přednášku navázala další, kte-
rá se již více zaměřila na dějiny řádu ve 
Strakonicích, jeho příchod a  působení, 
konkrétní osobnosti, strakonický hrad, 
přínos městu, hlavní řádové činnosti, sta-
bilitu řádu a jeho působení v jednotlivých 
etapách vzniku a  rozvoje Českoslovecké 
a následně České republiky. 

Život za války. Strakonice 
v letech 1939–1945 

Přednáška připravená na základě stej-
nojmenné výstavy. Její obsah se zamě-
řil na hospodářskou situaci, změny ve 
školství, přeměnu výroby strakonic-
kých průmyslových závodů, kulturní 
dění ve městě, svět módy. Zmíněn byl 
také průběh leteckých útoků na Stra-
konice, odbojová činnost místních oby-
vatel a  osvobození Strakonic. Během 
přednášky byla promítnuta dataprojek-
ce vytvořená na výstavu z dobových fi l-
mových pořadů a kinoreklam. 

Pivovarnictví a pohostinství 
na Strakonicku 

Tato přednáška byla prezentována již 
v  roce 2009 v  Domově důchodců na 
Jezárkách. Její obsah byl zachován.

Gymnázium Strakonice 
1920–2010. Historie 

Téma přednášky bylo zvoleno na zákla-
dě přípravy stejnojmenné výstavy, která 
mapovala historii gymnázia od jejího 
vzniku až po současnost (změny v názvu, 
umístění, činnost učitelů a žáků v oblas-
ti kulturního života, zájmové aktivity 
studentů a  jejich úspěch ve vědě, spor-
tu a  umění). Vedle dobových fotografi í 
byla pro zpestření využita i  prezentace 
připravená na výstavu.

Historie Mezinárodních dudác-
kých festivalů ve Strakonicích

Rok 2010 byl rokem již 19. MDF. Před-
náška představila strakonické festivaly 
od I. Jihočeských slavností písní a  tan-
ců v  roce 1955, kterých se zúčastnilo 
14 jihočeských dudáků, přes I. meziná-
rodní dudácký festival v  roce 1967 až 
k zatím poslednímu 19. ročníku. 

Řemesla

Sestřih fotografi í a  kopií starých fi l-
mů zachycujících zanikající řemesla na 
Podlesí (výroba štípaných holubiček, 
stáčení houžví, výroba pastýřské trou-
by a troubení na ni).

Krajem Jakuba Bursy

Přednáška s projekcí fotografi í a diapo-
zitivů o životě a stavbách významného 
lidového stavitele, zasahujícího ve své 
působnosti do regionu muzea. 





Z Čech až na konec světa 1. 
– Skandinávie

Cestovatelská prezentace zajímavos-
tí o  životě, stavbách, kulturních zají-
mavostech a  přírodě Dánska, Norska 
a Švédska. 

Božena Němcová

Přednáška zaměřená na mládí Boženy 
Němcové a její působení ve východních 
Čechách, doplněná o  promítání foto-
grafi í z  míst jejího pobytu a  ukázkami 
z díla. 

Lužičtí Srbové

Povídání o  historii a  současnosti slo-
vanského národa, promítání fotografi í 
z  okolí řeky Sprévy, skanzenů a  histo-
rických památek. 

Bitva u Sudoměře

Přednáška o  počátcích husitství v  již-
ních Čechách a seznámení se změnami 
v krajině v místech, kterými se husitská 
vojska pohybovala.

