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Rokem 2014 začalo muzeum realizovat novou 
Koncepci rozvoje do roku 2020, která bude smě-
řovat k profi laci muzea a generální rekonstrukci 
stávajících expozic v hradním paláci. 

Celý rok se nesl v duchu výročí 120 let od založení 
muzea ve Strakonicích, ke kterému jsme připra-
vili cyklus pořadů. K nejvýznamnějším patřila vý-
stava 120 let muzea, koncert J. Svěceného a křest 
knihy Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Bla-
tensku a Vodňansku. K významným počinům pat-
řilo též založení Spolku přátel muzea.

V projektové oblasti jsme úspěšně dokončili 
další přeshraniční projekt Cíl 3, č. 248 „Muzeum 
mlýnů“ a zajistili udržitelnost přeshraničního pro-
jektu Cíl 3, č. 157 „Prezentace starého mlynářství 
na Šumavě a v Bavorském lese“, který byl ukon-
čen v roce 2012. Z grantového programu Jiho-
českého kraje se nám podařilo získat příspěvky 
na tyto projekty: 120 let muzea, Paměť mlýnů, Ži-
vot na hoslovickém mlýně a Hrady, hrádky a tvrze 
na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Na vydá-
ní této odborné publikace přispělo i Ministerstvo 
kultury ČR.

Investiční akcí tohoto roku byla výstavba pří-
střešku na zemědělské nářadí nedaleko budovy 
technického zázemí mlýna v Hoslovicích, který je 
volně přístupný návštěvníkům. V srpnu proběhla 
výměna poškozené doškové krytiny na budově 
chléva, kterou provedl doškař František Pavlica 
z Hroznové Lhoty. Na mlýn se vrátil ještě v září 
a opravil část střechy stodoly. Také na hradě 
pokračovala plánovaná údržba. Byla to opra-
va stavební konstrukce břitu hradní věže Rum-
pál a oprava renesančního štítku na jižní straně 
hradního paláce. Záměr rekonstrukce depozitá-
řů, umístěných v budově v Husově ulici čp.380, 
z grantových prostředků tzv. Norských fondů, 
o které žádalo město Strakonice, nebyl bohužel 

úspěšný. Vhodné umístění sbírkových předmětů 
zůstává jako úkol na další roky. Intenzivně pokra-
čovala také jednání o možnosti odkoupení bu-
dovy bývalé Komendy maltézského řádu od Bis-
kupství českobudějovického. Rozhodnutí však 
do konce roku nepadlo.

V péči o sbírku jsme zahájili evidenci sbírkových 
předmětů v novém sbírkovém evidenčním sys-
tému MUSEION. Poděkování patří společnosti 
MUSOFT, která nám byla při převodu z naší do-
savadní evidence vstřícným partnerem a dobrým 
rádcem. Pokračovala též digitalizace, publiko-
vání na portálech e-sbírky a Europeana. S plným 
nasazením jsme pracovali na realizaci přijatých 
opatření z Harmonogramu pro odstraňování 
nedostatků při ochraně, správě, evidenci a in-
ventarizaci sbírky. Následná kontrola z MK ČR 
1. července konstatovala, že nedostatky z kontro-
ly z roku 2012 byly odstraněny. Přesto však máme 
v této oblasti před sebou ještě hodně práce.

V oblasti marketingu a propagace jsme se za-
měřili na zlepšení služeb pro naše návštěvníky 
doplněním pokladních modulů a na aktivity smě-
řující k podpoře návštěvnosti. Jen proto se nám 
podařilo dosáhnout celkové návštěvnosti 52 324 
osob. Jistě k tomu přispěly i dvě nové informační 
cedule turistického cíle „Vodní mlýn Hoslovice“ 
u silnice 1. třídy 1/4 na trase Strakonice - Volyně, 
billboard mlýna u Strunkovic, billboardová kam-
paň jako pozvánka na hrad a mlýn v Praze a okolí 
a poprvé také reklama na zadním skle autobusu 
na trase Prachatice – Praha. 

V personální oblasti bylo významným počinem 
zavedení elektronického docházkového systé-
mu s exportem dat do mzdového systému, dále 
přijetí správce informačních technologií, referen-
ta majetkové správy a edukačního pracovníka. 
Ke konci roku odešel do starobního důchodu Ště-

1| ÚVOD
Ing. Ludmila Koštová
pověřený zástupce ředitele, do 6. 11. 2014
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pán Krásl, který pracoval v muzeu jako bezpeč-
nostní technik od roku 2002.

Velice si vážíme podpory našeho zřizovatele Ji-
hočeského kraje a spolupráce s odborem kultu-
ry a památkové péče. Děkujeme též všem našim 
návštěvníkům a partnerům, se kterými jsme se 
během roku 2014 potkávali. Z partnerů to jsou 
ZNAKON a.s., Teplárna Strakonice a.s., United 
Bakeries, provozovna pekárna Strakonice, Jiří Ur-
bánek a synové, Strakonická televize a náš dlou-
hodobý mediální partner turistický magazín KAM 
po Česku. 

V červnu byla v muzeu založena Základní odboro-
vá organizace.

Po osmi letech se 7. listopadu vrátila do funkce 
ředitelky PhDr. Ivana Říhová, která byla uvolněná 
pro výkon veřejné funkce. 

Úkoly, které jsme si na rok 2014 stanovili, se nám 
podařilo téměř beze zbytku splnit. Podrobně 
o všech našich aktivitách píší kolegové na násle-
dujících stránkách.
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Rozpočet a hospodaření v roce 2014
Věra Trojanová

Muzeum středního Pootaví Strakonice dosáhlo 
v roce 2014 kladného hospodářského výsled-
ku. Z hlavní činnosti ve výši 399 118,15 Kč a z do-
plňkové činnosti ve výši 11 563,22 Kč, celkem 
410 681,37 Kč. Dosažený výsledek hospodaření 
výrazně ovlivnil příjem prostředků z plnění za po-
jistnou událost z roku 2012 ve výši 247 050,- Kč 
(výměna doškové střechy chléva na mlýně 
v Hoslovicích), které jsme obdrželi až v posled-
ním čtvrtletí. Realizaci jsme fi nancovali v srpnu 
z vlastních prostředků na provoz.

S přihlédnutím k plánovaným aktivitám v roce 
2015 (rekonstrukce expozic, výstavních sálů, pří-
padný nákup nového objektu) bude tato úspora 
sloužit jako rezerva pro fi nančně náročnější ob-
last mezd a služeb.

 

Stav fondů organizace k 31.12.2013

Ukazatel Stav k 31.12.2014 v Kč

Fond odměn (411) 123 353,30

Fond kulturních a sociál-
ních potřeb (412) 69 576,40

Rezervní fond (413) 35 479,10

Rezervní fond (414) 835 880,26

Investiční fond (416) 865 408,75

Celkem 1 929 697,81

Oblast pohledávek a závazků

Ke dni účetní závěrky byly evidovány závazky 
v celkové výši 28 022,73 Kč. Stejně jako v před-
chozím roce se jedná pouze o krátkodobé zá-
vazky z dodavatelskoodběratelských vztahů 
z doplňkové činnosti po provedené inventarizaci 
zboží k 31.12.2013, s lhůtou do splatnosti. Se lhů-
tou do splatnosti jsou rovněž evidovány pohle-
dávky do 31.12.2014 ve výši 4 850,- Kč.

Projekty, granty a příspěvky

1) Muzeum mlýnů - Cíl 3, projekt č. 248

Již v březnu roku 2012 se Muzeum středního Poota-
ví Strakonice stalo partnerem dalšího projektu, fi -
nančně podpořeného v rámci programu přeshranič-
ní spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007-2013, s názvem „Muzeum mlýnů“ 
v Haibachu. Finanční rámec muzea, jako partnera, 
činí 15 000,- EUR. 

Celý projekt byl fi nančně podpořen na základě 
Smlouvy o poskytnutí fi nanční výpomoci ve výši 
303 750,- Kč a Smlouvy o poskytnutí příspěvku na ko-
fi nancování ve výši 33 750,- Kč Jihočeským krajem.

K závěru roku bylo vyčerpáno z celkové částky pro-
jektu 296 882,70 Kč v oblasti služeb a materiálových 
nákladů, 12 750,- Kč na dohody o provedení práce 
a částka 4 432,91 Kč na pracovní cesty.

Realizace projektu trvá do 28. 2. 2015, poté budou 
veškerá vydání v rámci projektu vyúčtována.

2)  Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blaten-
sku a Vodňansku, publikace

Na výše zmíněném projektu se na základě poda-
ných žádostí o dotace podílely fi nančně:

• Ministerstvo kultury ČR, v rámci programu Kul-
turní aktivity v památkové péči na rok 2014 část-
kou 70 000,- Kč 

• Jihočeský kraj, z Grantového programu Podpora 
kultury, 1. výzva pro rok 2014 částkou 29 000,- Kč

• Město Strakonice fi nanční podporou schválenou 
Radou města Strakonice částkou 20 000,- Kč

3)  Paměť mlýnů - zdokumentování vzpomínek 
pamětníků na mlýny a mlynářství v regionu 
města Strakonice a vytvoření fi lmu.

Získán grant z Grantového programu Podpora kul-
tury 1. výzva pro rok 2014 Jihočeského kraje ve výši 
20 000,- Kč.

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

Pracovníci: Radka Soukupová, administrativní 
 a spisový pracovník, od 1.7.
 Jaroslav Janout, správce památkového objektu
 Štěpán Krásl, bezpečnostní technik
 Jan Kuneš, průvodce
 Milan Kos, výstavní technik, průvodce
 Miroslava Francová, správa majetku, účetní, 
 od 1.5.
 Jan Pahorecký, správce informačních 
 technologií, od 1.2.
 Václav Strnad, bezpečnostní technik, od 1.3.
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4)  Život v hoslovickém mlýně – udržování 
a rozvoj tradic života na šumavském Podlesí 
v lokalitě mlýna.

Získán grant z Grantového programu Podpora kul-
tury 1. výzva pro rok 2014 Jihočeského kraje ve výši 
29 000,- Kč.

5)  Výstava 120 let muzea ve Strakonicích 

Získán grant z Grantového programu Podpora kul-
tury, 1. výzva pro rok 2014 ve výši 30 000,- Kč.

6)  120 let muzea ve Strakonicích, akce pro veřej-
nost

Na základě žádosti byl poskytnut Městem Strako-
nice na podporu aktivit k výročí 120 let příspěvek 
ve výši 10 000,- Kč.

7)  Výpovědi pamětníků 2. světové války, publikace

Jihočeský kraj poskytl v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v ob-
lasti kultury v roce 2013 částku 20 000,- Kč s tím, 
že realizace projektu byla naplánována do konce 
měsíce března roku 2014. Z těchto prostředků se 
do roku 2014 převáděla částka 12 000,- Kč. 

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku se po-
dílel na vydání publikace Česko-německý fond bu-
doucnosti ve výši 35 000,- Kč.

Uvedené granty, dotace a příspěvky byly v plné 
výši použity a řádně vyúčtovány poskytovatelům.

