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Co pracovníkům muzea a jeho návštěvníkům při-
nesl rok 2013? Dovolte mi v úvodu výroční zprávy 
krátkou rekapitulaci toho nejdůležitějšího.

Ve všech oblastech naší činnosti jsme plynule na-
vázali na rok 2012. Akce na hradě i na mlýně jsme 
doplnili o nové zážitky, což se stalo motivačním 
nástrojem pro opakovanou návštěvu. Máme ra-
dost, že nejpočetnější skupinou, která si k nám 
našla cestu, jsou děti a jejich doprovod. V době, 
kdy řada památkových objektů zaznamenala 
propad návštěvnosti, nám se ji podařilo udržet 
na úrovni roku 2012. Naše expozice a akce na-
vštívilo celkem 49 827 návštěvníků. Svůj podíl 
na tom má správně zvolený program a marketin-
gová strategie, kterou jsme se snažili oslovit co 
nejširší okruh návštěvníků ve Strakonicích, v Jiho-
českém, Středočeském a Plzeňském kraji a v Pra-
ze. Poprvé jsme využili i billboardovou kampaň. 

V projektové oblasti jsme úspěšně dokončili 
a vyúčtovali projekt Prezentace starého mlynář-
ství na Šumavě a v Bavorském lese. V rámci udr-
žitelnosti jsme se během roku několikrát setkali 
s našimi přáteli z muzea ve Finsterau. Ze stejného 
dotačního titulu Cíl 3 jsme zahájili, jako partner, 
projekt Muzeum mlýnů. Podporu z grantových 
programů JČ kraje jsme získali na tři projekty 
– 2. etapu opravy Rumpálu, projekt Tradiční ves-
nice a její řemesla a na vydání publikace Výpovědi 
pamětníků druhé světové války, kterou rovněž 
podpořil Česko – Německý fond budoucnosti. 

Od 1.1.2013 jsme začali realizovat nově zpraco-
vanou Koncepci sbírkotvorné činnosti, která by 
měla vést k výrazné odborné profi laci muzea, 
s navazující plánovanou modernizací výstavních 
hradních expozic. To vše s cílem zvýšit celore-
publikovou prestiž muzea a jeho návštěvnickou 
atraktivnost. Ke zlepšení odborné činnosti dosta-
ly některé podsbírky nové správce. Učinili jsme 

významné rozhodnutí a zahájili přípravné práce 
na zavedení nového sbírkového evidenčního sys-
tému MUSEION. K úspěchům tohoto roku patří 
též fakt, že jsme začali sbírkové předměty z pod-
sbírky výtvarného umění publikovat na portálu 
e-sbírky. 

Mlýn v Hoslovicích opět neunikl zájmu fi lmařů. 
Srpnové natáčení pohádky Jana Svěráka Tři brat-
ři doplnilo natáčení pořadu o vaření TV Barran-
dov s Marií Retkovou a scén pro celovečerní fi lm 
o J. Váchalovi. Nová budova technického zázemí 
přivítala na podzim dva mezinárodní semináře. 
Ten první byl v rámci projektu Muzeum mlýnů 
a druhý, s názvem Lidová architektura – obno-
va a využití památek, byl organizován JČ krajem 
v rámci projektu Porta Culturae. Na náš návrh byl 
vodní mlýn zařazen do seznamu turistických cílů 
vedených agenturou CzechTourism.

Pokračovali jsme v plánované 2. etapě opravy 
Rumpálu. V březnu jsme zastřešili hradní ochoz 
k Rumpálu a těsně před koncem roku osadili 
nové dveře z II. nádvoří. Dostali jsme též staveb-
ní povolení na náš záměr postavit v roce 2014 
na pozemku u budovy technického zázemí mlýna 
přístřešek na zemědělské nářadí, které je nyní ná-
vštěvníkům nepřístupné. Plánovaný záměr na vý-
měnu doškové střechy chléva se nám nepodařilo 
zrealizovat z důvodu, že dodavatel F. Pavlica ne-
měl dostatek materiálu a celou zakázku přesunul 
na rok 2014. V průběhu roku jsme opakovaně ře-
šili nedodělky a závady na nové budově – terén-
ní úpravy, kotel, spalinové cesty, výšku komína. 
S plným nasazením jsme s městem Strakonice 
spolupracovali na přípravě projektu do Norských 
fondů na rekonstrukci budovy Husova čp. 380, 
kde máme umístěné depozitáře.

Na našich úspěších mají podíl i všichni, kteří nás 
během roku podporovali. Jsou to především ná-

1| ÚVOD
Ing. Ludmila Koštová
pověřený zástupce ředitele
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vštěvníci, kteří nám svojí účastí dávají zpětnou 
vazbu o smyslu naší práce. Dále je to náš zřizova-
tel Jihočeský kraj, kde nacházíme pochopení při 
řešení každodenních problémů. Příjemná a bez-
problémová je též spolupráce s městem Strako-
nice a obcí Hoslovice. Velice si vážíme podpory 
všech, se kterými jsme se v roli partnerů našich 
akcí během roku potkávali. Jsou to agentura 
CzechTourism, ZNAKON, a. s., Teplárna Strakoni-
ce, a. s., IZOLTECHNIK CZECH s. r. o., ČSAD AUTO-
BUSY České Budějovice, a. s., Jiří Urbánek a náš 
dlouhodobý mediální partner turistický magazín 
KAM po Česku.

V personální oblasti došlo během roku k řadě 
změn. Bylo posíleno pracoviště Hoslovice o mís-
to průvodce, pracovní poměr ukončil výstavář 
P. Koubek, kterého nahradila M. Nalobinová. 
Na novou pracovní pozici propagačního pra-
covníka nastoupila Bc. E. Švecová, po mateřské 
dovolené se vrátila etnografk a Mgr. I. Novotná 
a archeologické pracoviště v tomto roce posílil 
Bc. M. Šitner. Museli jsme se vypořádat i s dlou-
hodobou pracovní neschopností kolegyně 
Z. Ježkové, kterou jsme vyřešili zástupem z vlast-
ních pracovníků. Platnými členy našeho kolektivu 
se svým nasazením stali dva pracovníci na VPP, 
Mgr. P. Bártová a V. Strnad. V závěru roku jsme 
se začali připravovat na zavedení elektronického 
docházkového systému.

Myslím, že máme za sebou úspěšný rok, který 
naši odbornou práci, ale i námi nabízené kulturní 
služby pro veřejnost posunul opět dopředu. Po-
chopili jsme, že pokud chceme obstát i v budouc-
nosti, musíme být lepší než naše konkurence. 
Výsledky roku 2013 jsou dílem všech pracovníků 
muzea, kterým chci za odvedenou práci upřímně 
poděkovat.
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Rozpočet a hospodaření v roce 2013
Věra Trojanová

Ve srovnání s rokem 2012 došlo celkově k mírné-
mu nárůstu nákladových položek zejména v ob-
lasti služeb, spotřeby energií a rovněž v platové 
oblasti. Tato skutečnost vychází ze začlenění no-
vého majetku do správy organizace a tím i zajiš-
tění běžného provozu a služeb souvisejících. Díky 
navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele tato 
skutečnost nijak zásadním způsobem neovlivnila 
výsledný hospodářský výsledek. K 31.12. 2013 bylo 
dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 
24 639,88 Kč (výsledek hospodaření z hlavní čin-
nosti 17 990,78 Kč a z doplňkové činnosti 6 649,10 
Kč), což představuje vyrovnanou nákladovou 
i výnosovou oblast. 

 

Stav fondů organizace k 31.12.2013

Ukazatel Stav k 31.12.2013 v Kč

Fond odměn (411) 123 353,30

Fond kulturních 
a sociálních potřeb (412) 88 859,40

Rezervní fond (413) 10 839,22

Rezervní fond (414) 1 091 941,58

Investiční fond (416) 892 080,51

Celkem 2 207 074,01

Oblast pohledávek a závazků

Ke dni účetní závěrky byly evidovány závaz-
ky v celkové výši 50 886,53 Kč. Jedná se pouze 
o krátkodobé závazky z dodavatelskoodběratel-
ských vztahů z doplňkové činnosti po provedené 
inventarizaci zboží k 31.12.2013, s lhůtou do splat-
nosti. Na rozhraní po lhůtě splatnosti byla evi-
dována pouze jedna pohledávka ve výši 1 100 Kč 
(splatnost 31.12.2013).

Projekty, granty a příspěvky

Společná prezentace starého mlynářství na Šuma-
vě a v Bavorském lese - Cíl 3, projekt č. 158

Z projektu Společná prezentace starého mlynář-
ství na Šumavě a v Bavorském lese, schváleného 
Monitorovacím výborem Programu příhraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko který byl ukončen k 31. 12. 2012 byla 
uvedena plně do provozu multifunkční budo-
va. Na základě zaslaných monitorovacích zpráv 
a příslušného vyúčtování, bylo celkem poukázá-
no 336 119,23 € uznatelných investičních nákladů 
a 69 523,85 € uznatelných neinvestičních nákla-
dů. Všechny obdržené prostředky byly v průběhu 
roku na základě smluv o kofi nancování a předfi -
nancování se zřizovatelem, Krajským úřadem Ji-
hočeského kraje, řádně vyúčtovány. 

Muzeum mlýnů - Haibach, Cíl 3, projekt č. 248

Již v březnu minulého roku se Muzeum střední-
ho Pootaví Strakonice stalo partnerem dalšího 
projektu fi nančně podpořeného v rámci progra-
mu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika 
– Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 s názvem 
Muzeum mlýnů. Finanční rámec muzea jako 
partnera činí 15 000 €. V roce 2013 bylo zahájeno 
čerpání prostředků - ze smlouvy o kofi nancování 
18 000 Kč a z návratné fi nanční výpomoci ve výši 
83 038,29 Kč. 

Z grantového programu Jihočeského kraje pro 
poskytování příspěvků v oblasti kultury byly po-
skytnuty dva příspěvky na projekty:

Výpovědi pamětníků (publikace) - příspěvek 
20 000 Kč. Příspěvek byl použit z části (8 000 Kč), 
vydání publikace bude realizováno až v roce 2014.

Tradiční vesnice a její řemesla – celkové náklady 
na projekt 35 538,41 Kč, příspěvek 20 000 Kč.

Zastřešení hradního ochozu hradní věže Rumpál

Z Grantového programu Jihočeského kraje Ne-
movité kulturní památky 2013 byly poskytnuty 
fi nanční prostředky ve výši 150 000 Kč na zastře-
šení hradního ochozu hradní věže Rumpál. Touto 
částkou byly z části pokryty investiční náklady 
na celou akci ve výši 282 879 Kč

Kontrolní činnost

V roce 2013 nebyly v muzeu provedeny žádné 
vnější kontroly ani veřejnoprávní kontrola pově-

2| ODDĚLENÍ PROVOZNĚ 
EKONOMICKÉ
Vedoucí oddělení: Věra Trojanová, ekonomka

Pracovníci:  Zuzana Ježková, administrativní pracovník 
  Jaroslav Janout, správce památkového objektu
  Štěpán Krásl, bezpečnostní technik
  Jan Kuneš, průvodce
  Milan Kos, výstavní technik, průvodce
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řenými zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje.

Vnitřní fi nanční kontrola probíhala podle vypra-
covaného plánu kontrol pro běžný rok v souladu 
se Směrnicí o vnitřní fi nanční kontrole. 