Projekt 
peshraniní spolupráce

V dubnu 2010 zahájilo muzeum tříletý 
projekt přeshraniční spolupráce Spo-
lečná prezentace starého mlynářství 
na Šumavě a v Bavorském lese, na kte-
rém spolupracuje s  Freilichtmuseem 
v Bavorsku. Projekt je fi nančně podpo-
rován z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Cíl 3 Česká republika 
– Svobodný stát Bavorsko. Předpoklá-
dané náklady jsme vyčíslili na 646 819 € 
(14 876 820 Kč). 
Slavnostnímu zahájení předcházelo 
usnesení zastupitelstva Jihočeského 
kraje ze září roku 2009, které schválilo 
realizaci uvedeného projektu a souhla-
silo s podáním žádosti o podporu z ope-
račního programu. Na počátku roku 
2010 dostal projekt zelenou a  příprava 
konkrétních akcí mohla začít. 
Jihočeský kraj vypsal výběrové řízení na 
stavbu Technického zázemí hoslovické-
ho mlýna, z  něhož vítězně vzešla stra-
konická fi rma Protom, s. r. o. Ta zahá-
jila práce dle projektové dokumentace 
v září. O rok později se na okraji areálu 
objeví dvoupodlažní budova, v níž bude 
informační centrum, občerstvení, soci-
ální zařízení, přednáškový sál, výstavní 
místnost a prostory pro správce. Větši-
na prostor, které dosud v areálu chybě-
jí, bude využívána pro semináře a další 
akce včetně přeshraničních. 
Nedílnou součástí projektu je spoluprá-
ce s  Freilichtmuseem Finsterau. Nejpr-
ve musíme připomenout, že první kro-
ky vzájemné spolupráce začaly již v roce 
2005, kdy se zástupci Freilichtmusea 
zúčastnili prvních jednání při zpraco-
vávání projektu obnovy. Na přípravě 
konkrétních akcí pro rok 2010 měl nej-
větší podíl vedoucí bavorského muzea 





dr.  Martin Ortmeier. První společná 
akce, otevření mlýna a zahájení projek-
tu, byla poznamenána hledáním odpo-
vídajících forem, hledáním „společné 
řeči“. Vše se podařilo, výsledkem je vzá-
jemná spokojenost. To potvrzují ohla-
sy diváků i  zástupců obou institucí při 
dvoudenních akcích Domácnost paní 
mlynářky či Zpracování dřeva a ukonče-
ní sezóny nebo jednodenních ukázkách 
pečení chleba a  folkloru z Pošumaví ve 
Finsterau. Dlouhodobější platnost má 
společná česko-německá publikace Tra-
diční pečení chleba, která ukazuje odliš-
nosti i společné prvky pečení v Pošuma-
ví a v Bavorském lese. 
První rok vzájemné spolupráce se vyda-
řil a  díky němu se spolupráce s  bavor-
skou stranou v  příštím roce rozšíří. 
O  spolupráci nás a  Freilichtmuseum 
požádalo vznikající Muzeum mlýnů 

v  Haibachu u  Straubingu, jemuž by-
chom mohli pomoci při obnově tradič-
ního mlýna v obci. Náš projekt Společ-
ná prezentace starého mlynářství bude 
pokračovat v  dalším roce vytvořením 
společné výstavy, akcemi v Hoslovicích 
i ve Finsterau a slavnostním otevřením 
budovy technického zázemí.

PhDr. Miroslav Špecián 





Ohlédnutí 

za sezónou 

Muzejní noc

Dne 11. června se Muzeum středního 
Pootaví již popáté připojilo k  festivalu 
muzejních nocí, tentokrát netradiční 
formou.
Pro návštěvníky jsme připravili pro-
gram v podobě interaktivních zastavení 
v jednotlivých sálech expozice muzea. 
Vše začalo ve výstavním sále věže Jelen-
ka, kde si návštěvníci mohli s paní Blan-
kou Cvrčkovou a  Miloslavou Vandrov-
covou vyzkoušet techniky podmalby 
na skle a  paličkování. Dále jejich cesta 
pokračovala do místnosti s  pravěkou 
expozicí, kde se od archeologa muzea 
Eduarda Červenky dozvěděli více o pra-
věkém osídlení Strakonicka a  s  paní 
Janou Hadrabovou si vyzkoušeli výrobu 