Kontrolní činnost

V roce 2013 nebyly v muzeu provedeny žádné 
vnější kontroly ani veřejnoprávní kontrola pově-
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 2014

řádek ukazatel
Skutečnost

roku 2013 
(předcházející rok)

Rozpočet
rok 2014

skutečnost 
roku 2014

1 NÁKLADY CELKEM 10 125,00 12 571,00 12 862,00

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 881,00 1 002,00 841,00

3 Spotřeba energie (účet 502) 685,00 630,00 663,00

4 Prodané zboží (účet 504) 281,00 200,00 332,00

5 Opravy a udržování (účet 511) 66,00 1 533,00 1 261,00

6 Cestovné (účet 512) 60,00 80,00 53,00

7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 28,00 30,00 29,00

8 Ostatní služby (účet 518) 1 050,00 1 050,00 1 538,00

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

v tom:
4 540,00 5 300,00 5 287,00

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 4 217,00 4 890,00 4 883,00

11 OON (AÚ k účtu 521) 323,00 410,00 404,00
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12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 1 519,00 1 855,00 1 772,00

13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 10,00

14 Zákonné sociální náklady účet 527) 108,00 49,00 122,00

15 Jiné sociální náklady (účet 528) 17,00

16 Daně a poplatky (sk. 53)

17 Ostatní náklady (sk. 54)

18 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 538,00 492,00 470,00

19 Náklady z drobného dlouhodobého majet-
ku (účet 558) 210,00 150,00 451,00

20 Daň z příjmů (sk. 59)

21 Ostatní náklady jinde neuvedené 142,00 200,00 33,00

22 VÝNOSY CELKEM 10 149,00 12 571,00 13 272,00

23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 1 161,00

24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 1 200,00 1 080,00

25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 30,00 11,00

26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 350,00 250,00 403,00

27 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotné-
ho majetku kromě pozemků (účet 646) 0,00

28 Čerpání fondů (účet 648) 26,00 360,00 6,00

29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)

30 Finanční výnosy (sk. 66) 1,00

31
Výnosy vybraných místních vládních insti-
tucí z transferů (účet 672)
v tom:

8 612,00 10 730,00 11 772,00

32 příspěvek na provoz od zřizovatele 
(AÚ k účtu 672) 7 979,00 10 502,00 10 502,00

33 dotace ze státního rozpočtu 
(AÚ k účtu 672) 309,00

34
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodo-
bého majetku pořízeného zcela nebo zčásti 
z investičního transferu (AÚ k účtu 672)

172,00 172,00 172,00

35 Ostatní výnosy jinde neuvedené

36 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 25,00 0,00 410,00

Doplňkové údaje:

37 Investiční dotace od zřizovatele 0,00

38 Použití investičního fondu 283,00 300,00 496,00

39 Použití rezervního fondu 55,00 60,00 229,00

40 Použití fondu odměn

41 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 18,00 21,00 21,00

42 Průměrný měsíční plat v Kč 19 523,00 19 444,00 19 377,00
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Správa majetku, investiční činnost
Z této oblasti je nutné zmínit jen některé nejdůle-
žitější počiny, které přispěly nejen ke zhodnocení 
majetku, ale i k prezentaci muzea vůči veřejnosti 
a návštěvníkům a k zefektivnění práce zaměst-
nanců. 

Aktivita cena v Kč

Vybudování přístřešku na zemědělské nářadí 
u budovy čp. 40 v Hoslovicích

441 112,76

Výměna doškové střechy chléva na mlýně 
a výměna došků na střeše stodoly

543 050,-

Oprava stavebních konstrukcí břitu hradní 
věže Rumpál

160 207,-

Oprava renesančního štítku na jižním průčelí 
hradu

179 892,-

Oprava části krovu hradního paláce 0,10 59 850,-

Oprava ohradní věže hradu 38 640,-

Elektroinstalace, osvětlení, závěsné systémy 
ve výstavních síních hradu

146 774,-

Pokladny, tiskárny – doplnění vstupenkového 
a prodejního systému RS Colosseum

47 601,-

Pořízení elektronického docházkového systé-
mu Saitech

121 885,-

Značení turistického cíle, KASKA 79 618,-

Nákup síťového kopírovacího stroje Canon 55 164,-

Nemalá fi nanční částka byla vynaložena na běžné 
drobné opravy a na základní vybavení nábytkem 
a kancelářskou technikou pro nové zaměstnance.

Personální oblast
V souladu se schválenou koncepcí rozvoje muzea 
nastoupili v roce 2014 tři noví zaměstnanci.

Na novou pracovní pozici byl přijat správce infor-
mačních technologií. To umožnilo zrušit doposud 
dodavatelsky řešené softwarové služby, správu 
a údržbu programových vybavení a příslušného 
technického vybavení a správu nově zaváděných 
technologií.

V květnu byla obsazena pracovní pozice správa 
majetku, účetní. Hlavní náplní je starost o evi-
denci, pohyby svěřeného majetku, vyřizování 
nově pořízeného majetku, provádění veškeré 
úřední evidence, sestavování odpisového plánu, 
zajišťování pravidelných kontrol stavu a opotře-
bení a konečně řádných inventarizací majetku. 
Do jeho kompetence spadají všechna naše po-
kladní místa a veškerá agenda související s náku-
pem zboží od dodavatelů, uzavírání komisních 
smluv s vystavovateli a prodejci a zajišťování 
chodu prodeje zboží na jednotlivých pokladnách. 
Další pracovní náplní je vedení evidence a vyúč-

tování stravenek, s výhledem vedení hlavní po-
kladny od roku 2015.

V posledním čtvrtletí roku nastoupil muzejní 
pedagog se zaměřením na volnočasovou vzdě-
lávací činnost dětí, žáků a studentů, především 
na tvorbu speciálních edukačních programů a díl-
niček směrovaných na historii a kulturní dědictví 
ve spolupráci se školami a jejich pedagogickými 
plány. 

Ve spolupráci s Úřadem práce Strakonice bylo 
v organizaci vytvořeno i několik míst na veřejně 
prospěšné práce. Zaměstnanci na těchto pozi-
cích se aktivně podíleli na přípravách výstav, akcí, 
dozorech a údržbě majetku. Pro organizaci jsou 
nepostradatelní při všech připravovaných akti-
vitách, ale i běžném pracovním chodu. Z ekono-
mického hlediska jsou zřízená místa a příspěvek 
na tyto zaměstnance (v roce 2014 ve výši 208 820,- 
Kč) s přihlédnutím k rozpočtovanému počtu za-
městnanců a objemu prostředků na platy velkým 
přínosem.

Kontrolní činnost
V roce 2014 proběhly v Muzeu středního Pootaví 
Strakonice následující kontroly:

1) Ministerstvo kultury ČR – následná kontro-
la dodržování zákonů při správě muzejní sbírky 
evidované v centrální evidenci sbírek MK – Sbír-
ky muzea středního Pootaví, evidenční číslo 
MSR/002-05-10/181002. 

- závažné nedostatky zjištěné při kontrole v roce 
2012 byly odstraněny.

2) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - kontrola 
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojist-
ného

- z kontroly vyplynulo, že nebyl vyměřen nedo-
platek pojistného za kontrolované období, ani 
nebylo vyměřeno penále za kontrolované obdo-
bí. Doklady týkající se předmětné kontroly byly 
v pořádku.

3) Okresní správa sociálního zabezpečení Stra-
konice – kontrola plnění povinností v nemocen-
ském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti

- z kontroly v oblasti plnění povinností v nemo-
cenském pojištění, pojistného a povinností v dů-
chodovém pojištění nebyly zjištěny nedostatky, 
nebylo uloženo nápravné opatření ani jiný postih.
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Vnitřní fi nanční kontrola probíhala podle zpraco-
vaného plánu kontrol pro rok 2014, 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 nahrazoval a moderni-
zoval přiměřeně, s prokázáním míry opotřebení 
a s ohledem na fi nanční možnosti rozpočtu. 

Bezpečnost práce, požární ochrana 
a zabezpečení objektů
Jiří Král

Pracovní ochranné pomůcky byly průběžně obmě-
ňovány dle potřeb zaměstnanců a dob životnosti 
pracovních ochranných pomůcek.

Drobné potřeby pro údržbu inventáře a provoz 
byly zajišťovány v souladu s potřebami na opravy 
a údržbu výstavního inventáře, osvětlení a zaskle-
ní exponátů, zabezpečení depozitářů a údržba 
byla prováděna s důrazem na splnění všech norem 
bezpečnosti pro zaměstnance a návštěvníky mu-
zea.

Všichni noví zaměstnanci a brigádníci byli proško-
leni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 
Zvláště byli vyškoleni členové požární hlídky.

Za uplynulý rok nebyl evidován žádný pracovní 
úraz či požár.

Ve všech objektech muzea proběhla kontrola za-
bezpečovacího zařízení, hasicích přístrojů a požár-
ních čidel.

Kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce 
a požární ochrany, které byly provedeny kontrol-
ními orgány, nezaznamenaly vážnější nedostatky 
a zjištěné závady byly odstraněny. 

Hoslovický mlýn ve stavebním duchu 
Jaroslav Janout

Rok 2014 byl pro hoslovický mlýn tak trochu 
stavební. Od doby, kdy se mlýn otevřel, nám 
návštěvníci nabízejí různé hospodářské stroje 
a nářadí. Někdo zdarma, jiný za mírný poplatek. 
Protože stroje nebylo na mlýně kde skladovat, 
pronajalo si muzeum halu od pana Patery v Ně-
měticích. Když už byla i tato plná, hledal se další 
vhodný prostor. Vstříc nám vyšel pan Boháč tak-
též z Němětic, který muzeu pronajal prostory, 
kam se následně další stroje uložily. Když už bylo 
nářadí a strojů větší množství, bylo nám líto, že si 
je návštěvníci mlýna nemohou prohlédnout. Pře-
mýšleli jsme, co s tím. Zvítězila myšlenka postavit 
u mlýna přístřešek a nářadí tam vystavit. Od myš-
lenky nebylo daleko k realizaci. Oslovili jsme pa-
mátkáře, vyřídili stavební povolení a mohlo se 
vypsat výběrové řízení na stavební fi rmu, která 
přístřešek postaví. Byla vybrána stavební fi rma 
Jan Zábranský z Čestic a stavební dozor Ing. Jan 
Vilánek také z Čestic. Přístřešek byl v letních mě-
sících postaven a zkolaudován a už v srpnu bylo 
přivezeno nářadí a stroje, které se budou postup-
ně čistit a konzervovat. 

Další stavební akcí byla výměna doškové střechy 
na chlévě. Střecha se měla měnit již v roce 2013, 
ale z důvodu nedostatku slámy na došky byl 
termín přesunut na rok 2014. Střecha se měnila 
v září, výměnu došků provedl pan František Pavli-
ca z Hroznové Lhoty na Moravě. Při výměně stře-
chy chléva se opravila i část střechy na stodole. 
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
František Lukeš

V roce 2014 provedli pracovníci Muzea středního 
Pootaví Strakonice inventarizaci části podsbírky ar-
cheologické – sbírkové předměty inventárních čísel 
A1 – A1000, podsbírky písemnosti a tisky a části pod-
sbírky fotografi e, fi lmy, videozáznamy a obrazová 
nebo zvuková média (sbírkové) – sbírkové předmě-
ty inventárních čísel F1 – F1000.
Inventarizováno bylo celkem 2594 sbírkových před-
mětů.
V muzeu bylo od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 
zapsáno 118 nových přírůstkových čísel. Ke dni 31. 
12. 2014 bylo v Muzeu středního Pootaví Strakonice 
33 229 sbírkových předmětů.

Obohaceny byly následující podsbírky muzea:
- historická
- archeologická
- fotografi e, fi lmy, videozáznamy a jiná obrazová 
nebo zvuková média (sbírkové)
- další - dudáctví

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (56 sbír-
kových předmětů). Jedná se zejména o přírůstky 
v oblasti hudebních nástrojů, keramiky, novějších 
dějin, obuvi, oděvů, oděvních doplňků, skla, textilu, 
venkovských předmětů. Dále byla rozšířena pod-
sbírka archeologická (32 sbírkových předmětů). 
Rovněž byly rozšířeny podsbírky fotografi e, fi lmy, 
videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média 
(sbírkové) (17 sbírkových předmětů), výtvarného 
umění (8 sbírkových předmětů), další – dudáctví 
(5 sbírkových předmětů). Největší počet sbírko-
vých předmětů byl získán sběry pracovníků Muzea 
středního Pootaví Strakonice (54 sbírkových před-
mětů), koupí (32 sbírkových předmětů), výzkumem 
pracovníků Muzea středního Pootaví Strakonice (31 

sbírkových předmětů), darem 1 sbírkový předmět 
(získán již 25. 10. 2013, zapsán v roce 2014).

Mezi nejvýznamnější přírůstky, které obohatily 
podsbírku fotografi í v roce 2014, patří fotografi e 
pana Karla Přerosta ze Strakonic – Podsrpu. Sou-
bor obsahuje fotografi e Strakonic, Blatné, Vodňan, 
Volyně, vesnic na Strakonicku, Josefa Smrkovského 
v domě kultury v roce 1968, mezinárodních dudác-
kých festivalů v letech 1975 a 1983, interiéru domu 
kultury v roce 1970, židovského hřbitova a studá-
nek na Podsrpu. Zachycují období od 50. let 20. sto-
letí do roku 2012 a významně doplnily naše poznání 
o zásadních urbanistických změnách ve městě. Dal-
ším významným přírůstkem podsbírky historie je 
plzeňský ženský kroj, který vznikl ve 20. – 30. letech 
20. století na Plzeňsku. Původním vlastníkem byla 
paní Anna Křišťanová, aktivní členka Národopisné-
ho spolku v Plzni, která zemřela za druhé světové 
války v koncentračním táboře. Kroj zachovala jako 
rodinné dědictví její sestra a později ho předala své 
dceři Marii. Marie Nováková, provdaná Podhorská, 
nosila kroj na dudáckých slavnostech ve Strakoni-
cích a jinde.