Při provádění řídících kontrol, kontrol na ochra-
nu a zabezpečení sbírek a inventarizace podsbí-

rek nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 
Majetek organizace se nahrazuje a modernizuje 
přiměřeně, s prokázáním míry opotřebení s ohle-
dem na fi nanční možnosti rozpočtu příslušného 
roku.

VYBRANÉ UKAZATELE A DOPLŇKOVÉ ÚDAJE – ROK 2013

řádek ukazatel
Skutečnost

roku 2012 
(předcházející rok)

Rozpočet
rok 2013

skutečnost 
roku 2013

1 NÁKLADY CELKEM 9 686,00 9 577,00 10 125,00

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 1 517,00 615,00 881,00

3 Spotřeba energie (účet 502) 470,00 621,00 685,00

4 Prodané zboží (účet 504) 281,00

5 Opravy a udržování (účet 511) 466,00 825,00 66,00

6 Cestovné (účet 512) 38,00 50,00 60,00

7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 12,00 15,00 28,00

8 Ostatní služby (účet 518) 1 176,00 930,00 1 050,00

9
Mzdové náklady včetně náhrad za dočas-
nou pracovní neschopnost (účet 521)

v tom:
4 177,00 4 540,00 4 540,00

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 3 866,00 4 240,00 4 217,00

11 OON (AÚ k účtu 521) 311,00 300,00 323,00

12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 1 387,00 1 589,00 1 519,00

13 Jiné sociální pojištění (účet 525)

14 Zákonné sociální náklady účet 527) 39,00 42,00 108,00

15 Jiné sociální náklady (účet 528) 7,00 17,00

16 Daně a poplatky (sk. 53)

17 Ostatní náklady (sk. 54)

18 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 323,00 350,00 538,00

19 Náklady z drobného dlouhodobého majet-
ku (účet 558) 210,00

20 Daň z příjmů (sk. 59)

21 Ostatní náklady jinde neuvedené 74,00 40,00

22 Kurzové ztráty ( účet 563) 0,00 102,00
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řádek ukazatel
Skutečnost

roku 2012 
(předcházející rok)

Rozpočet
rok 2013

skutečnost 
roku 2013

23 VÝNOSY CELKEM 9 657,00 9 592,00 10 149,00

25 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 1 640,00 1 200,00 1 161,00

26 Výnosy z pronájmu (účet 603) 15,00

27 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 350,00

29 Čerpání fondů (účet 648) 170,00 298,00 26,00

30 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 50,00

31 Finanční výnosy (sk. 66) 1,00

32
Výnosy vybraných místních vládních insti-
tucí z transferů (účet 672)
v tom:

8 612,00

33 příspěvek na provoz od zřizovatele 
(AÚ k účtu 672)

7 846,00 7 979,00 7 979,00

34 dotace ze státního rozpočtu 
(AÚ k účtu 672)

35
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodo-
bého majetku pořízeného zcela nebo zčásti 
z investičního transferu (AÚ k účtu 672)

172,00

36 Ostatní výnosy jinde neuvedené 0,00 50,00

37 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -29,00 -15,00 25,00

Doplňkové údaje:

38 Investiční dotace od zřizovatele 

39 Použití investičního fondu 298,00 283,00

40 Použití rezervního fondu 4,00 260,00 55,00

41 Použití fondu odměn 166,00

42 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 16,00 18,00 18,00

43 Průměrný měsíční plat v Kč 21 755,00 19 630,00 19 523,00
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Bezpečnost práce, požární ochrana 
a zabezpečení objektů
Štěpán Krásl

Zaměstnanci muzea byli vybaveni novými ochran-
nými pomůckami (pracovní obleky, zástěry, rouš-
ky, rukavice, ochranné štíty apod.). Byl doplněn 
inventář dílny o novou akuvrtačku a pásovou brus-
ku. Příslušní pracovníci byli řádně proškoleni.

Revizí prošlo zabezpečovací zařízení v hradu, de-
pozitáři v Husově ulici a ve mlýně v Hoslovicích. 
Byla proškolena požární hlídka, revizí prošly také 
všechny hasicí přístroje a čidla.

Všichni noví zaměstnanci a brigádníci byli průběž-
ně školeni v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany. Za uplynulý rok nebyl zaznamenán ani 
jeden pracovní úraz.

Průběžně jsme opravovali výstavní inventář, 
zasklení sbírek a osvětlení exponátů tak, aby 
ve všech normách splňovalo bezpečnost pro 
všechny návštěvníky.

Kontroly z hlediska bezpečnosti práce a požární 
ochrany proběhly bez vážnějších připomínek, zjiš-
těné závady byly neprodleně odstraněny.

Zámecká galerie 
Eliška Švecová

Sezónu v galerii otevřela výstava ze sbírek našeho 
muzea s názvem Kouzlo kresby. S myšlenkou ale-
spoň jednou za rok v ucelené kolekci představit to 
nejlepší z našich depozitářů přišel Pavel Koubek. 
V minulém roce se konala v pořadí první výstava 
s názvem Kouzlo grafi ky. Myslím, že je rozhodně 
co ukazovat, v mnohých případech se jedná o sku-
tečné skvosty v dějinách umění. Za zmínku jistě 
stojí dílo Maxe Švabinského, Julia Mařáka nebo 
Josefa Mánesa. K našim nejlepším regionálním 
kreslířům, jejichž dílo se na výstavě také presen-
tovalo, patří bezesporu Jarko Dvořák Šumavský, 
dále velmi oblíbený Jiří Rejžek nebo poněkud ze-
mitější Alois Moravec. Kromě rozměru estetické-
ho mají tyto výstavy i edukativní charakter. Pavel 
Koubek, kurátor výstavy, podrobně zpracoval jed-
notlivé techniky a materiály používané ke kresbě. 
Dále se v galerii představily dvě skupinové výstavy- 
první byla ukázka z tvorby žáků Vladimíry Hradské 
z DDM Strakonice (Pastelní jarování) a klub bla-
tenských fotografů – Blafo Blatná. Galerie se dále 
využívá jako prostor k představení již renomova-
ných, zejména regionálních výtvarníků, ale slouží 
i jako alternativní výtvarný prostor, který dává 
šanci mladým začínajícím tvůrcům. V prvním pří-
padě se podařilo uskutečnit dvě autorské výstavy 
skvělého grafi ka Milana Kohouta a 55 narozeniny 
u nás výstavou oslavil Jiří Meitner. Představitel-
ky nastupující generace Jitka Petrášová – obrazy 
akrylem a Olga Divišová – světelné keramické ob-
jekty završily svou výstavou sezónu v galerii. Po-
slední v tomto roce byla Vánoční výstava, která 
tentokrát jen rozšířila prodejní sortiment s vánoč-
ní tématikou. V první místnosti galerie se i nadále 
prodávají obrazy, keramika a šperky z produkce 
místních výtvarníků. Galerie dále slouží jako výdej-
ní místo časopisu Kam po česku, s jehož redakcí 
jsme navázali užší spolupráci v oblasti propagace. 
A v neposlední řadě se galerie využívá jako takové 
menší informační centrum pro návštěvníky, kteří 
míří na hrad do muzea.
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Rok 2013 na mlýně v Hoslovicích aneb co se poved-
lo a co se nepovedlo 
Jaroslav Janout

V listopadu 2013 jsme začali s KÚ Jihočeského kra-
je vyřizovat povolení na přestěhování dřevěného 
přístřešku, který zde zůstal z natáčení pohádky 
Vodník a Karolínka, blíže k nové budově technic-
kého zázemí. Naším záměrem bylo přístřešek vyu-
žívat od sezony 2014 pro dětské aktivity, divadelní 
a případně hudební vystoupení. 

Při letní bouři 2012 nám voda rozebrala jez tako-
vým způsobem, že náhon na mlýn byl o 1 metr 
výše než dno potoka. Začalo vyjednávání, kdo jez 
opraví. Ukázalo se, že majetkové vztahy jsou tak 
zapeklité, že jez vlastně nepatří Jihočeskému kra-
ji, obci ani Povodí Vltavy. Vodní mlýn ale bez vody 
být nemůže. Zdálo se, že nový jez je v nedohlednu. 
Nakonec opravu zafi nancovalo Povodí, a tak se 
před koncem roku začal budovat nový jez. Povo-
dí zaplatilo bagr, obec poskytla modřínové klády 
a těsně před Štědrým dnem opět začala proudit 
voda starým náhonem. 

Další nekonečná jednání s dodavatelem stavby, 
fi rmou Jihospol, byla vyvolána ohledně závad 
na kotli ATMOS a špatného tahu komína v budově 
zázemí. Zjistilo se, že komín má malý průduch a je 
krátký. Tento problém se řešil po celý rok a teprve 
před jeho koncem se problém nedostatečného 
tahu vyřešil nastavením komínu nástavcem z ne-

rezu. Při nastavení však vznikl další problém, a to 
s uzemněním, protože ve střeše nejsou tzv. vylej-
záky. Vše se tedy muselo dělat z vysouvacího žeb-
říku, který nám zapůjčil Ekochov Hoslovice. 

Na začátku roku jsme začali připravovat projek-
tovou dokumentaci a žádost o stavební povolení 
na stavbu skladu zemědělského nářadí na pozem-
ku parc. č. 1320, před vstupem do areálu mlýna. 
Nářadí máme zatím uložené v Něměticích a platí-
me nájem. Proto jsme se rozhodli postavit sklad, 
kde si nářadí budou moci volně prohlédnout i ná-
vštěvníci mlýna. Na podzim stavba začala, do zá-
mrzu jsme stačili ještě zabetonovat patky, na kte-
rých bude konstrukce stát.

A co se nepovedlo?

V roce 2013 měl doškař František Pavlica provést 
výměnu celé doškové střechy na chlévě, ale v září 
nám sdělil, že pro špatnou úrodu a nedostatek 
slámy práce neprovede. Smlouva musela být pro-
dloužena s novým termínem realizace září 2014. 

Až každodenní provoz ukázal, že se nepovedla 
správně vyprojektovat nová čistička u budovy 
technického zázemí. Nepočítalo se s tak velkou 
návštěvností při akcích na mlýně. Kapacita čističky 
nemůže takový nápor zvládnout, správci tak ne-
zbývá, než po každé akci čističku otevřít a vyvézt. 
Správce je už na takové věci zvyklý, musí si umět 
poradit v každé situaci.
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
František Lukeš

V roce 2013 provedli pracovníci Muzea středního 
Pootaví Strakonice inventarizaci podsbírky výtvar-
ného umění a části podsbírky historické – depozitář 
oděvů a depozitář textilu.
Inventarizováno bylo celkem 3 125 sbírkových před-
mětů.
V muzeu bylo od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 
zapsáno 113 nových přírůstkových čísel. Ke dni 31.12. 
2013 bylo v našem muzeu 30 985 sbírkových před-
mětů.

Obohaceny byly následující podsbírky:
- historická
- výtvarného umění
- písemnosti a tisky
- fotografi e
- další - dudáctví

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (105 
sbírkových předmětů). Jedná se zejména o přírůst-
ky v oblasti domácích potřeb, hodin, hudebních 
nástrojů, keramiky, kuchyňských potřeb, novějších 
dějin, průmyslu, skla, textilu. Dále byly rozšířeny 
podsbírky písemnosti a tisky (5 sbírkových před-
mětů), výtvarného umění (1 sbírkový předmět), 
fotografi e (1 sbírkový předmět), další – dudáctví (1 
sbírkový předmět). Největší počet sbírkových před-
mětů byl získán dary (105 sbírkových předmětů), 
převodem (4 sbírkové předměty), koupí (3 sbírkové 
předměty) a vlastními sběry pracovníků muzea (1 
sbírkový předmět).