pravěké nádoby. V  expozici středověku 
a raného novověku se seznámili s dobo-
vou zbrojí a  zbraněmi, když jim členo-
vé skupin historického šermu Markýz 
a Vendetta ukázali své zbraně a pověděli 
jim více o životě žoldnéře za třicetileté 
války. Expozice 19. století pak přivítla 
hlavně děti. Ty si zde pod vedením pra-
covníka muzea Milana Kose vyzkoušely, 
jak se ve školní lavici psalo jejich praro-
dičům inkoustovým perem. O kus dále 
loutkáři ze skupiny Radost Strakonice 
předváděli svá tajemství dokonalého 
vodění loutek a  v  místnosti s  expozi-
cí dud a dudáctví členky Prácheňského 
souboru Ludmila Vilánková a  Zuzana 
Horňáková učily zájemce hře na dudy. 
Kromě všech uvedených aktivit moh-
li návštěvníci navíc ve dvou místnos-
tech zhlédnout promítání historických 
dokumentárních fi lmů vztahujících se 
k městu Strakonice. 





Významnou událostí tohoto veče-
ra bylo také slavnostní otevření nově 
zrekonstruované černé kuchyně a  při-
lehlého hradního dvora. O tomto mís-
tě ještě před pár lety nikdo nevěděl 
a netušil, že se za betonovými překlady 
a přístavky skrývá část hradu, která nás 
dokáže vrátit do dob dávno minulých. 
Při rekonstrukci zde byla objevena celá 
černá kuchyně s  původním komínem, 
do kterého odcházel dým z  otevřené-
ho ohniště a  z  přilehlé chlebové pece 
a také sušárna. 
Díky rekonstrukci si tak návštěvníci 
mohli prohlédnout místo, kde se při-
pravovalo jídlo pro hrad. Ať už maso 
na velkém ohništi nebo chleba v  peci, 
ve které bylo možné najednou upéct 
asi 20 bochníků. Sušárnu vyhřívala 
pec a sloužila k udržení teplého jídla či 
sušení bylin a ovoce. Malý dvorek ved-
le kuchyně kdysi také sloužil hospo-

dářským účelům. Původně zde nejspí-
še byla hradní spižírna a poté i prasečí 
chlívky. Díky míře zachování usuzuje-
me, že černá kuchyně s přilehlými míst-
nostmi byla využívána od 16. století až 
do počátku století minulého. K dobové 
atmosféře přispěly i  ukázky vynikají-
cí práce pekaře Augustina Sobotoviče 
a  dobové předměty vybavení hradní 
kuchyně. Prostory navíc vyplnila neo-
dolatelná vůně guláše, který mohl kaž-
dý ochutnat. 

Mgr. Lucie Kupcová

Zmizelé a nalezené osudy. 
Memento dvou světových válek 
20. století pro mladého člověka.

Putovní výstava, kterou připravila 
Střední škola obchodu, služeb a  pod-
nikání a  Vyšší odborná škola České 





Budějovice ve spolupráci s  partnerskou 
polskou školou Zespoł Szkół Ekono-
micznych im. Jana Pawła II v Gorlicach. 
Muzeum středního Pootaví Strakonice 
zajistilo její prezentaci ve Strakonicích. 
Výstava představila pohled mladých lidí 
na některé události 1. a 2. světové války 
prostřednictvím fotografi í navštívených 
míst, dobových dokumentů a fotografi í.

Gymnázium Strakonice 
1920–2010

Výstavu připravilo Muzeum střední-
ho Pootaví Strakonice a  Gymnázium 
Strakonice u  příležitosti oslav 90 let 
založení Gymnázia ve Strakonicích. 
Výstava se zaměřila na historii školy od 
jejího vzniku až po současnost – změ-
ny v  názvu, umístění, činnost učite-
lů a  žáků v  oblasti kulturního živo-
ta, zájmové aktivity studentů a  jejich 
úspěch ve vědě, sportu a umění. 