 
Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Odborná muzejní knihovna má v současné době 
8769 svazků. Za rok 2014 přibylo 82 nových titulů. 
Výdaje na knižní fond činily 13 478 Kč. Fond je roz-
šiřován především o literaturu regionální a částeč-
ně také o literaturu odbornou, především z oboru 
archeologie, výtvarného umění a národopisu. Od-
borné publikace jsou pořizovány s ohledem na po-
třeby jednotlivých odborných oddělení a fi nanční 
možnosti MSP. Knihovna je určena nejen pro pra-
covníky muzea, ale i pro badatele z řad veřejnosti 
a především studenty. Knihy jsou evidovány a kata-
logizovány v systému kp-win. Knihovnický katalog 
zatím není on-line. Koncem roku 2014 se muzejní 
knihovna zapojila do grantového programu Minis-
terstva kultury České republiky VISK 3. Pokud bu-
deme úspěšní, bude zcela zásadně aktualizován 
knihovnický systém a do katalogu knihovny bude 
možné nahlédnout prostřednictvím internetu.
Knihovna je součástí muzea od jeho prvopočátku. 
V průběhu let se potýkala především s nedostat-
kem prostoru. V posledních letech se podařilo vy-
členit v muzeu důstojné a vhodné prostory k ulože-
ní jak odborné, tak i sbírkové části knihovny. 
Sbírkovou část knihovny tvoří soubor starých tis-
ků, které jsou evidovány v Centrální evidenci sbírek 

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

Pracovníci: Mgr. Nela Vadlejchová, konzervátor
 Mgr. Eduard Červenka, archeolog
 František Lukeš, kurátor sbírkového fondu
 Mgr. Petra Bártová, archeologický technik
 Mgr. Irena Novotná, etnograf, do 7.6.
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na Ministerstvu kultury ČR. Soubor tvoří celkem 
945 tisků. Po celkovém průzkumu fondu bylo vy-
členěno 83 rukopisů, 1 prvotisk a 291 titulů starých 
tisků. Ostatní jsou tisky novější, vydané po r. 1800. 
Nejstarší a nejcennější knihou v celém muzejním 
fondu je torzo Bible kutnohorské. Tento prvotisk 
neboli inkunábule byl vytištěn roku 1489 Martinem 
z Tišnova. Torzo je defektní, zcela chybí vazba, 
okraje listů jsou poničené. Přesto jde o velmi cen-
nou památku. Tím spíš, že každý prvotisk na našem 
území je velkou vzácností, nezachovalo se mnoho 
inkunábulí české provenience. V Čechách vzniklo 39 
prvotisků, na Moravě 26.
Jako prvotisky jsou označovány knihy vytištěné 
od počátku vynálezu knihtisku do roku 1500. 
Starými tisky jsou nazývány všechny knihy vyrobe-
né pomocí ručního knihtisku od počátku 16. století 
do roku 1800, někdy se jako horní hranice starých 
tisků uznává rok 1850. V odborné terminologii lze 
všechny knihy vytištěné do roku 1850 označit jako 
historické tisky. 
V knihovně MSP jsou uloženy knihy zachovalé, ne-
poškozené, zrestaurované i defektní. Jsou to knihy 
náboženského i nenáboženského charakteru, mod-
litební knihy, klasická díla řeckých i římských auto-
rů, právnická i úřední literatura, zákoníky, cechovní 
artikule, militaria, beletrie (například divadelní hry 
a kramářské písně), historické spisy, zeměpisné 
a cestopisné publikace, slovníky, knihy o hospoda-
ření, zahradničení, herbáře, kalendáře.
V odborné knihovně muzea je uložena diplomová 
práce Hany Hatové, studentky archivnictví na Filo-
zofi cké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích. Tato práce významně přispěla k hlubšímu 
poznání fondu knihovny a je praktickou pomůckou 
pro vyhledávání a evidenci rukopisů a starých tisků 
ve sbírce Muzea středního Pootaví.

Historické fotografi e v Muzeu středního Pootaví 
Strakonice
Ludmila Vilánková

V muzejní sbírce jsou kromě trojrozměrných před-
mětů také historické pohlednice a fotografi e. Vět-
šinu fotografi í muzeum získává darem od občanů. 
V průběhu celého minulého roku jsme dostávali 
ručně zhotovená alba od našeho velkého příznivce, 
člena bývalého strakonického fotoklubu pana Fran-
tiška Zemena. Na toulkách s fotoaparátem se s ním 
můžete potkat nejen v okolí Strakonic, ale přede-
vším v různých koutech Šumavy. 

Celá léta byl pan Zemen dvorním fotografem 
Prácheňského souboru. Fotil vystoupení, festivaly, 

souborové události a oslavy. Mohli jsme se s ním se-
tkávat i na různých sportovních a kulturních akcích 
nejen ve městě – na motocyklových soutěžích, koň-
ských dostizích, fotbalových zápasech, sportovních 
událostech, Skupových Strakonicích, dudáckých 
festivalech, na oslavách 1. máje. František Zemen 
má perfektně uspořádaný archiv svých fotografi í. 
Všechny fotografi e, které dokumentují různé udá-
losti včetně urbanistických proměn v průběhu ně-
kolika desetiletí ve Strakonicích a okolí, jsou vyho-
tovené v malých formátech a z nich teď pan Zemen 
vlastnoručně vyrábí alba formátu A4. Na každé 
stránce je 6 – 9 náhledových fotografi í seřazených 
jak podle událostí, tak chronologicky. Tato alba 
pan Zemen postupně dává k uložení a zpracování 
Muzeu středního Pootaví. Převzali jsme již 26 ks 
alb s více než 8 tisíci fotografi emi. Alba jsou nazva-
ná například Mezinárodní dudácký festival 1 – 9, 
Prácheňský soubor, Vojtěch Hrubý, Žena (fotogra-
fi cká soutěž), Strakonice, Strakonicko, Strakonice 
– události, 1. máj. Všechna tato alba jsou pro naše 
muzeum velmi cenná, tím spíše, že jednotlivé fotky 
jsou datovány a popsány.

Zpráva o archeologické činnosti 
Mgr. Eduard Červenka

Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví 
provedlo v uplynulém roce na 133 drobných akcí 
a 26 akcí většího rozsahu. Jednalo se převážně 
o dohledy při pokládce inženýrských sítí a stavby 
nových rodinných domů. Pracoviště pracovalo v ná-
sledujícím složení: na pozici archeologa Mgr. Edu-
ard Červenka a jako technik Mgr. Petra Bártová.

Celá archeologická sezóna byla zahájena v lednu při 
skrývce pro retenční nádrž v obci Hajany. Zde byla 
na vrstvě holocenních splachových hlín dokumen-
tována až půlmetrová vrstva naplaveného dřeva, 
z které byly průběžně odebírány vzorky. 

V polovině ledna proběhla sondáž v místě propadu 
východní části dvora u čp. 25 v Přešťovicích. V místě 
propadu byly zachyceny zbytky kamenného zdiva 
a klenutí malého sklepa, který byl zahlouben do skal-
ního podloží. Sklep náležel k původní zástavbě dvo-
ra vyobrazené na stabilním katastru z roku 1837. 
Dodnes zůstaly zachovány pouze chlévy a stodola. 

V témže měsíci byl zahájen dohled při pokládce ka-
belu ve východní části obce Pole. Ve výkopu byly 
dokumentovány zbytky zdiv a podlah kamenných 
domků stojících v blízkosti původní komunikace 
na Blatnou. Objekty jsou vyobrazeny na 1. vojen-
ském mapování z roku 1764. 



| 16
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Začátkem února byly znovu zahájeny práce v pro-
storu bývalé fary v Malenicích. Byly dokumentovány 
kamenná zdiva současného objektu fary a výkopy 
pro drenáž kolem celé stavby. Odkrytá zdiva nám 
přinesla celou řadu nových informací o celkové po-
době bývalé fary včetně starších přestaveb. Kromě 
dohledů byla prováděna zjišťovací sondáž v pro-
storu sklepa v severním křídle fary. Odkryty byly 
pozůstatky původní renesanční valounové dlažby. 
Starší komunikační úrovně pozdně gotického ob-
jektu se bohužel nepodařilo zachytit, byly zřejmě 
porušeny při stavbě sklepa. 

Od začátku března do konce července probíhal 
v areálu bývalé tvrze v Mladějovicích rozsáhlý 
předstihový a následný záchranný výzkum vyvo-
laný stavebními úpravami obou objektů. V prame-
nech uváděná pozdně gotická tvrz, která měla stát 
v prostoru dnešního objektu čp. 80, byla z větší 
části odkryta v prostoru dvorku mezi objekty čp. 1 
a 80 a ve východní části čp. 1. V půdorysu byla za-
chycena torza zdiv skupiny hospodářských objektů 
z vrcholného středověku. V druhém červencovém 
týdnu byla v jednom z objektů nalezena cisterna 
zasypaná kamennou sutí. Z cisterny byly vyjmuty 
zlomky celých nádob a zlomky renesančních kach-
lů. Po dohodě se zástupci NPÚ z Českých Budějovic 
a majiteli objektu manželi Durychovými byla většina 
odhalených zdiv zachována v prostoru nového skle-
pa a kaple. Ostatní zdiva byla překryta geotextilií 
a znovu zasypána. Zajímavým nálezem je pozůsta-
tek střepiště zachycený jižně od černé kuchyně. 
Střepový materiál z období druhé poloviny 16. sto-
letí až 1. poloviny 20. století byl v několika desítkách 
beden převezen do muzea.

V polovině března byl zahájen dohled při pokládce 
plynovodu v Böhmově ulici, Kalinovo námětí a ulici 
T. G. Masaryka v Blatné. V severní části ulice T. G. 
Masaryka byly dokumentovány pozůstatky kamen-
ného trativodu. Před budovou městského úřadu 
se podařilo zachytit výrazné zahloubení, které bylo 
zaznamenáno již v ulici Boženy Němcové a mohlo 
by souviset s možným městským příkopem, který 
chránil vstup do Blatné ze severní strany. První pí-
semná zmínka o ohrazení Blatné je z roku 1514, kdy 
město získalo královský majestát.

Počátkem dubna jsme sledovali rozšíření komunika-
ce v obci Doubravice u Volyně. Při výstavbě ohradní 
zdi nové komunikace byly v prostoru dvorku zazna-
menány pozůstatky zdiv původních hospodářských 
objektů čp 3. Zajímavým nálezem byl objev kamen-
né studny, která byla v horní části skládaná z kame-
nů nasucho. Průměr studny byl 110 cm. 

V témže měsíci se na nás obrátil pan Juráš ze Stra-
konic se zlomky keramiky a kachlů, které nalezl 
ve východní části ulice Kochana z Prachové. Byla 
provedena dokumentace místa nálezu. Nalezeny 
byly další zlomky raně novověké keramiky a kachlů 
v blízkosti částečně poničené ohradní zdi.

V polovině měsíce dubna byla zahájena druhá etapa 
výzkumu u čp. 9 v Radošovicích. Sledovaný prostor 
představuje významné tvrziště z období přelomu 
12. a 13. století. Navíc se v jádru areálu nachází pa-
mátkově chráněná pozdně gotická sýpka. Ve spo-
lupráci s fi rmou Archaia Jih o.p.s. byla provedena 
sondáž v objektu stodoly a v prostoru budoucích 
inženýrských sítí ve dvoře. Celkem bylo položeno 9 
sond. V prostoru stodoly bylo ve všech sondách za-
chyceno skalní podloží, které hlavně v západní čás-
ti vystupovalo k povrchu. Sondy v prostoru dvora 
přinesly několik zajímavých zjištění. V prostoru mezi 
sýpkou a stodolou byly dokumentovány zbytky ka-
menného zdiva původně hospodářského objektu, 
vyobrazeného na mapě stabilního katastru z roku 
1837. U jihozápadního nároží čp. 9 byly dokumen-
továny zbytky štětování dvora. V sondách v prosto-
ru dvora bylo nalezeno několik zlomků novověké 
keramiky. Několik zlomků lze datovat do přelomu 
raného a vrcholného středověku (12. - 13. st.). V lis-
topadu byl prováděn dohled při pokládce inženýr-
ských sítí. Zbytky štětování dvora byly zaznamená-
ny i ve výkopu pro inženýrské sítě. Štětování bylo 
zaznamenáno v celé délce dvora. Místy bylo poru-
šeno mladšími zásahy. V severní části dvora se obje-
vovala vrstva tvořená většími kameny, která před-
stavuje s velkou pravděpodobností pozůstatek 
demolice výše uvedeného hospodářského objektu 
mezi stodolou a sýpkou. Zajímavým nálezem je dvo-
jice zahloubení, která byla vyplněna většími kame-
ny. U severního zahloubení, které bylo zachyceno 
proti jihovýchodnímu nároží sýpky, můžeme uvažo-
vat o pozůstatku základu zdiva možného staršího 
průjezdu. U druhého zahloubení je zatím jeho funk-
ce nejasná. V celé délce výkopu pro inženýrské sítě 
bylo dokumentováno skalní podloží, které východ-
ním směrem vystupovalo k povrchu. 