Darem do sbírek muzea v roce 2013 přispěli:
Automotoklub V ÚAMK, Pacov
Česká zbrojovka, Praha
paní Čížková, Strakonice

Jiří Egermaier, Strakonice
Bohuslav Macek, Praha
Městské kulturní středisko, Strakonice
25. protiletadlová raketová brigáda, Strakonice
Ivana Říhová, Strakonice
Státní okresní archiv Strakonice
Alžbeta Svobodová, Strakonice
Kateřina Synková, Strakonice
Miroslav Špecián, Čestice
Věra Trojanová, Krty-Hradec
Nela Vadlejchová, Strakonice
Anna Zdráhalová, Katovice

Všem dárcům srdečně děkujeme.

 
Doplňování muzejních sbírek – fotografi e
Ludmila Vilánková

Muzejní sbírky jsou rozděleny na několik částí. Jed-
nou z nich je sbírka fotografi í a historických pohled-
nic.
Kromě fotografi í a pohlednic, které jsou součástí 
sbírky a jsou tedy i zahrnuté v Celostátní evidenci 
sbírek, vytváří muzeum i takzvanou doprovodnou 
dokumentaci. Je to dokumentace k předmětům, 
které zatím nejsou zahrnuty do sbírek, ale jsou pro 
muzeum důležité.
V roce 2013 zakoupilo muzeum fotografi e od pana 
Karla Přerosta ze Strakonic. Jedná se o více než 
1200 dokumentárních fotografi í Strakonic a okolí, 
vesnic na Strakonicku a fotografi e Blatné, Vodňan 
a Volyně. Kromě toho získalo muzeum od pana Pře-
rosta práva k užívání a zveřejňování barevných fo-
tografi í současných Strakonic.
V uplynulém období jsme získali a stále ještě získává-
me velké množství náhledových fotografi í do této 
doprovodné dokumentace od našeho velkého pří-
znivce pana Františka Zemena. Pan Zemen už nám 
přinesl několik set fotografi í z devíti ročníků Mezi-
národního dudáckého festivalu ve Strakonicích, fo-
todokumentaci Prácheňského souboru a Strakonic-
ké dudácké muziky s Josefem Hrubým, fotografi e 
proměn Strakonic od 60. let, 1. máje ve Strakonicích 
a fotografi e ze soutěžních přehlídek Žena. Jedná se 
o velké množství uspořádaných náhledových foto-
grafi í, které budou teprve zpracovávány. Více infor-
mací přineseme v příští výroční zprávě.
Panu Františku Zemenovi patří naše velké poděko-
vání.

3| ODDĚLENÍ ODBORNÝCH 
PRACOVNÍKŮ
Vedoucí oddělení: Mgr. Blanka Jirsová, historik

Pracovníci: Mgr. Nela Vadlejchová, konzervátor
  Mgr. Eduard Červenka, archeolog
  František Lukeš, kurátor sbírkového fondu
  Bc. Marek Šitner, archeologický technik 
  Mgr. Irena Novotná, etnograf
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Zpráva o archeologické činnosti za rok 2013
Mgr. Eduard Červenka

Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví 
provedlo v uplynulém roce na 137 drobných akcí 
a 18 akcí většího rozsahu. Jednalo se převážně o do-
hledy při pokládce inženýrských sítí a stavby nových 
rodinných domů.

Celá archeologická sezóna byla zahájena v polovině 
ledna, kdy jsme prováděli dohledy při drobnějších 
akcích na území okresu.

Začátkem března jsme sledovali demolici objektu 
statku parc. č. st. 11 ve Volenicích. Demolice objek-
tu probíhala až na úroveň terénu. Zachovány byly 
zbytky novověkých cihlových kleneb hospodářské 
části statku.

V dubnu byla sledována další z řady demolic star-
ších objektů, tentokráte v obci Rovná. Demolice 
byla provedena opět na úroveň terénu. Zachován 
zůstal pouze menší kamenný valený sklenutý sklep.

V témže měsíci byl zahájen dohled při pokládce 
kabelu v obci Albrechtice. Před jednotlivými used-
lostmi byly nalézány drobné zlomky raně novověké 
keramiky.

Od začátku dubna do poloviny srpna jsme dohlíže-
li při pokládce plynovodu v ulici Boženy Němcové 

v Blatné. Před bytovými domy byla zachycena jed-
notlivá torza kamenných a cihlových zdiv náležící 
původním domkům. Výše uvedené objekty jsou vy-
obrazeny na mapě stabilního katastru z roku 1837.

Při sběrech a průzkumu, uskutečněných v dubnu 
až červnu v prostoru skrývky pro novou polní cestu 
na katastru obce Metly, byly odhaleny zlomky pra-
věké keramiky, které signalizují možný sídelní areál 
v bezprostřední blízkosti uvedené stavby.

V květnu byla zahájena další etapa výzkumu used-
losti čp. 17 ve Strunkovicích nad Volyňkou. Sondáž 
byla provedena ve světnici a ve střední části domu. 
Odhaleny byly pozůstatky kamenné stavby a pece 
z období raného novověku. Oba objekty předchá-
zely výstavbě současného hospodářského statku. 
Další sondáž byla provedena v prostoru předza-
hrádky, ale žádné archeologické situace zde nebyly 
zachyceny.

Ve stejném měsíci následovala i další etapa poklád-
ky kanalizace v intravilánu obce Němčice u Voly-
ně. Dohled zde nepřetržitě trval až do října roku 
2013. V jižní části obce se podařilo zachytit zbytky 
roubené hospodářské stavby. Trámy byly bohužel 
ve špatném stavu, takže nemohl být proveden od-
běr vzorků na dataci. Dalším zajímavým objevem 
byl nález kamenného můstku, který se nacházel 
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před současným vjezdem do areálu zámku. Můstek 
vznikl někdy v období novověku a sloužil jako ko-
munikace mezi návsí a areálem zámku. Přesná da-
tace vzniku zatím nebyla v pramenech dohledána.

 Začátkem června byla zahájena skrývka terénu 
dvora zámku v Poli u Blatné. Došlo zde k odhalení 
kamenného zdiva obvodové zídky zámku z 16. sto-
letí. Podél zdiva byly nalezeny zlomky raně novově-
ké keramiky a skleněných nádob.

 Začátkem července byl zahájen záchranný výzkum 
v areálu bývalé fary v Malenicích. Formou zjišťova-
cích sond a v některých místech i plošnými odkryvy 
byly do konce srpna odhaleny pozůstatky gotic-
kého dvorce, který byl tvořen dvojicí objektů. Ná-
sledně byly dokumentovány i renesanční a barokní 
přestavby celého objektu. Zajímavostí byl zachova-
ný průjezd mezi oběma objekty a zbytky trámové 
konstrukce zachycené pod podlahami v severním 
křídle. Od září byl celý objekt průběžně sledován 
při pokládce inženýrských sítí a stavebních úpra-
vách objektu. V zásypu kleneb černé kuchyně byly 
objeveny zbytky renesančních kachlových kamen 
a v půdních prostorách byly nalezeny pozůstatky 
starých písemností související s provozem fary.

Souběžně s tímto výzkumem byly prováděny další 
dohledy v rámci okresu. Při stavbě RD v místech bý-
valého objektu v obci Novosedly byly dokumento-

vány zdi bývalého objektu a na parcele byly sběrem 
nalezeny zlomky keramiky z období vrcholného 
středověku a novověku.

Ve stejném měsíci byl zahájen dohled při pokládce 
plynovodu v ulici Na Ohradě ve Strakonicích. Za-
chyceny byly zbytky cihlových zdiv a komunikace 
v prostoru bývalé zástavby osady Bezděkov. V další 
části města Strakonice, v lokalitě Na Dubovci, byly 
při výstavbě nové haly odhaleny zbytky zdiv bývalé 
továrny a náplavy související s činností Blatského 
rybníka.

V obci Mečichov byly při stavbě RD nalezeny zbytky 
kamenných zdiv hospodářské zástavby a zlomky vr-
cholně středověké keramiky v severní části dvora.

V měsíci srpnu byl sledován výkop pro pokládku ka-
nalizace v Zahradnické ulici v Blatné. V blízkosti na-
pojení výše uvedené ulice na ulici Boženy Němcové 
byly nalezeny zbytky zdiv objektu stojícího v těchto 
místech ještě na konci 19. století. U objektu byly na-
lezeny zlomky keramiky a kachle z období raného 
novověku.

V září se soustředila naše činnost do severovýchod-
ní části Blatenska. V intravilánu obce Vahlovice byl 
prováděn dohled při pokládce kabele. Opět došlo 
k nálezu zlomků keramiky před jednotlivými used-
lostmi. Zajímavostí je nález zlomku vrcholně středo-
věké zásobnice před jedním z objektů. Po předání 
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informace od kolegů z muzea Blatné byly Vahlovice 
navštíveny ještě jednou. V lesním porostu severně 
od obce došlo k nálezu novověkého železného ko-
vání. Pracovníky muzea bylo provedeno zaměření 
nálezu.

Počátkem října byla provedena sondáž v prosto-
ru nově rekonstruovaných prostor bývalé radnice 
ve Strakonicích. V prostoru budoucí výtahové šach-
ty byly odhaleny pozůstatky původní cihlové dlažby 
a dřevěné podlahy objektu, který byl v roce 1820 
přestavěn na objekt radnice.

Na základě oznámení majitelky domu čp. 55 v obci 
Kraselov byla provedena dokumentace odkrytého 
roubení domu. Po dohodě s majitelkou domu bylo 
předběžně domluveno zachování zbytků roubení, 
které poslouží k odebrání vzorků na dendrochrono-
logii.

Na podzim byly pracovníky muzea zachyceny dvě 
rozsáhlé akce na Volyňsku, které nebyly dle památ-
kového zákona oznámeny na Archeologický ústav 
v Praze. I přes oslovení stavební fi rmy a pokusu 
o jednání musela být nakonec celá věc předána 
k přešetření na Krajský úřad.

Od listopadu až do začátku prosince probíhal do-
hled při pokládce kanalizace v obci Drahonice. Sle-
dován byl úsek v bezprostřední blízkosti bašty bý-
valého zámku, který byl stržen na konci 18. století. 
V extrémních podmínkách byly odkryty zbytky ka-
menných zdiv paláce a ohradní zdi bývalé tvrze, kte-
rá souvisí se zachovalou pozdně gotickou baštou. 
V bezprostřední blízkosti zdiv byly nalézány zlomky 
vrcholně středověké a novověké keramiky a kachlů. 
Z hloubky 2 metrů byly vyjímány i části dřevěných 
konstrukcí, které mohly být součástí opevnění tvr-
ze.

Závěrečnou akcí roku 2013 byl dohled při odbahnění 
rybníka Škaredý u Sudoměře. Celá akce byla prove-
dena ve spolupráci s kolegy z Jihočeské university. 
Důvodem dohledu bylo vybrání místa odbahnění. 
Jednalo se o původní prostor, ve kterém proběhla 
známá historická bitva u Sudoměře. Celá akce byla 
ukončena den před Štědrým dnem bez jakéhokoliv 
nálezu zbytků zbroje či zbraní.