Mgr. Blanka Jirsová

III. ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY

Duchovní krajina 
a Obrázky z Francie

Výstavní sezóna Muzea středního Poo-
taví v  roce 2010 nabídla návštěvníkům 
nejširší možný kaleidoskop výstav – od 
historicky zaměřených, přes výtvarné 
víceoborové, až ke sběratelským (viz 
přehled).
Z  výtvarných výstav patří naše zasta-
vení dvěma, které nejvíce zaujaly náv-
štěvníky.
Sezóna 2010 byla zahájena výstavou 
Duchovní krajina Silva Nortica. Pod 
tímto názvem se skrývá soubor fotogra-
fi í drobné sakrální architektury jižních 
Čech a  Waldviertelu fotografa Jiřího 
Tillera. Výstava byla součástí rozsáh-
lého přeshraničního projektu občan-
ského sdružení Hortensia v  Českých 
Budějovicích a  Kunstverein Roggen-





feld, zaštítěného hejtmanem Jihočeské-
ho kraje Mgr. Jiřím Zimolou a hejtma-
nem Dolního Rakouska Dr.  Erwinem 
Pröllem.
Vystavené velkoplošné fotografi e prová-
zely návštěvníky někdy již zapomenutý-
mi kouty krásné české krajiny i Dolního 
Rakouska. Připomněly dávná zastavení 
poutníků u Božích muk a kapliček. Pro 
návštěvníky byl k  dispozici i  kvalitní 
katalog s odbornými texty a fotografi e-
mi. Kvalitu výstavy i její silný emotivní 
náboj ocenil i  tehdejší ministr kultu-
ry ČR Václav Riedlbauch, který se osob-
ně slavnostního zahájení účastnil.
Pro hlavní měsíce sezóny byla připra-
vena další výtvarná výstava – Obrázky 
z Francie. Svými obrazy a kresbami nás 
do romantické francouzské Provence 
přenesl českobudějovický malíř Miro-
slav Konrád. Atraktivitu výstavy umoc-
nil další vystavující – známý zahranič-
ní zpravodaj, novinář a spisovatel žijící 
v Paříži Jan Šmíd. Jejich setkání na spo-

lečné výstavě nebylo náhodné. Ze spo-
lupráce těchto dvou osobností vznik-
la kniha Obrázky z  Provence podruhé 
s texty a fotografi emi Jana Šmída a ilu-
stracemi Miroslava Konráda. Jan Šmíd 
se strakonickým návštěvníkům před-
stavil souborem fotografi í z  cest po 
Francii, ale také svými knihami a krát-
kými fi lmovými reportážemi z  této 
lákavé destinace. Doprovodným pro-
gramem pro výstavu byla beseda Paříž 
očima Jana Šmída spojená s autogrami-
ádou. Příjemný večer s  Janem Šmídem 
i  Miroslavem Konrádem ještě navíc 
osvěžila sponzorská ochutnávka fran-
couzských vín vinotéky Le Buchon. 
Na přípravě celého projektu se svým 
fi nančním příspěvkem podílelo i město 
Strakonice. Pro muzeum samotné pak 
bylo odměnou několik tisíc spokojených 
návštěvníků.

Jana Šilhanová, kurátorka výstav





Archeologický průzkum 
v kapli sv. Vojtěcha na hřbitově 
u sv. Václava

Vznik samotné kaple sv. Vojtěcha není 
přímo doložitelný písemnými prameny. 
Kaple je poprvé zmiňována v roce 1718 
v  prvém popisu strakonických kostelů. 
K zásadní přestavbě došlo ve 30. letech 
18. století (Pešta 2009, 39–40). 
Archeologický průzkum byl zahá-
jen v  lednu roku 2010. Před vlastním 
monitorováním kamerovým systémem 
bylo nutné provést vyvrtání otvorů pro 
umístění sond. Situaci značně kompli-
kovala absence informací o  umístění 
krypty uvnitř kaple.
Z  průzkumu vyplynulo následující 
zjištění: krypta maltézských kněží se 
nachází pod jižní částí kaple sv. Vojtě-
cha. Ze strany severní je umístěn kle-
nutý vstup do krypty (v současné době 
zazděný cihlami). V  severovýchodním 
rohu byl patrný další, pravděpodob-
ně mladší vstup do krypty. Jedná se 

s největší pravděpodobností o novodo-
bý vstup, který sloužil svému účelu po 
zazdění vchodu hlavního. Uvnitř kryp-
ty bylo uchováno celkem 10 rakví. Jejich 
počet může být i vyšší, protože prostor 
při východní stěně byl umístěn mimo 
zorné pole kamery. 
U zkoumané krypty bylo dobře patrné, 
že její současný půdorys koresponduje 
s půdorysem původní kaple. Nadále ale 
hlavní otázkou zůstává a bude předmě-
tem dalšího zkoumání, z jakých prostor 
byl umožněn vstup k zazděnému hlav-
nímu vchodu do krypty?