Od poloviny dubna do poloviny května probíhal do-
hled a následný záchranný výzkum při stavbě nové 
haly fi rmy Westra v Sousedovicích. Před naším 
příchodem došlo k odtěžení části terénu. Na hra-
ně skrývky byla zachycena dvojice objektů zapuš-
těných do skalního podloží. Další dva objekty byly 
zachyceny jižně. Ve výplni byla objevena keramika 
a mazanice z doby laténské. Další zlomky byly za-
chyceny i v ornici. Jeden zlomek keramiky bylo mož-
né datovat do období 8. a 9. století. Skrývkou byla 
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porušena okrajová část sídelního areálu, objevené-
ho při povrchových sběrech Jana Michálka v roce 
1980, který byl z větší části poničen při stavbě dvou 
hal v letech 1995 a 2006.

Další zajímavý nález byl učiněn koncem dubna 
při stavbě terasy pizzerie na Palackého náměstí 
ve Strakonicích. Ve výkopu pro základy terasy byly 
odhaleny pozůstatky starší ohradní zdi zadní části 
domu čp. 94. U zdiva byla nalezena část nádoby 
z 16. století. 

Začátkem června byl zahájen dohled při stavbě 
nové cyklostezky v úseku Vodňany – Pražák. U ryb-
níka Malá Rýdlovka se podařilo odkrýt kovovou 
objímku spojující původně dřevěné potrubí, které 
bylo zčásti zachováno. Délka kmenu byla 6,1 metru 
a průměr 20 cm. Potrubí bylo ve velmi špatném sta-
vu, a proto se nepodařilo ho blíže datovat.

V červenci jsme se znovu vrátili do čp. 25 v Přešťo-
vicích. Při skrývce pro novou pergolu, jižně od vjez-
du, byla odkryta kamenná zděná studna, která měla 
průměr 130 centimetrů a dosahovala hloubky ko-
lem 0,5 metru. Studna náležela k bývalému objektu 
stávajícímu v jihozápadním rohu dvora a vyobraze-
nému na stabilním katastru z roku 1837. Ve stejném 
měsíci byla odkryta další studna, tentokráte při re-
konstrukci vozovky u přejezdu v Pracejovicích.

V polovině srpna byl zahájen záchranný výzkum 
a dohled při rekonstrukci kaple Nejsvětější Trojice, 
márnice a hřbitovní zdi na hřbitově u sv. Václava 
ve Strakonicích. Výzkum navázal na předchozí akce 
z let 2010 a 2011, kdy byly dokumentovány a zamě-
řeny krypty pod kaplí Nejsvětější Trojice, kaplí sv. 
Vojtěcha a budovou márnice. V objektu márnice 
bylo provedeno začištění propadlých zbytků klenby 
kostnice v jižní části a rozpadlé kamenné zdivo boč-
ního výklenku kostnice. Dále byla položena dvojice 
sond ve středu objektu a provedeno bylo vyvrtání 
otvorů pro umístění kamery, která měla zdokumen-
tovat nepropadlou část kostnice. Při začištění klen-
by byly odhaleny náběhy kleneb. Hlavní klenba byla 
valeně sklenuta podélně a orientována byla ve smě-
ru sever - jih. Na ni navazovala trojice lunetových 
výklenků, které byly opět valeně sklenuty. V jihozá-
padním rohu klenba nepokračovala až k západnímu 
zdivu a je možné uvažovat o tom, že právě v těchto 
místech byl vstup do spodního podlaží kostnice. 
Tuto teorii potvrzuje zazděný okenní otvor, který 
byl zachycen při otlučení západního vnějšího zdiva 
márnice. Při začištění byly ve střední části objektu 
odhaleny ztužující pásy klenby. Jihovýchodní výkle-
nek byl poškozen rozpadem bočního zdiva. Vznik-
lý otvor byl vyplněn antropologickým materiálem 

a zbytky kořenů, které možná souvisí s destrukcí 
zdiva. Sonda u západního zdiva měla zdokumen-
tovat možný vstup do spodního podlaží. Zásyp byl 
tvořen stavební sutí a kamennou sutí, která vyplňo-
vala větší část výkopu a souvisí s přestavbou kostni-
ce na objekt márnice v roce 1890. V sondě se bohu-
žel nepodařilo zachytit původní podlahu spodního 
podlaží kostnice. Sonda na protější straně odhalila 
hlavní klenbu a pozůstatek původního východní-
ho zdiva kostnice. Provedený průzkum v nezasy-
pané části kostnice přinesl kromě nálezů většího 
množství antropologického materiálu i informace 
o vnitřní struktuře kostnice. Bylo patrné, že hlavní 
valená klenba spolu s klenbami bočními byla nově 
vyspárovaná a nahozená. Dobu vzniku kostnice je 
možno na základě využití tzv. lunetové klenby da-
tovat do období přelomu renesance a baroka. Tedy 
do období kolem roku 1580, kdy se hřbitov stal cen-
trálním hřbitovem pro město Strakonice a prošel 
výraznou stavební úpravou. Dále byla provedena 
dokumentace výkopu pro drenáž a odkrytého zdi-
va kaple Nejsvětější Trojice. Ve výkopu pro drenáž 
podél celé stavby bylo nalezeno několik zajímavých 
konstrukcí. V jižní části výkopu byla zachycena cih-
lová hrobka obsahující menší rakev. Velikost rakve 
napovídá o možném uložení dětského hrobu. Hrob-
ka nejspíše souvisí s náhrobkem umístěným jižně 
od kaple. Pod uvedeným náhrobkem byl zachycen 
pozůstatek základu původního východního ohrad-
ního zdiva hřbitova. Stejné zdivo bylo zachyceno 
i v severní části výkopu. Dále byl zdokumentován 
základ pro pískovcový náhrobek, který můžeme 
datovat do druhé poloviny 19. století. Zbytky ná-
hrobku byly nalezeny při prosetí zeminy v blízkosti 
kaple. Na severní a západní stěně kaple byla objeve-
na dvojice výklenků. V západním výklenku byla nale-
zena deska s opisem z druhé poloviny 19. století. Při 
dohledech opravy hřbitovní zdi byla dokumentová-
na její nejstarší část, která byla tvořena kamennou 
zdí pojenou na hlínu. Zajímavým nálezem při výko-
pu pro opěrný pilíř na severní straně hřbitova byla 
dvojice kostrových hrobů, které se nacházely vně 
hřbitova. Jižněji položený kostrový hrob byl poru-
šen renesanční ohradní zdí hřbitova. To nám umož-
ňuje blíže datovat oba hroby do období před rokem 
1600, kdy se hřbitov stal centrálním hřbitovem pro 
město Strakonice.

Koncem srpna byl prováděn dohled při pokládce 
kabelů v ulicích Mokrého, Barvířská a Tylova ve Vod-
ňanech. V Mokrého ulici se podařilo před objektem 
pekárny u bývalých městských hradeb zachytit po-
žárovou vrstvu s vrcholně středověkou keramikou. 
Větší množství vrcholně středověké a raně novově-
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ké keramiky bylo nalezeno i ve východní části Tylo-
vy ulice.

Na přelomu srpna a září byla sledována oprava 
ohradní zdi východně od budovy zámku a u hlav-
ního vstupu do objektu zámku v Nihošovicích. Do-
kumentováno bylo po celém obvodu ohradní zdi 
kamenné zdivo pojené hlínou. V blízkosti zdiva byly 
nalezeny drobné zlomky novověké keramiky.

Ve stejném měsíci byl zahájen dohled při stavbě 
nových polních cest na katastru obce Stožice. Při 
průzkumu a povrchových sběrech se podařilo loka-
lizovat nový pravěký sídelní areál a dvojici sídleních 
areálů z přelomu 12. a 13. století. V blízkosti komuni-
kace mezi obcemi Stožice a Chelčice se podařilo na-
lézt část zásobní nádoby, jednoho z objektů sídel-

ního areálu z 12. a 13. století, částečně zapuštěného 
do skalního podloží. 

V měsíci říjnu byl prováděn dohled při stavbě nové-
ho RD u samoty Lipnice ve Štěchovicích. V bezpro-
střední blízkosti stavby byly nalezeny pozůstatky 
původní zástavby z konce 18. století tvořené ka-
menným zdivem bývalých chlévů a kamennou zíd-
kou stavěnou nasucho.

Od začátku října až do listopadu loňského roku byly 
sledovány výkopy pro plynovod v ulici K Jatkám, Vor-
líčkova a Pivovarská v Blatné. V křížení ulic Pivovar-
ská a K Jatkám byla na profi lu dokumentována starší 
asfaltová komunikace. Po obou stranách Pivovarské 
ulice byly zaznamenány vrstvy písčitohlinitých navá-
žek a stavební suti z původních domků. V blízkosti 



19 |

křižovatky ulic Strakatého a Pivovarská byly zachy-
ceny zbytky kamenných zdiv a zbytky valounové 
dlažby původního čp. 197. V blízkosti křižovatky ulic 
náměstí Míru a Pivovarská byly zachyceny zbytky ka-
menných a cihlových zdiv, zbytky trámů a stavební 
suti původního domku čp. 213. Nalezeny byly drob-
né zlomky novověké keramiky. V blízkosti křižovatky 
ulic Pivovarská a V Podzámčí bylo dokumentováno 
kamenné ohradní zdivo, nacházející se v prostoru 
mezi původním čp. 217 a mlýnským náhonem.

Koncem listopadu při stavbě nového parkoviště 
v ulici Lázeňská ve Strakonicích byly ve svahu (u ga-
ráží čp. 47) odhaleny pozůstatky kamenného sklepa 
s cihlovou klenbou a zbytky valounové dlažby. Ab-
sence nálezů nám neumožnila sklípek blíže datovat.

Kromě práce v terénu se činnost oddělení zaměřila 
i na práci v kanceláři a v muzeu. Depozitáře arche-
ologických sbírek navštívila řada badatelů. Kromě 
studentů se na mě také obrátilo několik osob ze 
strany laické veřejnosti v souvislosti s přípravou no-
vých publikací. Archeologické pracoviště se v l roce 
2014 podílelo na nové publikaci věnované historii 
obce Malenice, která byla vydána k slavnostnímu 
otevření zrekonstruované budovy fary. Vypomá-
hali jsme i při budování nové expozice v prostorách 
fary. Pomocí fotografi í a nálezů z výzkumu jsme se 
snažili návštěvníkům přiblížit celou historii objektu. 

Dlouhodobě také pracujeme na novém uložení sbír-
kových předmětů archeologické podsbírky. V roce 
2013 bylo dokončeno konzervování všech kovových 
předmětů celé podsbírky. Analýze bylo podrobeno 
za poslední dva roky několik sbírkových předmětů. 
Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni 
bylo s kolegou Mgr. Ladislavem Čapkem vybráno 
několik zlomků keramiky z období 13. století po-
cházejících z nalezišť okresu Strakonice, které byly 
podrobeny analýze materiálu. Analýzou by měl být 
zjištěn možný místní původ keramického materi-
álu. Dále byla v rámci disertační práce podrobena 
analýze část laténské pece nalezená Bedřichem 
Dubským ve 30. letech minulého století na katastru 
Strakonic. Stejně jako v předešlém případě je hlavní 
snahou zjistit možný místní zdroj suroviny k výrobě 
pece. Na žádost kolegy PhDr. Petra Zavřela z Jiho-
českého muzea byly předloženy k antropologické 
analýze lidské ostatky nalezené v 30. letech minulé-
ho století Bedřichem Dubským na žárovém pohře-
bišti z doby římské a stěhování národů v Přešťovi-
cích. Zatím poslední analýze byly podrobeny zvířecí 
kosti pocházející ze starších výzkumů muzea. Ana-
lýzu kostí provádí v rámci grantu Laboratoř arche-
obotaniky a paleoekologie v Českých Budějovicích.