Kromě práce v terénu se činnost oddělení zaměřila 
i na práci v kanceláři a v muzeu. V roce 2013 uply-
nulo 35 let od zahájení činnosti archeologického 
pracoviště v muzeu ve Strakonicích. U příležitosti 
tohoto výročí byla uspořádána výstava, která ná-
vštěvníkům představila činnost celého oddělení 
za posledních 35 let. Představeny byly nejvýznam-
nější nálezy ze sbírek muzea související s činnosti 

archeologického pracoviště. Na výstavu se podařilo 
zapůjčit i dvojici významných depotů z Městského 
muzea a galerie ve Vodňanech a z Městského mu-
zea v Blatné.

V den vernisáže výstavy bylo navíc ve spoluprá-
ci s Jihočeským muzeem uspořádáno pravidelné 
zasedání jihočeské pobočky České archeologické 
společnosti. Setkání se uskutečnilo v Rytířském sále 
hradu ve Strakonicích. Zde v přednáškové místnosti 
seznámili jednotlivé instituce laickou veřejnost se 
svojí činností za uplynulý rok.

V říjnu se podařilo ve spolupráci s městysem Ra-
domyšl uspořádat na místní radnici přednášku 
PhDr. Bořivoje Nechvátala u příležitosti 50. výročí 
od zahájení výzkumu zdejšího raně středověkého 
pohřebiště. Přednáškový sál byl beznadějně zapl-
něn.

Depozitáře archeologických sbírek navštívila řada 
badatelů. Kromě studentů se na mě také obrátilo 
několik osob ze strany laické veřejnosti, v souvislos-
ti s přípravou nových publikací.

Konzervování
Mgr. Nela Vadlejchová

Konzervátorská dílna

V konzervátorské dílně se průběžně konzervují a re-
staurují předměty ze sbírek muzea, a to jak nové 
přírůstky sbírky před jejich prvním uložením či vy-
stavením, tak i starší inventář, na kterém se pode-
pisuje nemilosrdný čas. Nejvě tší nápor je vždy před 
výstavami, aby se všechny exponáty stihly připravit 
perfektně a včas. Roku 2013 proto převážnou část 
konzervovaných předmětů tvořily exponáty na vý-
stavu o kávě (kávové soupravy, kafemlýnky aj.) 
a exponáty na vánoční výstavu o andělech (sošky 
a obrazy).

V době mezi výstavami probíhá konzervace podle 
připraveného harmonogramu. Jde o seznam, 
do kterého jsou zapsány sbírkové předměty 
ve špatném stavu. Postupně se tak odstraňují plís-
ně a škodlivý hmyz, slepují se rozbité střepy, dopl-
ňují se chybějící díly a odstraňuje se staletá vrstva 
prachu. Vždy se o zpracovávaném předmětu snaží-
me zjistit maximum informací i z ostatních historic-
kých a příbuzných oborů. Konzervátor zároveň dbá 
na vhodné uložení opravených předmětů, aby se 
předešlo opětovnému poškození.
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Ty nejkrásnější nebo nejzajímavější předměty, které 
se podařilo konzervovat, pak v turistické sezóně vy-
stavujeme jako „předmět měsíce“. V loňském roce 
jsme například s pomocí kolegů z jiných muzeí ob-
jevili zajímavé příběhy za některými našimi staršími 
sbírkovými předměty. Namátkou jmenujme zane-
dbanou kazetu se dvěma pistolemi od německého 
dvorního císařského dodavatele zbraní Heinricha 
Barelly z 80. let 19. století. S pomocí Vojenského 
historického ústavu v Praze se podařilo určit, že se 
nejedná o duelové zbraně, jak jsme si mysleli, ale 

o zbraně pro sportovní střelbu s mimořádně přes-
nými mířidly (kazeta se zbraněmi byla vystavena 
v červenci 2013). Dalším příkladem je křehký sou-
bor vějířů z 19. století, které byly silně poškozeny, 
ale všechny se podařilo restaurovat. Jak se ukáza-
lo, dokumentuje tato drobná část sbírky proměnli-
vý módní vkus celého století, a tak jsme si teprve 
po restaurátorském zásahu uvědomili, že v této ob-
lasti můžeme pracovat s celistvým souborem (vějí-
ře byly vystaveny v srpnu 2013).
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Ohlédnutí za některými akcemi
Mgr. Lucie Kupcová

Velké zahájení sezony

30. března zahájilo muzeum svou výstavní sezo-
nu. Zahájení probíhalo jak na strakonickém hradě, 
tak ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. 
Na strakonickém hradě byla slavnostně odstarto-
vána sezona otevřením hned dvou výstav. Káva, 
kafe, kafíčko… zabývající se kávovým fenoménem 
a Po stopách archeologie mapující činnost muzejní-

ho archeologického pracoviště. V rámci vernisáže 
muzeum nabídlo návštěvníkům hudební a diva-
delní vystoupení a ochutnávku kávy. V Hoslovicích 
otevření doprovázela akce Velikonoce na mlýně. 
Na pořadu dne byly ukázky nejrůznějších veliko-
nočních zvyků, zdobení vajíček, pletení pomlázek, 
pečení a ochutnávky jidášků, mazanců, příprava 
a ochutnávky pučálky, prodej velikonočního aranž-
má, hry pro děti, harmonikář.

Rytířská muzejní noc

Muzejní noc byla zaměřena na středověk a rytíře. 
Uskutečnila se 31. května v prostorách strakonické-
ho hradu od 18 do 23 hodin. 

Pro návštěvníky byla připravena různá zastavení 
ve všech výstavních prostorách a v konkrétních ča-
sech i divadelní a hudební vystoupení. Noc uzavřela 
ohňová show na druhém hradním nádvoří.

V rámci programu vystoupilo loutkové divadlo Mi-
motaurus s kusem Stará pověst, historická hudba 
Ventus, skupina historického šermu Sirotci ze Stra-
konic, která zajistila ukázky výstroje a výzbroje stře-
dověkého rytíře. Závěrečnou ohňovou show a střel-
bu z kuše si připravila Skupina historického šermu 
Markýz ze Strakonic.

4| ODDĚLENÍ PROGRAMU 
A PROPAGACE
Vedoucí oddělení: Mgr. Lucie Kupcová, 
programový a marketingový pracovník

Pracovníci: Ludmila Vilánková, knihovnice
  Václav Zahrádka, dokumentátor
  Pavel Koubek, výstavář, do 30. 6. 2013
  Bc. Eliška Švecová, programový pracovník
  Marie Nalobinová, výstavář, grafi k od 1. 7. 2013
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Program probíhal nejen v expozicích muzea, ale 
také v kapitulní síni a na druhém hradním nádvoří. 
Návštěvníci si mohli během celého večera prohléd-
nout veškeré expozice a výstavy muzea, vyšplhat 
na vyhlídkovou věž Rumpál či se zapojit do jednot-
livých programů. V oddělení středověku si mohli 
vyzkoušet výstroj a výzbroj středověkého rytíře. 
Viděli i všechno další vybavení, jako čutory a džbá-
ny na vodu a víno, křesla apod. Ve velkém rytířském 
sálu si mohli prohlédnout dobové oblečení dětských 
velikostí, u modelu hradu na ně čekal písař, který vy-
plňoval pamětní listy a ukazoval, jak se pečetily listi-
ny. Na nádvoří si zájemci mohli vystřelit z kuše či se 
občerstvit. V kapitulní síni bylo od 18 hodin přichys-
táno loutkové divadlo a historická autorská hudba. 
Celý večer zakončila ohňová show ve 23 hodin.

Novinky ve vodním mlýně

V programové nabídce akcí ve Středověkém vod-
ním mlýně v Hoslovicích se muzeum snaží každý rok 
uvést nějakou novinku. V roce 2013 jich bylo hned 
několik.

27. 4. Jaro na mlýně, při němž muzeum ukázalo 
zdobení a stavění máje, výrobu májových růžiček 
a vrbových píšťalek.

22. 6. Den řemesel zaměřený na ukázky tradičních, 
někde již zapomenutých řemesel, jako je. výroba 
provazů, vrcení másla apod.

21. 9. Rybářský den s ukázkami živých ryb, fi letová-
ní, přípravy ryb v udírně a na kameni, ukázky výroby 
čeřenu. Návštěvníci mohli ochutnat čerstvou rybí 
polévku, kapří hranolky, uzené pstruhy, kapří pod-
kovy a ocasy. Dále si mohli zakoupit živého kapra, 
který byl i dle požadavků zpracován.

Pro děti byly připraveny tematické hry, vodník, chy-
tání ryb v rybníce na starý způsob apod. Akci do-
plnila hudba dechové kapely Roštovanka a pečení 
dalamánků a čerstvého chleba.

26. 10. Zabijačkové hody a ukázky zpracování vep-
řového masa spojené s ochutnávkou a nákupem 
hotových výrobků.
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Přehled akcí za rok 2013
Mgr. Lucie Kupcová

HRAD STRAKONICE:
VÝSTAVY
Hradní palác

Káva, kafe, kafíčko (30. 3. – 4. 8.)
Po stopách archeologie (30. 3. – 28. 7.)
Panenky, včera a dnes (10. 8. – 31. 10.) 

Kapitulní síň
Život Ježíše Krista (20. 2. – 1. 4.)
František Zemen-fotografi e (18. 7. – 17. 8.)
Na sv. Václava, pouť radost rozdává (17. 9. -18. 10.)
Andělé (23. 11. – 29. 12.)

Vernisáže
Život Ježíše Krista
Káva, kafe, kafíčko
Po stopách archeologie
F. Zemen - fotografi e
Jiří Meitner 55
Panenky, včera a dnes
Ateliér A6/Gregorová-Šípová
Na svatého Václava
Petrášová/Divišová
Andělé 

Zámecká galerie  
Kouzlo kresby (15. 1. - 1. 3.) 
Fotoklub Blatná (6. 3. - 27. 4.) 
Pastelní jarování (1. 5. – 31. 5.)
Milan Kohout - grafi ka (5. 6. – 31. 7.)
Jiří Meitner 55 (3. 8. -19. 9.) 
Petrášová/Dvišová (2. - 31. 10.)
Vánoční dekorace (13. 11. - 23. 12.) 

AKCE MUZEA
Léto pod Rumpálem

Koncert dua sourozenců Hévrových (22. 5.)
Hrad žije tancem a muzikou (8. 6.) 
I. letně podvečerní koncert (11. 6.) 
Pražské komorní trio (18. 6.) 

II. Letně podvečerní koncert (24. 6.) 
Koncert Conca Collegium (23. 7.) 
Loutkové divadýlko pro děti (24. 7.) 
Foerstrovo komorné pěvecké sdružení (22. 8.)
Loučení s létem (31. 8.) 
B. Němcová milující bojující (4. 9.) 
Pohádka a skutečnost (11. 9.) 
Olga byla na světě (18. 9.)

Další akce muzea 
Den otevřených dveří muzea (18. 5.) 
Rytířská muzejní noc (31. 5.) 
Komentovaná prohlídka kapitulní síně (25. 9.)
Koncert skupiny Jistem (25. 10.) 
Křest knihy Otava… (5. 11.) 
Drátkovaní andělé (10. 12.) - workshop 
Umělecká dílna (19. 12.) – workshop 
Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem (29. 11. - 1. 12.) 