Mgr. Eduard Červenka

Život za války. Strakonice 
v letech 1939–1945

V  roce 2010 se Muzeum středního 
Pootaví Strakonice pokusilo formou 
výstavní činnosti přiblížit, jak se žilo 
obyvatelům města a  blízkého okolí 
v době 2. světové války. Vernisáž výsta-
vy Život za války: Strakonice v  letech 
1939–1945 byla zařazena do programu 
oslav 65. výročí ukončení 2. světové vál-
ky, které probíhaly ve Strakonicích ve 
dnech 5.–8. května 2010. 
Prostřednictvím výstavních panelů 
a  drobných exponátů výstava otevřela 
návštěvníkům muzea pohled na situaci, 
která panovala v  období 2.  světové vál-
ky v různých oblastech veřejného života 
se zaměřením na Strakonice. Seznámi-
la je s  hospodářskou situací, se změna-
mi ve školství, s přeměnou výroby zdej-
ších průmyslových závodů, s průběhem 
leteckých útoků na město, s  odbojovou 
činností místních obyvatel a s osvoboze-
ním města Strakonice. Prostřednictvím 
malých scén mohl návštěvník nahléd-
nout do světa kultury a módy. Lákavým 
koutem se stal malý kinosál s  ukázkou 





dobového fi lmového představení. Před 
vstupem do jeho prostor se mohl náv-
štěvník na jeho vnější stěně začíst do 
některých vyhlášek, které byly vydány 
v průběhu let 1939–1945. Textovou část 
dokreslily drobné exponáty – potravino-
vé lístky, protektorátní bankovky, úřed-
ní dokumenty, obaly spotřebního zboží, 
školní pomůcky, vítězné fotbalové pohá-
ry, dobový tisk, osobní předměty ame-
rických vojáků a dobové fotografi e. 
Ukázka fi lmového představení byla 
vytvořena sestřihem dobových fi l-
mových pořadů. Jednotlivé části byly 
od sebe odděleny reklamami, které se 
promítaly v období 2. světové války ve 
volyňském městském kině. Z  dobo-
vých pořadů byly do promítáni zařaze-
ny německé válečné týdeníky, které se 
staly neodmyslitelnou součástí každé-
ho fi lmového představení. V  sestřihu 
se objevil také fi lm zachycující povodeň 
ve Strakonicích v roce 1940 a zajímavý 
vlastivědný snímek Ve stínu strakonic-
kého hradu, natočený v roce 1940. Ten-
to snímek zachytil mimo jiné i  výrobu 
v České zbrojovce. 
Výstavu navštívili se svými učiteli 
i  někteří žáci a  studenti místních škol, 
pro které byla připravena komentova-
ná prohlídka. Učitelé projevili zájem 
o výstavu již během vernisáže, které se 

mnozí z nich zúčastnili. Díky jejich ini-
ciativě zavítali do muzea žáci ZŠ Velké 
náměstí, ZŠ Povážská, ZŠ Jiřího z Podě-
brad, ZŠ Štěkeň, ZŠ Radomyšl a studen-
ti Gymnázia Strakonice. Někteří vyu-
čující využili výstavu k  doplnění učiva 
v  rámci hodin dějepisu, jiní v  rámci 
hodin německého jazyka – zde došlo 
k využití dvojjazyčných protektorátních 
vyhlášek, dvojjazyčných titulů texto-
vých panelů a dvojjazyčných fi lmových 
snímků a reklam.