Etnografi cké pracoviště muzea 
Mgr. Irena Novotná 

V roce 2014 jsem se jako etnografk a strakonického 
muzea zaměřila na několik stěžejních témat. Jejich 
realizace byla zpravidla dílem širokého muzejního 
kolektivu. 

Strakonické muzeum se již řadu let snaží cíleně roz-
šiřovat počet předmětů souvisejících s dudáckou 
tradicí. V současnosti se může pochlubit největší 
muzejní sbírkou dud v celé České republice, kte-
rá čítá už více než 40 kompletních nástrojů, navíc 
řadu různých částí dud, rozličná vyobrazení, sochy, 
fotografi e a další předměty s dudáckou tématikou. 
I v roce 2014 došlo k nákupu zajímavých exponátů. 
Jsou to dvoje dudy z pozůstalosti Josefa Režného, 
které jsou zajímavé jak svým laděním (D dur a E 
dur), tak svou historií, která se váže přímo k osobě 
Josefa Režného. 

Tématu dud se věnovala také muzejní výstava, kte-
rá se uskutečnila na přelomu srpna a září 2014 v ka-
pitulní síni strakonického hradu a nesla přiléhavý 
název Dudy aneb to nejzajímavější ze sbírky strako-
nického muzea.

V souvislosti s dudáctvím jsme si v únoru 2014 při-
pomněli nedožité 90. narozeniny významné stra-
konické osobnosti, pana Josefa Režného. Při této 
příležitosti uspořádalo muzeum v Rytířském sále 
hradu vzpomínkový večer, kde účinkovala řada hos-
tů včetně členů Prácheňského souboru.

Dalším významným výročím v roce 2014 byly 90. 
narozeniny známé české etnografk y Jitky Staň-
kové, která pochází z našeho regionu. Narodila se 
ve Volenicích, většinu dětství prožila přímo ve Stra-
konicích. Paní Staňková nás poctila svou návštěvou 
a osobně se zúčastnila besedy věnované jejímu 
životu a práci. V rámci ní nejen vyprávěla, ale také 
s sebou přivezla některé ukázky textilních výrobků, 
neboť tradičnímu textilu se J. Staňková léta věno-
vala. Diváci měli unikátní příležitost zhlédnout dva 
dokumenty, které J. Staňková vytvořila se svým 
manželem Ludvíkem Baranem a které pro tuto pří-
ležitost zapůjčil Etnologický ústav AV ČR v Praze. Je-
den z nich pojednával o masopustech v Pošumaví, 
druhý o ručním tkaní koberců v Podkrkonoší.

Řada národopisných akcí se v roce 2014 uskutečnila 
v hoslovickém mlýně. Kromě toho muzeum získalo 
grant Jihočeského kraje, díky němuž v Hoslovicích 
zorganizovalo setkání mlynářů a jejich potomků, 
kde zaznělo zajímavé vyprávění pamětníků. Záro-
veň to bylo i přátelské setkání lidí, kterým je téma 
mlýnů blízké. Navíc se podařilo ve spolupráci se 
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Strakonickou televizí vytvořit dva dokumenty. Je-
den o historii a současnosti hoslovického mlýna, 
druhý o osudech několika pootavských mlýnů a je-
jich mlynářů ve druhé polovině 20. století.

Kromě akcí ve mlýně jsme si výroční zvykosloví při-
pomněli i přímo ve Strakonicích. V rámci velikonoč-

ních akcí jsme uspořádali přednášku, koncert, tvoři-
vou dílnu pro děti i kurz zdobení kraslic s lektorkou 
Julií Chadimovou. Také Vánoce jsme návštěvníkům 
připomněli několika akcemi a samozřejmě tradiční 
vánoční výstavou, tentokrát zaměřenou na pokr-
my.
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Konzervátorská dílna 
Mgr. Nela Vadlejchová 

V roce 2014 bylo v konzervátorské dílně muzea kon-
zervováno nebo restaurováno asi 180 sbírkových 
předmětů našeho muzea. Také se ale restaurovalo 
několik předmětů jako zakázka pro veřejnost. Mezi 
nejzajímavější zakázky patřilo restaurování dvou 
skříní a jídelního stolu z rekonstruované fary v Ma-
lenicích, vzkaz uložený ve zvonici v Rojicích nebo 
předměty z obléhacího tábora pod hradem Zvíkov 
ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.

Podařilo se nám také zachránit dva předměty, které 
byly v natolik špatném stavu, že jsme ani nevěřili, 
že by bylo možné je ještě restaurovat. Prvním ta-
kovým předmětem byla krinolína, tedy konstrukce 
nošená pod sukní. Šlo o drátěnou kostru spojova-
nou provázky a obalenou textilií. Dráty krinolíny 
byly zpřelámané, textilie roztrhaná a zteřelá, velká 
část provázků chyběla. Předmět se naštěstí podaři-
lo zachránit a uvést do původního stavu. Krinolína 
bude vystavena v roce 2015 jako jeden z „předmětů 
měsíce“, aby návštěvníci měli možnost si výsledek 
práce prohlédnout.

Dalším zachráněným předmětem je obraz Panny 
Marie Podsrpenské. Jde o menší olejomalbu (for-

mátu přibližně A4), která zachycuje zázračnou so-
chu Panny Marie, uchovávanou v kostele na Podsr-
pu. Obraz byl zcela zčernalý, plátno bylo vytrženo 
z rámu a část ho dokonce chyběla. Proto už před 
několika lety byl obrázek odepsán z muzejních 
sbírek. Přesto ho ale kurátorka sbírky výtvarného 
umění nedokázala vyhodit a naštěstí obraz zařadi-
la do doprovodné evidence, kde zůstal až do roku 
2014. Při restaurování se podařilo obraz vyčistit 
do původních jasných barev. Byl podžehlen na nové 
plátno, vypnut do rámu a chybějící část byla zare-
tušována. Pak se obraz s obnovenou krásou vrátil 
zpátky do sbírek muzea. Také tento předmět bude 
během roku 2015 vystaven.

Mezi netradiční úkoly konzervátorské dílny patřila 
mimo jiné i údržba motorek ČZ trvale vystavených 
v expozici na hradě. S pomocí odborníka byly všech-
ny stroje promazány. Zjistili jsme, že nejstarší mo-
torky ze 40. let jsou v lepším stavu, než moderní 
stroje z let 80. Zde se nepopiratelně ukazuje kvalita 
použitých materiálů. 
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Ohlédnutí za sezónou 
Mgr. Lucie Kupcová

V roce 2014 Muzeum středního Pootaví Strakonice 
uspořádalo 16 výstav, 9 koncertů, 15 komentova-
ných prohlídek a workshopů, 30 přednášek, 18 akcí 
a dalších 8 akcí ve spolupráci s jinými subjekty.

Celková návštěvnost byla 52 324. Oproti minulým 
rokům jde o nárůst. Ve srovnání s rokem 2012 o 714 
návštěvníků a s rokem 2013 o 2497 návštěvníků 

více. Přesto však jsme v roce 2014 u některých ven-
kovních akcí vlivem špatného počasí zaznamenali 
pokles návštěvníků. 

Obecně vzrostla návštěvnost všech akcí na strako-
nickém hradě, mírný pokles jsme zaznamenali opět 
během akcí v Hoslovicích, které jsou výrazně ovliv-
něny již zmíněným počasím a v návštěvnosti výstav 
ve výstavních sálech muzea. Vzrostla návštěvnost 
výstav v kapitulní síni a Zámecké galerii a také ná-
vštěvnost expozic muzea. Nárůst jsme zaznamenali 
i u běžných prohlídek areálu vodního mlýna a před-
nášek pořádaných muzeem.

Muzeum připravilo o 2 výstavy, 12 komentovaných 
prohlídek a workshopů, 2 koncerty, 2 akce na hra-
dě a 2 přednášky více než v roce 2013. Ve vodním 
mlýně uvedlo 2 nové akce, a to Vyhánění dobytka 
na pastvu, které připravilo ve spolupráci s Ran-
čem Hoslovice a Keramický den. Poprvé jsme také 
uskutečnili menší setkání mlynářů v rámci chysta-
ného otevřeného vzpomínkové cyklu „Jak se žilo 
na mlýně“. Dorazilo 20 účastníků. Vybudovali jsme 
také plánovaný přístřešek, kde návštěvníkům chce-
me ukázat další zemědělské zařízení, které bylo do-
posud uložené v depozitářích.

Mezi nejnavštěvovanější akce v roce 2014 patřily 
Domácnost paní mlynářky (801), Zakončení sezo-

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

Pracovníci: Ludmila Vilánková, knihovnice
 Václav Zahrádka, výstavní technik, fotograf
 Bc. Eliška Švecová, propagační pracovník
 Marie Nalobinová, výstavář, grafi k do 30.6. 
 Věra Řáhová, Dis., výstavář, grafi k od 1.9. 
 Mgr. Kateřina Prokopcová, muzejní pedagog,
 od 1. 11.
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ny spojené s přípravou zabijačkových dobrot (743) 
a Velikonoce na mlýně (594). Na strakonickém 
hradě pak Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem 
(7000), Loutková muzejní noc (623), Den otevře-
ných dveří (298) a akce ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Hrad žije tancem a muzikou (500). Z vý-
stav byl hojně navštívená výstava Dudy otevřená 

v rámci Mezinárodního dudáckého festivalu a vá-
noční výstava Chuť a vůně Vánoc. Zvýšila se také 
účast na vernisážích, a to o 114 návštěvníků (730). 
K nejlepším patřila vernisáž vánoční výstavy a ver-
nisáž mladého strakonického umělce Pavla Koubka 
v Zámecké galerii.
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Přehled akcí za rok 2014
Mgr. Lucie Kupcová

HRAD STRAKONICE:
VÝSTAVY
Hradní palác

120 let muzea (2. 4. – 20. 7.) 
akad. malíř Jiří Řeřicha (1. 8. – 31. 10.) 
Historie ČZ v obrazech (1. 9. – 31. 10.) 

Kapitulní síň
Tajemný svět fezů (25. 6. – 10. 8.) 
Dudy (20. 8. – 14. 9.) 
Chuť a vůně Vánoc (22. 11. – 28.12.) 

Vernisáže
Ptáci, andělé a skřítci 
120 let muzea 
Jan Čížek - Pastely z Milešovky 
Neváhej a foť 
Tajemný svět fezů 
Viktor Pressl - Zindábád India 
akad. malíř Jiří Řeřicha 
Život a dílo zednického mistra J. Bursy 
Dudy 
Pavel Koubek – Obrazy, návrhy, kresby 
Vánoční výstava Spolku přátel muzea 
Chuť a vůně Vánoc 

Zámecká galerie  
Kouzlo malby (2. 1. - 28. 2.) 
Ptáci, andělé a skřítci (4. - 29. 3.) 
Vladimír Větrovský - Tančící s kamenem (1. 4. – 3. 5.)
Jan Čížek - Pastely z Milešovky (5. 5. – 31. 5.)
Neváhej a foť (3. – 29. 6.)
Viktor Pressl - Zindábád India (1. - 31. 7.)
Život a dílo zednického mistra J. Bursy (5. – 31. 8.) 
Jaroslav Guth – Inspirováno XYZ (2. - 28. 9.)
Pavel Koubek – Obrazy, návrhy, kresby (1. – 31. 10.)
Vánoční výstava Spolku přátel muzea (12. 11. - 20. 12.) 
 

AKCE MUZEA
Léto pod Rumpálem

Hrad žije tancem a muzikou (7. 6.) 
I. letně podvečerní koncert (16. 6.) 
II. letně podvečerní koncert (22. 6.) 
Koncert španělské a jihoamerické hudby (3. 7.)
Koncert klubu sbormistrů (12. 7.) 
Pohádky pro nejmenší (22. 7.) 
Muzikál Paganini (11. 9.)  

Další akce muzea 
Josef Režný (11. 2.) 
Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (1. 4.)
Velikonoční dílna pro děti (15. 4.) 
Kurz zdobení kraslic (15. 4.) 
Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (16. 4.)

Velikonoční koncert Modus (17. 4.) 
Den otevřených dveří muzea (18. 5.) 
Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (21. 5.)
Loutková muzejní noc (30. 5.)  
Křest knihy Výpovědi pamětníků… (9. 6.) 
Galakoncert slavných houslí (12. 6.) 
Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (18. 6.)
Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (16. 7.)
Křest knihy Muži na správné straně II. (13. 9.)
Koncert Pošumavské dudácké muziky (4. 10.)
Klavírní recitál Romana Rauera (8. 10.) 
Vánoční dílny pro ZŠ (3., 9., 18. 12.) 
Vánoční dílny pro MŠ (10., 15., 16, 17. 12.) 
Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem (28. – 30. 11.