Přednášky pro veřejnost 
Majetkoprávní postavení Johanitů…(12. 4.)
Archeologické výzkumy na Strakonicku (24. 4.)
Konzervování archeologických nálezů (15. 5.)
Archeologické výzkumy společnosti Archaia Jih (29. 5.)
Maltézský řád a Strakonice (11. 9.)
Nástěnné malby v kapitulní síni a ambitu (25. 9.)
Raně středověké pohřebiště v Radomyšli (9. 10.)
Středověký nábytek (25. 10.) 

AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI
Zahájení turistické sezony (27. 4. Město Strakonice)
Předávání maturitních vysvědčení (31. 5. 2 třídy 
Gymnázia Strakonice) 
Předávání maturitních vysvědčení (6. 6. 6 tříd Stra-
konické průmyslovky) 
Předávání maturitních vysvědčení (7. 6. 2 třídy 
Gymnázia Strakonice) 
Udělej něco pro zdraví (9. 6. Město Strakonice)
Výstava Nahlížení (18. 7. - 17. 8. ZUŠ Strakonice)
Rumpálování (27. 7. Město Strakonice, MěkS Stra-
konice) 
Běh naděje (19. 9. 25.PLRB Strakonice) 
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MLÝN HOSLOVICE:
AKCE NA MLÝNĚ    

Velikonoční zahájení sezony (30. 3.)
Jaro na mlýně (27. 4.)
Den otevřených dveří (18. 5.)
Den řemesel (22. 6.)
Dětský den (20. 7.)
Pečení bavorského chleba (10. 8.)
Dožínky (24. 8.)
Rybářský den (21. 9.)
Zabijačkové hody (26. 10.)

  
UKÁZKY ŘEMESEL NA AKCÍCH JINÝCH 
POŘADATELŮ 
Pečení vdolků na drátě ve Finsterau (9. 6.)
Dožínková slavnost v Haibachu (4. 7.)  

DALŠÍ AKCE NA MLÝNĚ
Natáčení pohádky Tři bratři (5. -9. 8., 12. - 15.8.)
TV Barrandov – Což takhle dát si VIP? (26. 8.)
Seminář Cíl 3 – Muzeum mlýnů (25. 9.)
Porta Culturae – konference lidová architektura 
(2. - 3. 10.)
Natáčení scén do fi lmu o J. Váchalovi , společnost 
Zázemí (září)
Svatební obřady

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: 
Krása vánočních ozdob (8., 16. 2.)
Masopust (26., 27.2.)
Velikonoční zvyky (19., 20.3.)
Život Ježíše Krista (16., 17.4.)
Konzervování archeologických nálezů (21., 22.5.)
Jakub Bursa a selské baroko (11., 12.6.)
Sklářství v Čechách (17., 18.9.)
Archeologické výzkumy (8., 9.10.)
Cestování po západní Evropě (19., 20.11.)
Advent (3.12.)
Vánoce (18.12.)

  
PODPORA AKCÍ JINÝCH POŘADATELŮ:

Plenární zasedání jihočeské pobočky České arche-
ologické společnosti (30. 3.)
Švejkova padesátka (4. 5.)
Svatební veletrh a Rodina Strakonice, agentura 
GaPe (26. 5.)
170 let knihovny (7. 6.)
Strakonické putování za úplňku
Svatba (7. 6.)
Václavská pouť, DDM Strakonice
Charitativní jarmark
Výstava kalendářů Řepice (19. - 22. 7)
Výstava obrazů Čeňka Ješetického, obec Velká 
Turná (25. - 28. 10.)
Zvonkový průvod (1.12.)
Novoroční ohňostroj, MÚ Strakonice
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2013
počet osob

1. HRAD STRAKONICE
z toho: 35 267

•EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 12 213

•VÝSTAVY (samostatné vstupy) 7 478

- Hradní palác 2 525

- Kapitulní síň 4 337

- Vernisáže 616

•ZÁMECKÁ GALERIE 5 519

•AKCE MUZEA 7 049

- Léto pod Rumpálem 883

- Ostatní akce 6041

- Přednášky pro veřejnost 125

•AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI 3 008

2. MLÝN HOSLOVICE
z toho: 14 045

•PROHLÍDKY AREÁLU 9 005

•AKCE NA MLÝNĚ 4 270

•UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH POŘADATELŮ 770

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (zdarma) 515

CELKEM 49 827

Zpracovala: L. Kupcová
Zdroj: evidenční systém Colosseum, evidence J. Kuneš, přednášející a evidence Oddělení programu a pro-
pagace
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Marketingové aktivity
Mgr. Lucie Kupcová

V roce 2013 jsme navázali na marketingové aktivity 
z předchozího roku. I nadále jsme se snažili zvýšit 
povědomí o strakonickém muzeu a přilákat nové 
návštěvníky. Byl vypracován marketingový plán 
a reklamní strategie pro rok 2013.

1) Propagační materiály

Základem propagace muzea byly opět propagační 
materiály. Muzeum každý rok vydává letáky s po-
zvánkou do hradních expozic a areálu vodního 
mlýna včetně výčtu akcí a výstav pro konkrétní 
rok. K prezentaci byly aktualizovány i dva roll-upy 
prezentující vodní mlýn a vytvořeny nové dva pre-
zentující hradní expozice. Všechny jsou využívány 
v muzeu a vodním mlýně, a také v místním info-
centru a dále na zahraničních akcích a během vele-
trhů cestovního ruchu.

Součástí jsou taktéž společné materiály zřizova-
ných organizací – leták Jihočeská muzea a galerie.

Muzeum opět připravilo i kolekci reklamních ka-
lendáříků.

2) Letákový servis

Muzeum znovu využívalo služeb fi rmy Adjust Art 
na distribuci tiskovin do informačních stojanů 
na 70 distribučních místech po celé ČR.

Dvakrát do roka objíždíme kempy, informační cen-
tra a další rekreační zařízení v rámci regionu a již-
ních Čech (40 míst). V květnu jsme zásobili rovněž 
Informační centra CzechTourismu v Praze.

Další rozvoz po okolí byl součástí plakátovacích 
kampaní ke každé výstavě a akci muzea. K pro-
pagaci byly taktéž využívány plakátovací plochy 
ve městě a v okolních vesnicích. Trvale jsou muzej-
ní plakáty a letáky umístěny v propagačních vývěs-
kách (3x), na určených místech na hradě a ve vod-
ním mlýně (kasy, stojany, informační tabule), v CK 
Ciao, Městském informačním centru, Městském 
kulturním středisku a ve sportovních zařízeních.

3) Tiskové zprávy

Muzeum vydalo na 50 tiskových zpráv a desítky 
dalších pozvánek a informací a aktualit odkazují-
cích na činnost muzea. Tiskové zprávy se archivují 
v tištěné podobě či na CD a jsou pravidelně zve-
řejňovány na webových stránkách muzea, kde 
návštěvníci naleznou i sekci pro aktuality z dění 
na hradě a v muzeu.

4) Média

Muzeum opět využívalo prezentaci v médiích, kam 
pravidelně zasílá všechny své pozvánky, informa-
ce a tiskové zprávy. Běžně jsou informovány i další 
subjekty jako jsou školky a školy, umělecké školy, 
další zájemci a pravidelní návštěvníci.

Pravidelně jsme spolupracovali se Strakonickým 
deníkem, týdeníkem Strakonicko, městským Zpra-
vodajem, reklamními novinami Maxim, informač-
ním měsíčníkem Č.P. servis, Mf Dnes, rádiem Orlík 
a Rozhlasem České Budějovice, se Strakonickou 
televizí ST TV a s ČT1.

Dále muzeum celoročně inzerovalo v Turistickém 
magazínu KAM po Česku, který je jeho hlavním 
mediálním partnerem, v publikaci z edice Česko 
všemi smysly – Průvodce jižní Čechy, v brožu-
ře Josefa Křešničky Cestami a pěšinami Česticka 
a Vacovska, v Cykloatlasu Česko, v Novinách Jiho-
českého kraje, v 770 tipech na výlet vydávaných 
Jihočeským deníkem, který je k dispozici ve všech 
informačních centrech, v časopisu COT Business – 
Putování za tradicemi jihočeského kraje, ve Špalíč-
ku výletů a dvakrát inzerovalo v MF Dnes.

5) Webová prezentace

V roce 2013 fungovaly nové webové stránky, které 
jsme rozšířili o německou a anglickou mutaci pro 
zahraniční turisty. Opět jsme web pravidelně aktu-
alizovali, doplňovali informace o výstavách, akcí, 
přednáškách, přinášeli čtenářům novinky z dění 
v muzeu a novinářům aktuální tiskové zprávy. 
Všechny informace o muzeu ve stejném množství 
zveřejňujeme i na facebookových a twitterových 
stránkách muzea.

Muzeum spravuje svůj profi l na následujících 
webových stránkách:

www.zivyregion.cz, www.kudyznudy.cz, www.
kampocesku.cz, www.czecot.com, www.akce.
cz, www.kulturni-most.cz, www.jiznicechy.cz, 
www.kudykam.com, www.bbkultur.net, www.
hradstrakonice.cz, www.strakonice.eu, facebook 
StrakonickoNews, www.strakonak.cz, www.cyk-
listevitani.cz, www.cestujsdetmi.cz, www.cz-mu-
seums.cz, Facebooková soutěž Poznej Jižní Čechy, 
www.museum.cz, 

Inzerovalo na:

www.zivefi rmy.cz + Tip na školní výlet, www.regi-
ony24.cz, www.jizdnirady.idnes.cz, Facebooková 
imprese na milion prokliků + profi l v internetových 
Zlatých stránkách
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6) Veletrhy

Muzeum se zúčastnilo i několika veletrhů cestov-
ního ruchu. Buď v rámci stánku Města Strakonice 
při Jihočeském kraji na Regiontour Brno, Holiday 
World Praha a ITEP Plzeň nebo jako samostatný 
subjekt na Holiday World Praha a For Bikes Praha 
na stánku magazínu KAM po Česku. Dále v rámci 
dvanácti zřizovaných organizací na veletrhu Kom-
pas v Českých Budějovicích.

7) Další

Muzeum již podruhé v květnu pořádalo tiskovou 
konferenci v prostorách ORBIS Media Center, Čes-
ké centrály cestovního ruchu, agentury CzechTou-
rism v Praze, kde představilo sezonu 2013, program 
a novinky. Konference je pro muzeum vynikajícím 
zdrojem kontaktů propagujících kulturu.

Dále muzeum využilo bannerové poutače na hlav-
ní cestě centrem města kolem strakonického hra-
du a nad hlavním vstupem do expozic. V roce 2013 
proběhla dvouměsíční billboardová kampaň v Pra-
ze a okolí s pozváním do vodního mlýna v Hoslo-
vicích. 

V neposlední řadě jsme připravili a vyhodnotili 
další dotazníkové šetření spokojenosti našich ná-

vštěvníků, z kterého jsme získali cenná data pro 
další provozní fungování muzea, a také podněty, 
na jakou reklamu se zaměřit, aby byla efektivní.

V roce 2013 do areálu vodního mlýna opět něko-
likrát zavítaly televizní štáby. A to v srpnu kvůli 
natáčení pohádky Tři bratři podle scénáře Zdeňka 
Svěráka a natáčení pořadu televizní stanice Bar-
randov Což takhle dát si VIP?