Mgr. Blanka Jirsová

Velikonoce v Hoslovicích

Zahájení sezóny 2010 v  areálu vodní-
ho mlýna v  Hoslovicích bylo tentokrát 
netradiční. Bylo koncipováno jako tří-
denní akce s  názvem Velikonoce na 
Šumavě a  v  Bavorském lese. V  tomto 
roce začala naše spolupráce s Freilicht-
museem Finsterau.
Na Zelený čtvrtek pořádalo MSP 
ve spolupráci s  Českým svazem žen 
v Česticích předvelikonoční odpoledne 
v sále Lidového domu v Česticích. Pro 
návštěvníky jsme přichystali výstavu 
prací dětí ZŠ a MŠ Čestice, dětí z Dět-
ského domova ve Volyni a žen z Čestic 
a okolí. Ti, kdo se přišli podívat, vidě-
li různá velikonoční aranžmá a  také 
ukázky tradičního zdobení kraslic, ať 
už technikou voskového reliéfu, palič-
kování, drátování, frivolitkování nebo 
patchworku, mohli sledovat nebo si 
sami zkusit pletení pomlázky, tkaní 
na hrábích, pletení slaměných ošatek, 
vystřihování velikonočních filigránů. 
Uvedené techniky předváděly nejen 
čestické ženy (A. Hartlová, M. Vilán-
ková, A. Křížová, M.  Radová, J. Vlaž-
ná, J. Kubešová, J. Paťková), ale i ženy 





z okolí (M. Šochmanová, K. Staňková, 
M. Šefrnová) a ze Strakonic (M. Van-
drovcová, M. Tomášková, E. Dran-
čáková, H. Bělohlavová, Š. Krýzová) 
a  rovněž několik mužů (F.  Hanzlík, 
J. Zábranský, J. Novák). Ukázky svých 
dovedností předváděly rovněž děti 
z  DD ve Volyni (sourozenci Jonášovi, 
A. Červeňáková, P. Kovacsová). Až do 
večera byl sál plný zvědavých a  zví-
davých návštěvníků, především žen 
a dětí. Nechyběli však ani muži, ať už 
jako zdatní výrobci košťat a pomlázek 
nebo jako diváci. Celé odpoledne nám 
všem zpříjemňoval harmonikář Václav 
Rada. Akce měla u všech zúčastněných 
velký ohlas. 
Páteční odpoledne v hoslovickém mlýně 
bylo věnováno tradičním velikonočním 
pokrmům obou stran Šumavy. Přestože 
byl Velký pátek, tak se stoly prohýbaly 

jídlem, ale pouze postním, bezmasým. 
Návštěvníci i  novináři mohli ochut-
nat různé pokrmy z  vajec, staročeské 
vdolky na drátě, placky zvané třepan-
ky, pučálku, škubánky, bavorský chléb 
s tvarohem a další postní pokrmy. Jídla, 
která už se v  dnešních domácnostech 
téměř nedělají, sklízela velký úspěch 
a pracovnice muzea nestačily rozdávat 
recepty. Ve veliké peci se pekly tradiční 
velikonoční mazance neboli bochánky. 
Do mlýna zavítaly rovněž děti s řehtač-
kami (hrkačkami). Tento zvyk – veli-
konoční řehtání, které nahrazuje zvo-
nění zvonů – už neznají městské děti, 
ale v pošumavských vesnicích se pořád 
dodržuje. 
Bílá sobota byla ve znamení zahájení 
sezóny. Mlýn byl návštěvníkům otevře-
ný celý den. Lenorský pekař Augustýn 
Sobotovič opět upekl výborný chléb, 





houstičky a  česnekové placky. Naši 
bavorští kolegové tentokrát ještě v peci 
nepekli, typický bavorský chléb přivezli 
již upečený, připravený k ochutnání.
Bylo krásné slunečné počasí, a  tak si 
pracovníci muzea přichystali pro děti 
jarní hry, dospělí si mohli zakoupit 
ve stáncích různé velikonoční zboží. 
Po celý den vyhrávala Mladá dudácká 
muzika ze Strakonic. 