Přednášky pro veřejnost 
Velikonoce v lidových tradicích (8. 4.) 
Náš kraj ve vzpomínkách J. Staňkové (29. 4.)
Otisk velkopřevorů johanitů v nástěnných mal-
bách… (15. 5.)
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, … (22. 5.)
Povídání o vzniku nové knihy (22. 5.)
Archeologické výzkumy na Strakonicku (10. 9.)
120 let muzea ve Strakonicích (24. 9.)
Mlýny na staré Otavě ve Strakonicích a okolí (9. 10.)
Paměť mlýnů (23. 10.) 
 

AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI
Předávání maturitních vysvědčení (29. 5. Gymnázi-
um Strakonice) 
Předávání maturitních vysvědčení (6. 6. Gymnázi-
um Strakonice) 
Běh naděje (18. 9.) 
Johanitská komenda: Vzkříšení prostoru (12. 10.) 
Svatební obřady (2x 28. 6. a 16. 8.)
 

MLÝN HOSLOVICE:
AKCE NA MLÝNĚ    

Velikonoce na mlýně (12. 4.)   
Vyhánění dobytka (8. 5.)  
Den otevřených dveří (18. 5.)  
Keramický den (21. 6.)  
Dětský den (19. 7.) 
Domácnost paní mlynářky (9. 8.) 
Den dřeva (20. 9.) 
Setkání mlynářů (17. 10.) 
Zakončení sezony (25. 10.)

  
UKÁZKY ŘEMESEL NA AKCÍCH JINÝCH 
POŘADATELŮ 

Pečení vdolků na drátě ve Finsterau (14. 9.)
Mlácení obilí v ZOO Plzeň (21. 9.)
Mlácení obilí na Dnu luštěnin v Chanovicích (4. 10.)
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Andělé (21., 22. 1.)
Dudácká tradice na Strakonicku (18., 19. 2.)
Masopust (11., 12. 3.)
Velikonoce (1., 2. 4.)
120 let muzea ve Strakonicích (13., 14. 5.)
Přednášky pro ZŠ Dukelská a ZŠ Čelakovského (2. 6.)
Porcelán (17., 18. 6.)
Historické šperky (15., 17. 9.)
Mexico (21. 10., 5. 11.10.)
Lidová řemesla (11., 26. 11.)
Vánoce (9., 17. 12.)

PODPORA AKCÍ JINÝCH POŘADATELŮ:
Výstava Káva, kafe, kafíčko, Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná (6. 8. 2013 – 28. 2. 2014)
50 let DDM Strakonice
Strakonické vítání léta, MÚ Strakonice (26. 4.)
Výstava žáků ZUŠ Strakonice (5. 5. – 3. 6.)
Prezentace obce Řepice (9. 5. – 14. 5.)
Výstavy obce Cehnice (5. 6. – 18. 7.)
Strakonický dudák, Divadelní soubor Čelakovský 
(25. 6.)
Slavnosti obce Libějovice (2. 8.)
Slavnostní zahájení stavby rekonstrukce stanič-
ních kolejí a výhybek, IDMZ s.r.o. (18. 9.)
Novoroční ohňostroj, MÚ Strakonice
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2014
počet osob

1. HRAD STRAKONICE
z toho: 36 627

•EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 13 260

•VÝSTAVY (samostatné vstupy) 5 485

- Hradní palác 145

- Kapitulní síň

- Vernisáže

•ZÁMECKÁ GALERIE 6 045

•AKCE MUZEA 9 068

- Léto pod Rumpálem 1 071

- Ostatní akce 7 997

- Přednášky pro veřejnost 160

•AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI  2 762

2. MLÝN HOSLOVICE
z toho: 14 882

•PROHLÍDKY AREÁLU 10 212

•AKCE NA MLÝNĚ 3 820

•UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH POŘADATELŮ 850

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (zdarma) 815 

CELKEM 52 324

Zpracovala: L. Kupcová
Zdroj: evidenční systém Colosseum, evidence M. Francová, přednášející a evidence Oddělení programu a propagace
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Výběr z akcí 
Mgr. Lucie Kupcová

Velké zahájení sezony a oslavy 120. výročí od za-
ložení muzea
Strakonické muzeum slavnostně zahájilo návštěv-
nickou sezonu 1. dubna vernisáží výstavy 120 let 
muzea a křtem nové knihy Hrady, hrádky a tvrze 
na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Zahájení 
proběhlo v kapitulní síni, kde veřejnost přivítali 
muzejníci v dobových kostýmech a poté následo-
vala komentovaná prohlídka výstavou. Muzeum 
si připomínalo výročí založení během celého roku 
a uspořádalo krom dalších akcí, koncertů a před-
nášek i komentované prohlídky hlavní výstavy 
s číší vína. 

Loutková muzejní noc
Velkou událostí byla 30. května muzejní noc, kte-
rou jsme letos zaměřili na loutky. A to převážně 
kvůli 120. výročí loutkové tradice na Strakonicku. 
Připravený program se uskutečnil ve výstavních 
prostorách muzea, v kapitulní síni a také na ná-
dvoří strakonického hradu. Zahájili jsme v 16 hodin 
a poté se rozběhla přehlídka divadelních předsta-
vení. Odpoledne loutkové divadlo Zvoneček - „Jak 
to bylo dál s perníkovou chaloupkou“, v podvečer 
Loutkové divadlo Nitka Písek - „Jak šiška chtěla 
spadnout“ a „Jak Stromouš vystřelil z borůvko-
vého děla“ a hlavní večerní představení nejen 
pro děti loutkové divadlo Karromato - „Dřevěný 
cirkus“. Na hradním nádvoří vystupovalo divadlo 
ANPU s „Chambre Séparéé“ - erotickým kabare-
tem a noc zakončilo v půl jedenácté divadlo eMIL-
LIon s Ohňovou show ve stylu Aztèque.
Nechyběl ani tradiční program v muzejních expo-
zicích. Zde jsme pro návštěvníky přichystali dětské 
dílničky – výrobu loutek z látky, vařeček a kolíčků. 
Dále povídání o výrobě loutek, ukázky loutek z mu-
zejního depozitáře, výuku vedení loutky a krátká 
loutková představení v podání Loutkové scény 
Radost Strakonice. Písař opět nadepsal několik 
desítek památečních listů. Zajistili jsme i osvětlení 
hradní věže Rumpál a tak se všichni zájemci mohli 
pokochat pohledem na noční Strakonice.

Léto pod Rumpálem
I v tomto roce pokračoval projekt Léto pod Rum-
pálem, který vznikl v roce 2012 a nabízí od května 
do října prostor pro koncertování a vystupování 
všem volnočasovým a uměleckým spolkům, které 
se chtějí představit strakonickému publiku.
Možnosti opět využil Dům dětí a mládeže Strako-
nice , který připravil akci Hrad žije tancem a muzi-

kou. Jde již o třetí ročník akce, která se pomalu stá-
vá tradičním červnovým setkáním všech příznivců 
tance na strakonickém hradě. Další oblíbenou akcí 
jsou Letně podvečerní koncerty strakonických 
pěveckých sborů a jejich hostů v kapitulní síni. Ná-
vštěvnicky úspěšný byl také koncert Klubu sbor-
mistrů a dvě loutková představení pro děti Lout-
kového souboru Bodi z Jaroměře.

Zámecká galerie
V barokní části hradu je Zámecká galerie, která je 
otevřena, krom 3 týdnů na přelomu roku, po celý 
rok. Návštěvníci zde najdou menší muzejní shop 
s nabídkou muzejních publikací, předprodejem 
vstupenek, suvenýrů, ale také děl umělců z re-
gionu. Těm muzeum v dalším sále dává prostor 
na vlastní prezentaci a společně s nimi pořádá krát-
kodobé výstavy. V letošním roce to bylo celkem 
10 výstav, kromě umělců zde dostali prostor i za-
městnanci muzea s tematickými výstavami, Dům 
dětí a mládeže Strakonice či Spolek přátel muzea. 
Mezi nejúspěšnější patřila výstava mladého stra-
konického umělce Pavla Koubka, který na ní před-
stavil své obrazy, kresby a návrhy tetování. 

Novinky ve vodním mlýně v Hoslovicích 
I v programové nabídce akcí vodního mlýna se 
opět objevily dvě novinky. Tentokráte to byly akce 
Vyhánění dobytka na pastvu 8. května a Keramic-
ký den 21. června. Celkem muzeum pro návštěvní-
ky mlýna připravilo 8 akcí. 
V rámci akce Vyhánění dobytka se lidé dozvěděli 
více o vrcení másla, výrobě tvarohu, pletení koší-
ků, pečení chleba a dalamánků, naklepávání kosy 
a sečení trávy. Krom chleba a másla mohli dále 
ochutnat i domácí tvarohové pomazánky. Pro-
gram obohatil Ranč Hoslovice, kde rančeři požeh-
nali svému dobytku a roku, který je čekal. Poté 
vyhnali dobytek na pastvu. Nechyběly ani ukázky 
stříhání ovcí a jízdy na koních. 
Během akce Keramický den si mohli všichni zá-
jemci vyzkoušet pod vedením keramiků točit ke-
ramiku na kruhu šlapacím i elektrickém. Nejmenší 
návštěvníci si mohli dále vyrobit a vybarvit kera-
mické zápichy z na vzduchu tvrdnoucí hmoty či si 
vymodelovat fi gurky. Keramickou výrobu doplnilo 
pečení chleba a dalamánků, komentované prohlíd-
ky, spouštění mlýnského kola a oblíbené hry pro 
děti včetně dřevěného modelu kozy.
Dne 17. října se navíc v areálu vodního mlýna ko-
nalo setkání pamětníků mlynářského řemesla. 
Setkání se zúčastnili potomci mlynářů ze Strako-
nic a okolí, kteří muzeu poskytli rozhovory pro 
fi lm Nemelem, nemelem… Pozvání přijali i další 
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pamětníci. Po vzájemném seznámení byl všem 
účastníkům promítnut fi lm Nemelem, nemelem…, 
který zachycuje historii a vzpomínky na vybra-
né mlýny ve Strakonicích a okolí. Představen byl 
i fi lm o vodním mlýně v Hoslovicích, který zachy-
cuje stručnou historii a rozsáhlou rekonstrukci ce-
lého areálu po roce 2005. Při přátelském setkání 
se vzpomínalo na staré časy, prohlížely se dobové 
fotografi e a zazněly podněty, aby se v dokumen-
tování vzpomínek na mlynářské řemeslo pokračo-
valo i v budoucnosti a byly zachyceny poutavou 
formou vzpomínky i z jiných částí regionu.

Adventní trhy pod Rumpálem
Radka Soukupová
Jako již tradičně každý rok se i letos uskutečnily 
ve dnech 28. -3 0. listopadu 2014 na všech třech 
nádvořích strakonického hradu třídenní velmi ob-
líbené a hojně navštěvované Adventní trhy pod 
Rumpálem spojené s kulturním programem. Ad-
vent a adventní trhy zahájili trubači ZUŠ Strako-
nice. Na celé organizaci akce se podílelo Muzeum 

středního Pootaví Strakonice, které mělo na sta-
rosti uspořádání prodejních trhů a ukázku někte-
rých řemesel. Zároveň také otevřelo vánoční vý-
stavu v kapitulní síni, letos s názvem Chuť a vůně 
vánoc, s malou dílničkou pro naše nejmenší. Zde 
si mohly naše ratolesti vyrobit vánoční přáníčka 
nebo drobné tradiční vánoční ozdoby ze skořápek 
pro své nejbližší, nebo jen tak pro radost. Byl též 
k vidění a výstavu doplňoval zapůjčený osvětlený, 
pohyblivý betlém Františka Malého. O bohatý kul-
turní program se postaralo Městské kulturní stře-
disko Strakonice a otevření pekelných bran pro 
malé i velké uličníky, letos v prostorách Jedárny 
v blízkosti hradního příkopu, zajistila skupina his-
torického šermu Markýz ze Strakonic. Na trzích si 
bylo možno zakoupit drobné dárečky nebo krásné 
vánoční dekorace pro blížící se vánoční svátky. Též 
nechybělo ani něco dobrého k zakousnutí a pro 
zahřátí. Všude se linula vůně svařáku a medoviny 
a vše dokonale navodilo krásnou vánoční atmosfé-
ru a náladu. 
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Marketingové aktivity
Mgr. Lucie Kupcová

V roce 2014 jsme opět usilovně pracovali na zvýše-
ní povědomí o strakonickém muzeu a snažili jsme 
se přilákat nové návštěvníky a zvýšit návštěvnost. 
Jako základ pro kvalitní marketingovou činnost 
a propagaci muzea jsme nejprve vypracovali mar-
ketingový plán a reklamní strategii, které jsme se 
celý rok úspěšně drželi. 