Efektivní a cílená marketingová strategie se stala 
důležitým zdrojem nových a stále se vracejících 
spokojených návštěvníků a muzeum si díky ní po-
stupně buduje známější a kladnější image. To se 
potvrdilo v loňském roce marketingovou strategií 
uvedenou na konci sezony, kdy muzeum připravilo 
pro své návštěvníky mimosezonní vstupné v hod-
notě 10 Kč, které přispělo k nárůstu návštěvnosti 
ve slabším měsíci.
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Přehled výstav v sezóně 2013 
Bc. Eliška Švecová

Výstavy v prostorách hradu a v kapitulní síni

Život Ježíše Krista (20. 2. – 1. 4. – kapitulní síň)
Po stopách archeologie (30. 3. – 28. 7. – výstavní pro-
story hradu)
Káva, kafe, kafíčko (30. 3. – 4. 8. – Jelenka)
Panenky včera a dnes (10. 8. – 31. 10. – výstavní pro-
story hradu)
Ateliér A6 a Pavla Gregorová – Šípová (14. 8. – 31. 
10 – Jelenka)
František Zemen (18. 7. – 17. 8. – kapitulní síň)
Vánoční výstava – Andělé (23. 11. – 29. 12. kapitulní síň)

Výstavy v Zámecké galerii

Kouzlo kresby (15. 1. – 1. 3.)
Blafo Blatná (5. 3. – 26. 4.)
DDM – Pastelní Jarování (1. 5. – 31. 5.)
Milan Kohout (5. 6. – 31. 7.)
Jiří Meitner (3. 8. – 29. 9.)
Jitka Petrášová a Olga Divišová (2. 10. – 31. 10)
Vánoční prodejní výstava (13. 11. – 23. 12)

Sezónu v galerii otevřela jako již tradičně výstava 
ze sbírek našeho muzea s názvem Kouzlo kres-
by. S myšlenkou alespoň jednou za rok v ucelené 
kolekci představit to nejlepší z našich depozitářů 
přišel Pavel Koubek. V minulém roce se konala 
v pořadí první výstava s názvem Kouzlo grafi ky. 
Myslím, že je rozhodně co ukazovat, v mnohých 
případech se jedná o skutečné skvosty v dějinách 
umění. Za zmínku jistě stojí dílo Maxe Švabinské-
ho, Julia Mařáka nebo Josefa Mánesa. K našim nej-
lepším regionálním kreslířům, jejichž dílo se na vý-
stavě také presentovalo patří bezesporu Jarko 
Dvořák Šumavský, dále velmi oblíbený Jiří Rejžek 
nebo poněkud zemitější Alois Moravec. Kromě 

rozměru estetického mají tyto výstavy i edukativní 
charakter. Pavel Koubek, kurátor výstavy, podrob-
ně zpracoval jednotlivé techniky a materiály pou-
žívané ke kresbě. Dále se v galerii představily dvě 
skupinové výstavy- první byla ukázka z tvorby žáků 
Vladimíry Hradské z DDM Strakonice (Pastelní jaro-
vání). A klub blatenských fotografů – Blafo Blatná. 
Galerie se dále využívá jako prostor k představení 
již renomovaných, zejména regionálních tvůrců, 
ale slouží i jako alternativní výtvarný prostor, který 
dává šanci mladým začínajícím tvůrcům. V prvním 
případě se podařilo uskutečnit dvě autorské výsta-
vy skvělého grafi ka Milana Kohouta a 55 narozeni-
ny u nás výstavou oslavil Jiří Meitner. Představitel-
ky nastupující generace Jitka Petrášová – obrazy 
akrylem a Olga Divišová – světelné keramické ob-
jekty završily svou výstavou sezónu v galerii. Po-
slední v tomto roce byla Vánoční výstava, která 
tentokrát jen rozšířila prodejní sortiment s vánoč-
ní tématikou. V první místnosti galerie se i nadále 
prodávají obrazy, keramika a šperky z produkce 
místních výtvarníků. Galerie dále slouží jako výdej-
ní místo časopisu Kam po česku, s jehož redakcí 
jsme navázali užší spolupráci v oblasti propagace. 
A v neposlední řadě se galerie využívá jako takové 
menší informační centrum pro návštěvníky, kteří 
míří na hrad do muzea.

Život Ježíše Krista
Mgr. Blanka Jirsová

V roce 2013 byla v kapitulní síni instalována veliko-
noční výstava na téma život Ježíše Krista. Jednot-
livé příběhy Kristova života od jeho narození až 
po zmrtvýchvstání a nanebevstoupení byly na vý-
stavě zachyceny tak, jak jsou podány v evangeliu 
sv. Marka, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Jana.

Textovou část dokreslily výjevy z Kristova života 
zachycené ve výtvarném umění v různém prove-
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dení. Na výstavě byly instalovány svaté obrázky, 
lidové podmalby na skle, drobné sošky lidové tvor-
by, plastiky a obrazy. Mnohé ze svatých obrázků 
zapůjčili na výstavu místní občané. Lidové pod-
malby, drobné sošky a obrazy pocházely ze sbír-
ky muzea ve Strakonicích, Písku a Volyni. Z Muzea 
Šumavy Sušice z depozitáře v Kašperských Horách 
byly na výstavu zapůjčeny krásné plastiky – Kris-
tus Trpitel, Kristus z Getsemanské zahrady, Dítě 
Ježíš. Ústřední exponát výstavy Ukřižovaný z Čes-
kých Budějovic byl na výstavu zapůjčen z Alšovy 
jihočeské galerie. Díky vstřícnosti Obecního úřadu 
Radošovice mohla být na výstavě zachycena a po-
psána všechna zastavení křížové cesty ztvárněná 
na 14 obrazech.

Výstava upozornila návštěvníky i na nástěnné mal-
by v kapitulní síni a přilehlém ambitu, které se zvo-
leným tématem souvisí. V kapitulní síni byly popsá-
ny scény Zvěstování Panně Marii, Bičování Krista, 
Ukřižování. V ambitu byly vybrané scény christo-
logického cyklu, který je zde znázorněn, popsány 
pomocí příběhů zachycených v evangeliu. Na ná-
stěnné malby se soustředila i komentovaná pro-
hlídka výstavou, která se konala 23. března. Její ob-
sah přilákal a potěšil zejména starší generaci, která 
si zavzpomínala na hodiny náboženství.

František Zemen - Fotografi e
Mgr. Blanka Jirsová

V letních měsících byla v kapitulní síni instalována 
výstava k životnímu jubileu Františka Zemena. Vy-
stavené fotografi e představily návštěvníkům před-
mět jeho zájmu od 50. let 20. století až po součas-
nost. Nejstarší vystavené fotografi e zachycovaly 
život na venkově v rodném Sedle v 50. letech 20. 
století. Dále následovaly fotografi e dokumentující 
společenské a kulturní dění ve Strakonicích – Me-
zinárodní dudácké festivaly, prvomájové průvody. 
Barevné fotografi e přiblížily návštěvníkům krásu 
přírody a kouzlo živočišné říše ve zdejším regionu 
a na Šumavě.

Návštěvníci vernisáže byli seznámeni se štědrostí 
pana Zemena, který do muzea pravidelně přichá-
zí a přináší fotografi e dokumentující společenské 
a kulturní dění ve městě ve 2. polovině 20. století. 
Vždy velmi pečlivě uspořádané. Tímto způsobem 
obohacuje muzejní sbírku fotografi í o cenné do-
kumentační fotografi e. Výstava se stala jakýmsi 
poděkováním za štědrost a píli Františka Zemena.

Panenky včera a dnes
Marie Nalobinová

Druhou polovinu sezóny 2013 jsme návštěvníkům 
otevřeli dne 9. 8. v 17. hodin. PhDr. Ivana Říhová 
úvodním slovem slavnostně zahájila dlouho pláno-
vanou retrospektivní výstavu Anny Šlesinger PA-
NENKY VČERA A DNES.

S potěšením jsme zde přivítali umělkyni s neoby-
čejným posláním, kterému zasvětila celý svůj život. 
Tvůrkyni věrných přítelkyň dívčích světů, předáva-
ného klenotu provázejícího ženy po celé generace.

Téma panenek ve spojení s muzeem vešlo do po-
vědomí už v předchozích letech. Proto jsme tedy 
neváhali a s nadšením se rozhodli toto téma zopa-
kovat. Připravili jsme tak výstavu, která uvedla ná-
vštěvníky do kouzelného světa dětí, malých domeč-
ků, cukráren i dětských parků.

Ve výstavních prostorách v mázhausu a malé vý-
stavní síni se na celé tři měsíce usídlily děti z por-
celánu. Panenky jako živé s obrovskými kukadly , 
od těch nejmenších třícentimetrových až po ty nej-
větší, někdy až metrové.

Rozsáhlá scéna unikátních panenek z dílny Anny 
Šlesinger nás provedla průřezem její tvorby. K vidě-
ní bylo mnoho nejrůznějších typů panenek i ukázky 
způsobů zpracování jejich těl. Precizně zvládnuté 
tvářičky plné emocí podle skutečných fotografi í, 
ale i reprodukce historických kousků od proslulých 
jmen dobových výrobců. Černobílé velkoformátové 
fotografi e a ilustrační fotografi e techniky přípra-
vy forem, odlévání a výroby jednotlivých částí pa-
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nenky. Pro představu těch zvídavějších nechyběla 
miniatura s postavičkami představující model lout-
kařské manufakturní dílny při výrobě a kompletaci 
panenky v plném provozu.

O dokonalém citu pro detail se návštěvník mohl 
přesvědčit při pohledu na malý obchůdek s me-
tráží na ploše velké kolem dvou desítek centime-
trů s vytapetovanými zdmi, zdobenými závěsnými 
obrazy po celé délce zdi až k malému oknu s gar-
nýží a ke krajům uvázanou záclonkou. Skříňka se 
zbožím i veškeré vybavení polic s velkým výběrem 
nejrůznějších druhů látek vystavených k prodeji. 
Stříhací pult a uvítací stoleček pro náročné zákaz-
níky s možností posezení na maličkých židličkách 
v barokním stylu i prodejní zázemí s dobovou ka-
sou hned za ním. Šaty, zástěrky, kloboučky. Balet-
ní tělocvična, dětské pokojíčky, toaleta, koupací 
vanička, to vše jako ukázka mistrovské práce. 
Panorama hřiště se skutečným pískovištěm plné 
dětských úsměvů, škádlící se mladá dvojice v čele 
výstavní síně. Mladík vyrážející na lov na koni osl-
něn slunečním třpytem dopadajícím na blond ka-
deře mladé krásky v empírových šatech houpající 

se v zeleném parku opodál. Kolotoč jako na pouti 
i stánek s dobrotami na trávníku plném dětských 
hostů odlitých z porcelánu. Námořníci, baletky, 
malé i velké panenky z různých období, ze všech 
kontinetů světa.

Rozmanité doplňky v podobě laviček, stolečků 
a dalších důležitých maličkostí, bez kterých by to 
nešlo, po celé ty roky s láskou vytváří manžel paní 
Anny Jiří Šlesinger.

Krásná výstava trvala až do konce sezóny a přiláka-
la tisíce návštevníků z řad dospělých i dětí a nezapo-
menutelně se tak vryla do paměti nás všech.