Ludmila Vilánková

Filmaři v hoslovickém mlýně

V  roce 2010 se v  hoslovickém mlýně 
vystřídalo hned několik televizních 
štábů. 
Štáb České televize přijel dne 20. 8. 
2010 natáčet dokument o  posledních 
majitelích mlýna. Dokument s názvem 

Historické minipříběhy a  kuriozity 
režíroval Pavel Reis, sourozence Haran-
tovy ztvárnili Klára Brtníková-Vojtková 
a Jiří Suchý.
Na delší dobu obsadil rovněž štáb Čes-
ké televize hoslovický mlýn při natáče-
ní pohádky Vodník a Karolínka. Kulisy 
pro natáčení se stavěly již od 25. srp-
na a  množství dovezeného materiálu 
budilo představu začínající rekonstruk-
ce mlýna. Natáčení vypuklo v  neděli 
29. srpna v 7 hodin ráno.
Hlavní zápletkou pohádky je láska mezi 
dcerou mlynáře a  Jonášem. Nemají to 
vůbec jednoduché, neboť Jonáš je vod-
ník a  v  lásce ke Karolínce mu brání 
jeho nerudný otec, vodník Hastrbuch. 
Karolínka zase nemá potuchy, že její 
milý Jonáš není člověk. Navíc mládek 
Libor udělá všechno pro to, aby celou 
ves a  obzvláště Karolínku před tím-





to padouchem ochránil. Ale jak už to 
v  pohádkách bývá, nakonec všechno 
dobře dopadne. 
Celé natáčení probíhalo bez větších 
problémů, až na pár záběrů se zvířaty. 
Slepice nebyly na svém místě, koza se 
rozhodla, že se do kamery ani nepodívá 
a kravka byla tak dobře živená, še se ani 
nemohla vejít do hrázky.
Perné chvilky zažívali i  herci, kteří 
během jedné ne zrovna moc teplé noci 
natáčeli hašení špýcharu. Bylo potřeba, 
aby byli mokří od hlavy až k patě, a tak 
posloužil kropáč plný studené vody. Po 
záběru se všichni nahrnuli do sednice 
k peci. Dlouho se však neohřáli, neboť 
přišel režisér a řekl: „Tak si to sjedeme 
ještě jednou.“ K nevoli všech znovu při-
šel na řadu kropáč studené vody. 

Poslední natáčecí den se celému štábu 
zatajil dech, a to když pan Somr uklouzl 
a spadl okolo vodního kola do vody na 
dno lednice. Nikdo ani nedýchal až do 
doby, než se zdola ozvalo: „Tak podá mi 
sem někdo ten žebřík?“ Hastrbuch vyle-
zl, jako by se nic nestalo, došel si na kafe 
a  poté s  přehledem a  noblesou dohrál 
zbytek záběru.
K pohádce Vodník a Karolínka si zahrá-
li Ivana Korolová, Filip Cíl, David Pra-
chař, Jakub Gottwald, Josef Somr, Miro-
slav Táborský, Jitka Sedláčková, Radek 
Holub, Jan Skopeček a  další. Režie se 
ujal Jaroslav Hovorka a  za kameru se 
postavil Filip Havelka.
Do třetice přijel do mlýna 7. září pan 
Přemek Podlala se štábem televize Pri-
ma natáčet Receptář přima nápadů.

 Jaroslav Janout





Návštěvníci hoslovického mlýna, a to především děti, se těší zvláště na zvířátka. Mlýn oživují 
čtyři ovce šumavské (stříhání ovcí je jednou z jarních atrakcí), jedna česká koza, několik krá-
líků a dvě morčata. 
Mnohdy je těžké odtrhnout děti od zvířátek.
Jedna vlastní drobná příhoda: je už po zavírací hodině a jen s obtížemi dostávám skupinku 
dětí od králíků. Uzamykám hlavní vrátka areálu mlýna, když mě malá holčička zatahá za 
rukáv a melodickou slovenštinou žadoní: „Ujo, môžem si eště pohladkať zajaca?“

Milan Kos