1) Propagační materiály

Základem propagace muzea byly propagační ma-
teriály. Vydali jsme základní řadu DL letáků s po-
zvánkou do hradních expozic a areálu vodního 
mlýna, včetně výčtu akcí a výstav. Aktualizovali 
jsme dva roll-upy, které jsou využívány hlavně 
na veletrzích cestovního ruchu a při prezentaci 
v našich objektech a na strakonickém Informač-
ním centru. S muzei a galeriemi zřizovanými Jiho-
českým krajem vznikl další díl společného letáku. 
A nezapomněli jsme ani na oblíbené kolekce re-
klamních kalendáříků a pohledů. V rámci oslav 120 
let od založení muzea jsme připravili i výroční pro-
pisovačky, placky, nové vizitky a také pexeso.

2) Letákový servis

Muzeum znovu využívalo služeb fi rmy Adjust art 
a v rámci jejich služeb distribuovalo letáky do in-
formačních stojanů na 70 místech po celé ČR.

Několikrát jsme dodali naše letáky také do kempů, 
informačních center a dalších rekreačních zařízení 
v rámci regionu, jižních Čech a Prahy. 

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 několika 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

O dění a činnosti muzea bylo vydáno na 80 tisko-
vých zpráv a aktualit. Běžnou praxí je i rozesílání 
pozvánek na výstavy a akce muzea. Tiskové zprá-
vy se archivují v tištěné podobě či na CD a jsou pra-
videlně zveřejňovány na webových stránkách mu-
zea, kde návštěvníci naleznou i sekci pro aktuality 
z dění na hradě a v muzeu.

4) Média

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

Pokračovala spolupráce se Strakonickým dení-
kem, týdeníkem Strakonicko, místním měsíčním 
Zpravodajem, reklamními novinami Maxim, infor-
mačním měsíčníkem Č.P. servis, Mf Dnes, rádiem 
Orlík a Rozhlasem České Budějovice. Z televizních 
stanic se daří spolupráce se Strakonickou televizí 
STTV a ČT1.

Dále muzeum inzerovalo v Turistickém magazínu 
KAM po Česku, který je hlavním mediálním part-
nerem, v Pražském přehledu kulturních pořadů, 
v Cykloatlasu Česko, v 770 tipech na výlet vydáva-
ných Jihočeským deníkem, dále v příloze Jihočes-
kých deníků Strakonice - město na dlani a ve Stra-
konickém deníku se slevovou akcí v rámci Česko 
jede na dovolenou. Spolu s ostatními zřizovanými 
organizacemi kraje jsme také připravili přílohu Li-
terárních novin Jihočeský kraj kulturní a literární, 
dále článek o vodním mlýně a inzerci v MF Dnes, 
v Tipech na výlet s dětmi (Rubico), časopisu Váš 
region, Zlatých stránkách, v dalších jihočeských tý-
denících a v několika turistických mapách.

Pro cizince například na webu bbkult.net a v tiště-
né verzi Welcome to Prague.

Nově jsme zařadili prezentaci výstav v pořadu Kul-
turní servis Rádia 1, který vysílá každý den pozván-
ky na výstavy v celé České republice.

5) Webová prezentace

V roce 2014 jsme aktualizovali a vylepšovali ofi ci-
ální webové stránky a přešli na zkrácení adresy 
na www.muzeum-st.cz, včetně zkrácení všech 
emailových adres zaměstnanců. Pravidelně jsme 
doplňovali informace o výstavách, akcích, před-
náškách, přinášeli návštěvníkům 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. Přidali jsme také prezentaci 
na Google+.

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, 
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www.kudykam.com, www.bbkultur.net, www.
hradstrakonice.cz, www.strakonice.eu, facebook 
StrakonickoNews, www.strakonak.cz, www.
cyklistevitani.cz, www.cestujsdetmi.cz, www.cz-
-museums.cz, www.museum.cz. A nově na www.
sumavanet.cz a www.kamdnesvyrazime.cz.

Inzerovalo na: www.zivefi rmy.cz, www.blesk.cz, 
www.jizdnirady.idnes.cz, www.zlatestranky.cz.

6) Veletrhy

Tradicí se stala i účast muzea na několika veletr-
zích cestovního ruchu. V rámci stánku Města Stra-
konice při Jihočeském kraji na Regiontour Brno, 
Holiday World Praha a ITEP Plzeň. Dále jako samo-
statný subjekt na Holiday World Praha a For Bikes 
Praha na stánku magazínu KAM po Česku, a také 
v rámci dvanácti zřizovaných organizací na veletr-
hu Kompas v Českých Budějovicích.

7) Další

Již potřetí jsme v květnu uspořádali tiskovou kon-
ferenci v prostorách ORBIS Media Center, České 
centrály cestovního ruchu, agentury CzechTou-
rism v Praze, kde jsme představili novinářům mu-
zeum a jeho 120. výročí založení. Konference je 
pro muzeum vynikajícím zdrojem kontaktů propa-
gujících kulturu. 

Dále jsme využili bannerové poutače na hlavní 
cestě centrem města kolem strakonického hradu 

a nad hlavním vstupem do expozic. Ve spoluprá-
ci se STTrans Strakonice jsme umístili pozvánky 
na akce a výstavy do linek městské hromadné 
dopravy. Zopakovali jsme billboardovou kampaň 
v letních měsících kolem Prahy a přidali i menší 
billboard s pozváním na mlýn u Strunkovic nad Vo-
lyňkou. V rámci pražské kampaně jsme také umís-
tili letáky s pozvánkou do muzea a vodního mlýna 
do deseti stojanů v pražském metru. Podařilo se 
osadit dvě nové cedule s označení turistického cíle 
Vodní mlýn Hoslovice, a to u Strunkovic nad Volyň-
kou a u Volyně.

Výjimečnou kampaní byla také celoroční prezenta-
ce vodního mlýna na autobusech ČSAD Autobusy 
České Budějovice na lince Prachatice – Vodňany – 
Praha a prezentace muzea na informačních a ori-
entačních tabulích DARUMA v centru Písku, díky 
které vznikly i dvě nové videopozvánky včetně an-
glické a německé mutace. 

Na konci sezony jsme pro své návštěvníky zopako-
vali i oblíbenou akci mimosezonní vstupné v hod-
notě 10,- Kč do všech expozic na hradě a do areálu 
vodního mlýna.

Efektivní a cílená marketingová strategie se stala 
běžným zdrojem nových a stále se vracejících spo-
kojených návštěvníků a muzeum si díky ní postup-
ně buduje povědomí u širokého okruhu veřejnosti. 
Že je naše strategie správná, potvrzuje i nárůst po-
čtu návštěvníků o téměř 5%.
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Výstavní činnost 
Mgr. Blanka Jirsová

Výstava 120 let muzea

Výstava 120 let muzea připomněla široké veřejnos-
ti, kam až sahá historie muzejní činnosti ve Strako-
nicích a jak se v průběhu let až do dnešních dnů 
proměňovala a vyvíjela. Na vernisáž výstavy se mu-
zejní zaměstnanci oblékli do dobových kostýmů 
a připravili si pro zájemce komentovanou prohlíd-
ku, která přiblížila období založení muzea (1894), 
jeho zániku (1899) a obnovy (1930). Prohlídka byla 
obohacena o drobné scénky. K návštěvníkům pro-
mluvila například Kateřina Kartáková, zapisova-
telka poslední porady muzejní společnosti před 
rozpadem a zánikem muzea. Součástí vernisáže 
se stal křest publikace F. Kašičky a B. Nechvátala 
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku 
a Vodňansku.

Ve výstavní síni Jelence si mohli návštěvníci pro-
hlédnout předměty, které muzeum získalo v prv-
ních letech své existence a své obnovy. Vystaveny 
byly předměty národopisného charakteru, církev-
ní plastiky, zbraně a numizmatický materiál, který 
byl do muzejní sbírky zapsán v 90. letech 19. sto-
letí a ve 30. – 40. letech 20. století. Nechyběla ani 
ukázka archeologických nálezů Bedřicha Dubské-
ho. Mezi nejstarší předměty, které byly do sbírky 
muzea zapsány v době jeho založení v roce 1894, 
patří například střelecké terče malované Antoní-
nem Zellerinem. Muzeu je daroval Měšťanský pi-
vovar Strakonice ze střelnice místního střeleckého 
spolku. Textové panely obohacené o dobové foto-
grafi e, ukázky z dobového tisku a archivní materiál 
přiblížily návštěvníkům problémy, které museli ře-
šit zakladatelé muzea. Představili jsme osobnosti, 
které stály u založení muzea v roce 1894 a u jeho 
obnovy ve 20. – 30. letech 20. století. Panely upo-
zornily také na příznivce a dárce muzea. Velkým 
mecenášem se stal poslanec Rudolf Beran, který 
fi nančně podporoval vydávání muzejního časopi-
su a muzeu daroval početnou sbírku české grafi -
ky. Jako spolumajitel hradu se významně podílel 
na realizaci rekonstrukce hradu a umístění muzea 
v hradních prostorách, kde sídlí muzeum dodnes. 

V prostoru mázhauzu se výstava zaměřila na or-
ganizační vývoj muzea, proměnu názvu, výstavní, 
vzdělávací a kulturní činnost ve 2. polovině 20. sto-
letí. Připomenuty zde byly důležité momenty z his-
torie muzea, jeho správci a ředitelé, spravované 
objekty, vydané publikace. 

Výstavní síň přenesla návštěvníky do nejmladší his-
torie. Prostřednictvím sbírkových předmětů byly 

představeny hlavní směry, na které se muzeum 
ve své sbírkotvorné činnosti v posledních letech 
soustředí. Ukázky plakátů, pozvánky a fotografi e 
připomněly odborné výstavy a kulturní akce, které 
muzeum v posledních letech pořádalo či se na je-
jich realizaci podílelo. Důraz byl kladen na rozdíl 
mezi sbírkotvornou činností muzea v 1. polovině 
20. století oproti 2. polovině 20. století, kdy se mu-
zeum začalo více orientovat na region a jeho speci-
fi ka – průmyslovou výrobu, etnografi cký materiál, 
dudy, loutky, obrazy regionálních malířů či obrazy 
s regionální tématikou. Nechyběly ani archeologic-
ké nálezy, které vychází z odborné činnosti muzea. 
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Jednotlivé kapitoly z historie muzea přiblížily 
podrobněji komentované prohlídky, které se ko-
naly jednou do měsíce a zaměřily se vždy na určité 
téma (květen – nejstarší historie s ukázkou dobo-
vých dokumentů, problémy vzniku muzea; čer-
ven – osoby, které se podílely na vzniku a obnově 
muzea; červenec – muzejní činnost 2. poloviny 20. 
století, spravované objekty, sbírkotvorná a odbor-
ná činnost, proměna expozice). Mladší generace 
se mohla lépe seznámit s historií muzea pomocí 
zábavného kvízu, za jehož správné vyplnění obdr-
želi návštěvníci malou pozornost v podobě placky 
s logem vytvořeným pro výročí a výstavu muzea. 
Výstava a doprovodný program výstavy byly reali-
zovány za fi nanční podpory Jihočeského kraje.

Chuť a vůně Vánoc

Tradiční vánoční výstava se v roce 2014 pokusila 
zachytit proměnu vůní a chutí Vánoc v průběhu 19. 
století, kdy se v českých domácnostech začal ob-
jevovat vánoční stromek a na stůl se vedle tradič-
ních placek, muziky a kuby dostala ryba, vánoční 
cukroví a exotické ovoce.