Pavla Gregorová – Šípová, Ateliér A6
Marie Nalobinová

Druhou významnou výstavou, která provázela 
návštěvníky muzea současně s výstavou Anny 
Šlesinger, byla instalace fotografi í známého archi-
tektonického ateliéru A6 pražských autorů Čížka, 
Moravce, Nekoly a Šímy.

Výstava se uskutečnila ve spolupráci s akademic-
kou malířkou Pavlou Gregorovou Šípovou, která 
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svými počiny architekturu tohoto ateliéru doplňuje. 
Shlédnout jste mohli projektové a technické řešení 
staveb i fotografi e jejich realizací. Dílo Pavly Gre-
gorové Šípové tak bylo představeno jak v podobě 
hlavní linie její tvorby dekorování architektury, tak 
jejími obrazy, vytvořenými pro ni tak typickou ne-
tradiční technikou enkaustiky a dřevořezbou.

Instalace výstavy v Jelence byla oživena krátkým fi l-
mem, který nás přenesl do prostoru monumentální 
stavby smuteční síně v Trutnově, jejíž hlavní křídlo 
dotváří betonový reliéf ponořený do křišťálové 
tekoucí vody a velkoformátový obraz z ateliéru Pa-
vly Gregorové.

Stavba oceněná jako NOVOSTAVBA ROKU 2004 
Grand Prix obce architektů se stala jedním z nejlep-
ších společných počinů P. Gregorové a Ateliéru A6.

Krátký snímek, u něhož se již z dáli tajil dech, krásně 
zcelil atmosféru výstavy, která v loňském roce přilá-
kala na dva tisíce obdivovatelů.

Andělé
Blanka Jirsová
Tradiční vánoční výstava instalovaná v kapitulní síni 
se v roce 2013 konala v andělském duchu. Na ver-
nisáži vystoupil dramatický kroužek ZŠ Katovice, 
který návštěvníkům přiblížil, jak vnímá anděly nej-
mladší generace.

Výstava návštěvníkovi představila roli andělů v růz-
ných kulturách a dobách. Zmínila úlohu andělů 
v biblických příbězích, vnímání andělů v lidové 
zbožnosti a jejich zobrazování ve výtvarném umění. 
Vnímání andělů v dnešním světě přiblížily řemeslné 
výrobky (paličkovaní, háčkovaní, drátkovaní a ko-
rálkoví andílci), vánoční ozdoby (z přírodnin, látky, 
perníku, skla, keramiky), pohledy a svtaé obrázky, 
které na výstavu zapůjčili místní občané a soukromí 
sběratelé.

Z výtvarných děl byly na výstavě prezentovány plas-
tiky a obrazy andělů ze sbírek muzea ve Strakoni-
cích, Horažďovicích, Písku, Volyni, Sušici. Vystaveny 
zde byly plastiky a obrazy spojené s regionální histo-
rií jmenovaných míst – např. plastika a obraz Anděla 
Strážce se siluetou stejnojmenné poutní kaple v Su-
šici; oltářní deska z kostela sv. Klimenta na Práchni; 
obraz Anděla Strážného od Matěje Kunzla, který se 
dříve nacházel v kapli Anděla Strážce ve Volyni.

V úterý 10. prosince se jako doprovodný program 
k výstavě konal v zasedací místnosti muzea kurz 
nazvaný Drátkovaní andělé. Kurz se pod vede-
ním Petry Kozákové a Heleny Bělohlavové zaměřil 
na výrobu andělů z drátků. Ve čtvrtek 19. prosince 
se v rámci výstavy uskutečnila pro školy a mateř-
ské školky Umělecká dílna, na které ukázala Jana 
Koloušková výrobu vinutých perel a skleněných an-
dílků. Hana Pekařová vytvářela přicházejícím žákům 
obrázky andílků technikou enkaustiky (malování 
horkým voskem).
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Přednášky
Mgr. Blanka Jirsová, Ludmila Vilánková

Domovy seniorů

V roce 2013 docházeli muzejní pracovníci pravidelně 
přednášet do Domova seniorů v Lidické a Rybniční 
ulici ve Strakonicích. V domovech zaznělo celkem 
20 přednášek na různá témata, jimiž se pracovníci 
muzea v dané době zabývali (Život Ježíše Krista, Ja-
kub Bursa a selské baroko, Konzervování archeolo-
gických nálezů atd.).

Základní školy

Na požádání ZŠ Dukelské byly v této škole realizo-
vány dvě přednášky – jedna na téma Židé a textil-
ní výroba ve Strakonicích (Blanka Jirsová), druhá 
na téma Dudáctví na Strakonicku (Ludmila Vilánko-
vá).

Centrum pro zdravotně postižené Strakonice

V prosinci pořádalo Sdružení zdravotně postiže-
ných – územní sdružení Strakonice každoroční se-
tkání dobrovolníků jako poděkování za jejich práci. 
Na setkání vystoupily děti z MŠ Stavbařů s čertov-
ským pásmem a muzeum připravilo v tento předvá-
noční čas přednášku Povídání o Šumavě, Pošumaví 
i lidech zde žijících a pracujících doplněnou hrou 
na dudy a zpěvem (Ludmila Vilánková).

Cyklus odborných přednášek

V měsíci dubnu a květnu, září a říjnu 2013 připravi-
lo muzeum pro veřejnost nový cyklus odborných 
přednášek na různá témata z regionální historie 
– historie johanitského řádu, nástěnné malby v ka-
pitulní síni a ambitu strakonického hradu, archeo-
logických výzkumů a nálezů na Strakonicku v po-
sledních letech. V obci Radomyšl se v rámci cyklu 
konala přednáška PhDr. Bořivoje Nechvátala CSc. 
věnovaná raně středověkému pohřebišti v Rado-
myšli.

Publikační činnost
Ludmila Vilánková

Muzeum v roce 2013 nevydalo žádnou rozsáhlejší 
publikaci, pouze skládačky a letáčky propagačního 
charakteru. Dvě knihy se přesto v roce 2013 chys-
taly. 

Koncem roku byly téměř připravené k vydání.

Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku 
a Vodňansku autorů Františka Kašičky a Bořivoje 
Nechvátala a Výpovědi pamětníků druhé světové 
války autorů Luďka Jirky a Blanky Jirsové.

Hrady, hrádky jsou novým, doplněným vydáním pů-
vodní publikace z roku 1986, dlouhá léta beznaděj-
ně vyprodané. Seznamuje nás podrobně nejen se 
čtyřmi významnými hradními soubory, ale hlavně 

se 143 středověkými a renesančními sídly, jejich dě-
jinami, historickým stavebním vývojem i současným 
stavem. Kniha je doplněna nákresy, archivními gra-
fi ckými pohledy i novodobými fotografi emi.

Výpovědi pamětníků začaly vznikat v roce 2008. 
Většinu výpovědí natočil Luděk Jirka pro občanské 
sdružení Post Bellum. Po zapojení Muzea středního 
Pootaví do projektu byli osloveni další pamětníci 
a natáčení vzpomínek probíhalo i v dalších letech. 
Všechny pamětníky spojuje vztah ke strakonické-
mu regionu. Publikace zachycuje především osobní 
vzpomínky přímých aktérů jednotlivých událostí. 
Mnozí z nich již dnes mezi námi nejsou. Kniha se tak 
stala jednou z posledních možností zachytit tyto 
vzpomínky a zachovat je široké veřejnosti a dalším 
generacím.

Obě publikace budou vydány v roce 2014.

Přednášející Téma

PhDr. Simona Kotlárová Ph. D. Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I.

Mg. Eda Červenka Archeologické výzkumy ve Strakonicích

Mgr. Nela Vadlejchová Konzervování archeologických nálezů

Archaia - Mgr. Jiří Valkony Archeologické výzkumy ARCHAIA Jih o.p.s. v letech 2006 - 2012

Mgr. Blanka Jirsová Maltézský řád a Strakonice

Mgr. Blanka Jirsová Nástěnné malby v kapitulní síni a ambitu

PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc. Raně středověké pohřebiště v Radomyšli po 50 letech

Ing. Pavel Boška Středověký nábytek
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Přeshraniční spolupráce
Mgr. Lucie Kupcová

Udržitelnost projektu č. 157 Společné prezentace 
starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese 
s partnerským Freilichtmuseem ve Finsterau

V roce 2012 muzeum úspěšně završilo tříletou pře-
shraniční spolupráci. Tento projekt byl fi nančně 
podpořen z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko. V roce 2013 započala pětiletá udržitel-
nost navázané spolupráce, v jejímž rámci obě mu-
zea naplánovala několik setkání a společných akcí 
na obou stranách hranice.

První společné setkání proběhlo při akci Jaro 
na mlýně ve vodním mlýně v Hoslovicích dne 24. 
dubna. Strakonické muzeum připravilo ukázky zdo-
bení a stavění máje, výrobu májových růžiček a vr-
bových píšťalek. Zajistilo také vystoupení Taneční-
ho souboru při městě Sedlice. Bavorský partner si 
připravil staré školní aktivity pro děti.

Strakoničtí muzejníci v rámci spolupráce odjeli 9 
června do Bavorska předvést své pekařské doved-
nosti při akci Velký den pečení v muzeu (Grosser 

Bactag im Museum). Zástupci muzea napekli vdol-
ky na drátě z několika kilogramů mouky a připravili 
domácí čerstvá povidla z jablek se skořicí. Zájem-
cům pak kromě vdolků rozdávali i recepty na tuto 
staročeskou pochoutku.

10. srpna naopak přijeli otestovat hoslovickou pec 
pekařky z Bavorska (Pečení bavorského chleba). 
Upekly tradiční tmavý německý chléb, který ná-
vštěvníkům servírovaly s domácím máslem, které 
mohly děti na místě přímo uvrtět a domácí mar-
meládou. Krom domácího strojku na vrcení másla 
s sebou pekařky dovezly i model kravského veme-
ne, na kterém si mohli všichni vyzkoušet techniku 
dojení.

V rámci spolupráce jsme si také vyměnili propagační 
materiály, které budou prezentovat jednotlivá zaří-
zení v příhraničí.

Projekt č. 248 Muzeum mlýnů

V roce 2013 muzeum navázalo novou spolupráci. 
Tentokráte s bavorským spolkem pro záchranu 
hradní zříceniny v Haibachu (Fördeverein zur Erhal-
tung der Burgruine und Heimetplege).
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V rámci nového projektu, fi nancovaného opět 
z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce 
ČR – Svobodný stát Bavorsko, vznikne mezi lety 
2013 – 2015 nové muzeum se zaměřením na vodní 
mlýny, uskuteční se několik společných akcí, semi-
nářů a budou vydány společné tiskoviny a prezen-
tační panely.

První setkání se uskutečnilo v rámci otevření nové 
sezony strakonického muzea 30. března, kdy se ba-
vorští partneři zúčastnili slavnostní vernisáže výsta-
vy Káva, kafe, kafíčko… a posléze přejeli do Hoslo-
vic na akci Velikonoce na mlýně.

16. května byl v bavorském Haibachu symbolicky 
položen základní kámen stavby nového muzea 
mlýnů, kterého se zúčastnili naši zástupci.

První společná akce proběhla 22. června v Hoslo-
vicích (Den řemesel). Při dnu řemesel strakonické 
muzeum připravilo návštěvníkům ukázky tradičních 
řemesel. Například pečení chleba, pletení košíků 
z proutí, ošatek z pedigu, výroba provazů, vinutých 
perel, ozdob ze slámy, drátkování, výroba sedlické 
krajky, práce kameníky a kovářů atd. Bavorští part-
neři představili hrnčíře, který vyráběl hliněné sochy 
a tesaře, kteří předvedli, jak se otesává trám.

V neděli 4. srpna se strakoničtí muzejníci zúčastnili 
Dožínkové slavnosti, kterou pořádal Spolek pro zá-

chranu hradní zříceniny v Haibachu. Naši muzejníci 
na dožínkové slavnosti ukázali bavorským obyvate-
lům, jak se v českém Pošumaví mlátí obilí, naklepá-
vá kosa a seče tráva. 

24. srpna se uskutečnila v hoslovickém mlýně dal-
ší společná akce Dožínky na mlýně. Pro návštěv-
níky byly připraveny ukázky mlácení obilí cepem 
a na mlátičce, vázání povřísel a snopů, uvádění 
žentouru do pohybu, pouštění mlýnského kola, 
výroba slámových ozdob, ošatek z pedigu, vrcení 
másla, odstřeďování mléka a smetany, ochutnávky 
dožínkových koláčů, domácích pomazánek, pečení 
chleba, houstiček, česnekových placek a poznává-
ní obilovin. Pro děti byly připraveny venkovské hry 
a k poslechu hrál český fl ašinetář a bavorská decho-
vá hudba.

Další společné setkání proběhlo v Hoslovicích 
v rámci prvního semináře dne 25. září. Semináře 
se zúčastnilo 17 českých a německých účastníků 
a na programu bylo ohlédnutí za historií vodního 
mlýna v Hoslovicích, jeho koupě a obnova, aktivity 
Muzea středního Pootaví Strakonice v rámci projek-
tu Muzea mlýnů a představení projektu a výstavby 
nového muzea. Součástí semináře byla prohlídka 
areálu mlýna s průvodcem.
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Zastřešení ochozu Rumpálu

Po opravě zábradlí ochozu hradní věže pokračova-
lo muzeum druhou etapou celkové údržby a oprav 
vyhlídkové věže.

Stav přístupového ochozu k věži byl již nevhodný 
jak pro návštěvníky, tak pro vlastní stavební kon-
strukci, která byla namáhána vlivem povětrnostních 
podmínek. Muzeum proto nechalo ochoz zastřešit 
lehkým pultovým přístřeškem se střešní pálenou 
krytinou a vnější pohledová plocha zábradlí byla 
opláštěná dřevěným obložením. Všechny dřevěné 
prvky byly ručně zpracovány a opatřeny nátěrem 
proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Součástí dru-
hé etapy bylo také osazení dvou kusů chybějících 
ocelových mříží do kamenných ostění ve zdi přilé-
hající k ochozu.

Nové dveře pro Rumpál

Na konci roku, v rámci druhé etapy opravy hradní 
věže byly osazeny nové vstupní dveře vedoucí z II. 
hradního nádvoří. Kovářsky zpracované dveře mají 
černě grafi tovou barvu, místo vnější kliky otočné 
madlo a na křížení pásnic ozdobné gotické rozety.

5| CO JSME OPRAVILI
Mgr. Lucie Kupcová
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Pohádkový hoslovický mlýn v celé své kráse
Jarda Janout

Jednoho krásného rána jsem se probudil v sedni-
ci hoslovického mlýna a ještě jsem trochu lenošil 
v posteli, když se ozval hlas kohouta. Rychle jsem 
vyskočil, oblékl se a vyšel na zápraží. Jaké bylo mé 
překvapení, když na dvorku byl u boudy uvázaný 
pes, na hnojišti hrabaly slepice a vedle rochala dvě 
prasata. V maštali byla koza a ovce s jehňaty, v krá-
líkárně králíci a ve chlívku husy, krocan a krůty. Jen 
koně a kráva chyběli, ale to jen proto, že si na noc 
odskočili na farmu k Daňkům. 

Toho rána jsem si představil, jak to asi vypadalo 
na mlýně za života posledních majitelů, sourozenců 

Harantových. Nejen že byla zabydlena sednice, ale 
i na dvoře bylo vše jako za starých časů, i ten hnůj 
byl opravdový a dokonce i voněl.

Ale to už mě probouzí ze snění pan režisér Jan Svě-
rák, který zde na mlýně natáčí novou pohádku Tři 
bratři. Scénář napsal Zdeněk Svěrák, hudbu slo-
žil Jaroslav Uhlíř a za kameru se postavil Antonín 
Smutný. 

Zdeněk Svěrák spojil dohromady tři pohádky: Šíp-
kovou Růženku, Červenou Karkulku a O dvanácti 
měsíčkách. Napsal hudební pohádku, která pojed-
nává o tom, jak se tři bratři vydají do světa, aby se 
zbavili svých špatných vlastností. Do hlavních rolí 
obsadil Tomáše Kluse, Vojtu Dyka a Zdeňka Piškulu. 

Natáčení uteklo jako voda v mlýnském náhonu 
a pak začalo smutné loučení s herci a natáčecím štá-
bem. Nejvíce mě však mrzelo, když se začala naklá-
dat zvířata a mlýn najednou osiřel. 

Po dobu natáčení byl mlýn z technických důvodů 
uzavřen, ale natáčecí štáb nikoho ze zvědavých ná-
vštěvníků nevyhostil. Lidé posedávali na hrázi ryb-
níka a pozorovali fi lmaře a herce při práci. Komu se 
jen tak poštěstí vidět natáčení pohádky. 

Sice byla tento měsíc kvůli natáčení menší návštěv-
nost, ale určitě to vyváží reklama v podobě pohád-
ky, kde diváci uvidí hoslovický mlýn v plné kráse. 

To je ten Karel?
Milan Kos

Mezi nejvítanější návštěvníky muzea patří děti, to 
snad ani není třeba připomínat. Svými bezelstnými, 
ale upřímnými dotazy mě, jako letitého průvodce 
po expozicích v muzeu a nyní na mlýně v Hoslovi-
cích, mnohdy vyvedou ze zavedeného konceptu. 
Častými a možno říci již pravidelnými návštěvní-
ky mlýna jsou žáci z pražských škol, kteří tráví dva 
týdny ve škole v přírodě v nedalekých Česticích. 
Především předškoláci a žáci nižších ročníků jsou 
nejpozornějšími posluchači mého vyprávění. Výklad 
samozřejmě končím připomenutím nelehkého živo-
ta sourozenců Harantových, posledních mlynářů, 
jejichž odkaz uchováváme. Povídám o vzdorovitých 
lidech Františkovi a zvláště zamlklém a svérázném 
Karlovi, který ve mlýně zemřel před deseti léty v po-
žehnaném věku 87 let. Po skončení ofi ciálního vý-
kladu mě oslovil chlapec asi šesti nebo sedmiletý. 
Ukazuje rukou na obrázek Krista Trpitele s trnovou 
korunou a milým dětským hláskem se ptá: „To je 
ten Karel?“

6| STŘÍPKY Z MUZEA



Muzejní sbírky, na které si nesáhnete (i kdyby se 
to smělo)… 
Václav Zahrádka

Muzejník - v očích laické veřejnosti zvláštní tvor, 
který zahloubán do dávné minulosti obchází depo-
zitáře a oprašuje historické artefakty, aby je ucho-
val pro generace příští. Jenomže muzejní sbírky, 
to dnes nejsou jenom kolovraty, sudlice a pěstní 
klíny. Úkolem nás, muzejníků, je uchovávat pro-
jevy nejen hmotné, ale i duševní činnosti člověka. 
A na duši je prachovka krátká, i kdyby byla z peří 
těch nejvzácnějších ptáků.

Naštěstí pro nás i výše zmíněné sbírky žijeme 
v době úžasných vynálezů a umíme si poradit i s ta-
kovýmto problémem. Prachovky nahradila digitální 
technika a můžeme začít. Jenomže ono to ani tak 
není úplně jednoduché. Myšlenky a pomíjivé oka-
mžiky se lidé snažili zachycovat různými způsoby 
a ne vždy se to povedlo tak, aby byly srozumitelné 
a reprodukovatelné i po mnoha letech, případně 
i tisíciletích. Klínové písmo či egyptské hieroglyfy 
jsme nakonec rozluštili, ale kdo a na čem přehraje 
staré magnetofonové pásky nebo VHS videokaze-
ty za sto let? A kdyby jenom to. Technika se vyvíjí 
takovým tempem, že nestačíme ani sledovat, jak 
rychle vznikají a ještě rychleji mizí různé formáty 
paměťových médií. Naštěstí rostou i výkony po-
čítačů a možnosti na poslední chvíli zachránit in-
formace na dnes již historických a nepoužívaných 
páscích, kazetách, disketách, paměťových kartách 
a kdoví čem ještě. 

A podobně je to i s fotografi emi. S jakým nadšením 
jsme před lety pobíhali s fotoaparáty a radovali se 
z nádherných barev diapozitivů. Jenomže čas vy-
konal své, diaprojektory zmizely stejně jako krásné 
barvy na fi lmech a pro nás nastává úkol zachránit, 
co se dá. I tady ale naštěstí technika dokáže mno-
hé napravit. Kvalitní skener a chytrý program do-
kážou divy. A tak se na výstavách a přednáškách 
muzea opět setkáváme s obrázky, které už málem 
odnesl čas a díky digitální technice můžeme dou-
fat, že nám zůstanou napořád.

Muzeum středního Pootaví má to štěstí, že se po-
dařilo zachránit téměř vše. Digitální informace se 
přesouvají na disky počítačů a je naděje, že i my 
a naši potomci budeme mít možnost potěšit se vy-
právěním a písničkami našich předků, seznámit se 
s lidovými zvyky v jejich původní podobě, podívat 
se, jak vznikaly nové Strakonice a mizely ty staré, 
jak se v našem městě vyráběly motocykly světové 
úrovně a jak s nimi naši strakoničtí závodníci porá-
želi celý svět. 

Jedničky a nuly uchovávají dnes vše, co bylo 
na starých fi lmech, magnetofonových páscích 
a kazetách, gramodeskách, minidiscích a videoka-
zetách všech možných formátů, tvarů a velikostí. 
Data utěšeně přibývají - ke konci roku 2013 bylo 
převedeno do digitální podoby přes 3500 souborů 
ze skoro 600 různých záznamových nosičů. Celko-
vě máme uchováno 734 hodin, 36 minut a 13 vteřin 
zvukových a obrazových záznamů. K tomu ještě 
přidejme kolem pěti tisíc diapozitivů a fotografi í 
a už si můžeme udělat představu o tom, co všech-
no muzeum nabídne zájemcům o historii a náro-
dopis. To ale ještě nějakou dobu potrvá. Až skončí 
na pevných discích počítačů všechna data, čeká 
nás další a časově ještě náročnější úkol: soubory 
upravit, rozdělit a popsat tak, aby s nimi muzejníci 
i badatelé mohli pracovat a dále je využívat.

Zvláštní skupinou záznamů uložených v muzeu 
jsou dokumenty o současném dění ve městě. 
A tady je na místě veliké uznání nadšenému ka-
meramanovi panu Jiřímu Egermaierovi. V posled-
ních letech se svojí videokamerou nechybí téměř 
na žádné kulturní akci ve městě a své záznamy pra-
videlně předává k uložení do muzea. 
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