Pomocí trojrozměrných exponátů, dobových re-
klam, obrazového materiálu a replik byly předsta-
veny tradiční i nové pochoutky spojené s vánočním 
časem. Vystaveny zde byly dřevěné formy na tlače-
ný a vykrajovaný perník, který byl zdoben barevný-
mi obrázky. Výstavu oživila scénka z předvánočních 
trhů, kde prodávající trhovkyně měla rozloženo 
na svém stánku vedle tradičního tlačeného perní-
ku, oříšků a domácího sušeného ovoce i pochoutky 
z tropických zemí. Nechyběla ukázka mikulášského 
pečiva z jižních Čech a pochoutek ze sušeného ovo-
ce ze západních Čech. Díku novému sladidlu, cukru, 
se vedle perníku, vánočky, piškotového a kynutého 
pečiva objevovaly v měšťanských domácnostech 
a později i na venkově různé druhy vánočního cuk-
roví. Na vánočním stromku se třpytily tzv. salónky 
a čokoládové fi gurky, patrné na fotografi ích z 30. 
let 20. století. Tuto dobu přiblížilo návštěvníkům 
i ohlédnutí do historie pekařů a cukráren ve Strako-
nicích. V průběhu 20. století se nabídka vánočních 
cukrovinek a vánočního cukroví rozšiřovala. Jejich 
příprava se přesunula z pekařských dílen a cukráren 
do domácností. Tuto skutečnost připomněli vysta-
vení domácí pomocníci (keramické formy, plechová 
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vykrajovátka, šlehače) a scénka přípravy vánočního 
cukroví a očekávání štědrovečerní večeře vsazená 
do 2. poloviny 20. století. 

V rámci výstavy si navštěvníci mohli vyzkoušet po-
znat podle vůně vybrané druhy vánočního koření. 
Malí šikulové si mohli vytvořit přáníčko s dekorací 
ze sušeného ovoce či želvičku ze skořápky vlašské-
ho ořechu. Pro ZŠ a MŠ byly připraveny dílny za-
měřené na tvorbu vánočního přání a ozdob z těs-
tovin. Na svátek sv. Lucie se uskutečnila v rámci 
výstavy dílna pro veřejnost věnovaná dekoracím 
ze sušeného ovoce – tvoření čertů ze švestek, pa-
nenek z fíků a datlí či ozdob z pomeranče a koření. 
Paní Růžena Vinciková vedla kurz tvoření z vizovic-
kého pečiva, na kterém se rozpovídala i o mikuláš-
ském pečivu, jehož ukázku pro výstavu připravila.

Přednášková činnost 
Mgr. Blanka Jirsová

V průběhu roku 2014 pokračovalo muzeum v zapo-
čatém cyklu odborných přednášek pro veřejnost, 
které se opět konaly v měsíci dubnu, květnu, září 
a říjnu. Dubnové přednášky byly věnovány etno-
grafi ckým tématům. Mgr. Irena Novotná vyprá-
věla o zaniklých i současných lidových tradicích. 
Na konec dubna připravila besedu s etnografk ou 
Jitkou Staňkovou, rodačkou ze Strakonic. Květen 
byl věnován hradům, hrádkům a tvrzím na Stra-
konicku, Blatensku a Vodňansku. Mgr. Miroslav 
Žitný seznámil zájemce s nástěnnými malbami, 
které zdobí sály stále expozice muzea. PhDr. Bo-
řivoj Nechvátal CSc. a Doc. Ing. arch. František Ka-
šička CSc. představili svoji vydanou knihu Hrady, 
hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vod-
ňansku. V září se archeolog muzea Mgr. Eduard 
Červenka poohlédl za výzkumy, které realizoval 
v letech 2013 a 2014 na území okresu Strakonice. 
Mgr. Blanka Jirsová naposledy připomenula výro-
čí muzea, od jehož založení uplynulo 120 let. Ří-
jen byl věnovaný mlýnům a mlynářům. Jaroslava 
Pixová hovořila o osudech mlýnů ve Strakonicích 
a okolí podle knihy Stará Otava mezi Strakonice-
mi a Pískem. Na její promítání dobových fotogra-
fi í navázalo promítání dvou nově vzniklých fi lmů, 
na jejichž vzniku se podílela Strakonická televize. 
Promítnut byl fi lm Vodní mlýn Hoslovice věnovaný 
rekonstrukci mlýna a fi lm Nemelem, nemelem…, 
který zachytil vzpomínky pamětníků na staré mly-
nářské řemeslo a mlýny v Horním Poříčí, Strakoni-
cích, Štěkni a Přeborovicích. 

Zaměstnanci muzea docházeli opět pravidelně 
i do Domovů seniorů v Lidické a Rybniční ulici. 

Přednášeli o tématech, kterým se věnují ve svém 
čase.

Dne 2. června připravilo muzeum pro Den regionů, 
realizovaný na ZŠ Dukelské ve Strakonicích, čtyři 
přednášky na téma Konzervování sbírkových před-
mětů, Život na Prácheňsku, Vodní mlýn v Hoslovi-
cích, Výpovědi pamětníků druhé světové války.

Začátkem prosince se konala přednáška v Centru 
pro zdravotně postižené ve Strakonicích na téma 
Vánoce převážně nevážně.

Publikační činnost

Muzeum pomohlo na svět unikátní publikaci 
Ing. Ludmila Koštová

Muzeum středního Pootaví Strakonice vydalo 
ke 120. výročí svého založení publikaci Hrady, hrád-
ky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku, 
která je zúročením dlouholeté práce autorů Boři-
voje Nechvátala a Františka Kašičky.

Autoři na sběru materiálu pracovali s přestávkami 
od roku 1997. Tento nový titul navazuje na Hrádky 
a tvrze na Strakonicku z roku 1986. Práce je roz-
šířená o nové nálezy, plánovou a fotografi ckou 
dokumentaci a o stavebně historický vývoj hradů 
Strakonice, Blatná, Helfenburk a Střela. U řady 
lokalit jde o první zpracování jejich historického 
vývoje. Na 632 stranách poskytuje kniha znalosti 
o 143 lokalitách, doplněné 250 plány a 438 obra-
zovými předlohami. Práce je určena nejen nové 
generaci historiků a badatelů, ale též široké laické 
veřejnosti se zájmem o historii Jihočeského kraje. 
Je cenným katalogem jihočeských památek, který 
poslouží jak při památkové ochraně objektů, tak 
při jejich novém stavebním rozvoji a také zvýšené-
mu zájmu veřejnosti o jejich návštěvu. Obsáhlé re-
sumé v němčině a angličtině zajišťuje dostupnost 
výsledků průzkumu i pro historiky ze zahraničí.

Křest knihy se uskutečnil za přítomnosti autorů při 
slavnostní vernisáži výstavy „120 let muzea“, kte-
rou byla otevřena nová turistická sezóna v expozi-
cích muzea na strakonickém hradě.
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Výpovědi pamětníků druhé světové války
Mgr. Blanka Jirsová

V březnu 2014 vydalo muzeum publikaci Výpovědi 
pamětníků druhé světové války, která zachycuje 
vzpomínky lidí na válečné období. Podle svého za-
měření jsou rozděleny do několika kapitol – Odboj 
(nejen) na Strakonicku, Západní armáda, Východ-
ní armáda, Holocaust a Strakonicko, Wintonovy 
vlaky, „Transport smrti“ v Katovicích, Totálně na-
sazení atd. Téma každé kapitoly přibližuje čtenáři 
stručný úvod. Jednotlivé pamětníky spojuje vztah 
ke strakonickému regionu. Někteří se zde narodi-
li, jiní zde po určitou dobu žili, pracovali nebo se 
účastnili protinacistického odboje. Osobní data 
a zkušenosti pamětníků shrnují stručné medailon-
ky doplněné o portrétní fotografi e. Pro zachování 
co největší autenticity vzpomínek i osobnosti pa-
mětníka byly přepisy ponechány v původním stylu 
vyjadřování. Do výpovědí se zasahovalo minimál-
ně. Kniha je obohacena o obrazový materiál, osob-
ní dokumenty a fotografi e pamětníků. Nechybí ani 
seznam všech výpovědí s uvedením jejich zdroje 
a autorizace.

Většinu výpovědí natočil Luděk Jirka v letech 2008 
– 2009 pro občanské sdružení Post Bellum. Po na-
vázání kontaktu s muzeem v roce 2009 byli oslo-
veni noví pamětníci. Během spolupráce při přípra-
vě vydání výpovědí se vyskytla možnost zveřejnit 
vzpomínky, které byly zaznamenány již v minu-
losti, ale v celém svém znění publikovány nebyly. 
Jejich nahrávky se zachovaly ve Státním okresním 
archivu Strakonice či v opisu v muzejní knihovně. 

Publikace byla vydána za fi nanční podpory Jihočes-
kého kraje a Česko-německého fondu budoucnos-
ti. Prostřednictvím Gymnázia Strakonice byl kon-
taktován německý partner Karl Kirch z Nabburgu, 
bývalý učitel dějepisu partnerské školy gymnázia.

Dne 9. června 2014 proběhl v kapitulní síni křest 
publikace za účasti široké veřejnosti a některých 
pamětníků či jejich potomků. Publikaci pokřtila 
místostarostka města PhDr. Ivana Říhová. Paní Eva 
Václavíková veřejně zavzpomínala na svůj osud 
coby dítěte ze smíšeného židovského manželství 
v době druhé světové války. Křtu se zúčastnili i zá-
stupci místních škol a institucí – zástupce Gymnázia 
Strakonice, ČZ Strakonice, České obce legionářské, 
Strakonické televize. Dne 2. června byla publikace 
v rámci projektového Dne regionu prezentována 
žákům 6. a 7. tříd na ZŠ Dukelská ve Strakonicích. 
Dne 23. června 2014 byla představena žákům 8. a 9. 
tříd na ZŠ F. L. Čelakovského. Při prezentaci žákům 
a studentům na místních školách zaujaly poslucha-
če nejvíce citované ukázky z výpovědí.

Přeshraniční spolupráce 
Mgr. Lucie Kupcová

Projekt č. 248 Muzeum mlýnů

V roce 2013 muzeum navázalo spolupráci s bavor-
ským spolkem pro záchranu hradní zříceniny v Hai-
bachu (Fördeverein zur Erhaltung der Burgruine 
und Heimetplege).

V rámci tohoto projektu, fi nancovaného opět z do-
tačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR 
– Svobodný stát Bavorsko, vzniká nové muzeum 
mlýnů v Haibachu. V rámci projektu jsme připravili 
několik řemeslných akcí, seminářů, výstavu a vyda-
li společnou dvojjazyčnou tiskovinu jako pozvánku 
do obou objektů.

Muzejníci z obou míst se setkali několikrát. Poprvé 
21. června na akci Keramický den, která se usku-
tečnila ve vodním mlýně v Hoslovicích. Následo-
vala dvě setkání v bavorském Haibachu - 3. srpna 
na Slavnosti veteránů a 7. října v rámci společného 
druhého semináře. Těšíme na slavnostní otevření 
nového muzea v Haibachu, které je naplánované 
na rok 2015.
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Oprava stavebních konstrukcí břitu hradní věže 
Rumpál

V březnu byla poslední etapou, opravou stavebních 
konstrukcí břitu věže, dokončena kompletní opra-
va hradní věže Rumpál, která začala v březnu 2012. 
Tato oprava zahrnovala doplnění a přespárování 
uvolněného kamenného zdiva, doplnění omítek, 
opatření hydrofobizačním nátěrem, odstranění ná-
letové zeleně, konzervaci kamenných chrličů a apli-
kaci hydrostěrky na vyspárovaný podklad horního 
ochozu. Do části přístupné pro návštěvníky byly 
osazeny nové vstupní dveře na spodní ochoz. Sta-
vební práce byly bez připomínek převzaty 1. 4. 2014.

Oprava renesančního štítku hradního paláce

Havarijní stav štítku, který se nachází na jižním prů-
čelí, vyvolal nutnost rychlého zásahu. Bylo prove-
deno zpevnění původních dochovaných omítek, 
doplnění cihelné profi lace říms a volut a nanesení 
nových vápenných omítek a nátěr ve shodném od-
stínu s okolní fasádou hradního paláce. Dále došlo 
k částečnému snesení komínového tělesa na pro-

jektem požadovanou úroveň a byla provedena nová 
komínová hlava. Práce byly realizovány v souladu se 
závazným stanoviskem Odboru kultury a památko-
vé péče Jihočeského kraje a konzultovány s restau-
rátorem Mgr. Novotným, který provedl restaurátor-
ský průzkum omítky štítku a vyhotovil zprávu.

Výměna doškové krytiny na budově chléva a lokál-
ně poškozené krytiny na stodole

Od 5. srpna probíhala v areálu národní kulturní pa-
mátky vodního mlýna v Hoslovicích výměna doško-
vé krytiny na budově chléva o rozloze 250 m2. K vý-
měně bylo přistoupeno po závažném poškození 
střechy v důsledku krupobití v červenci 2012. Nová 
došková krytina byla položena tradiční technologií, 
původní prvky konstrukce krovu chléva včetně latí 
nebyly výměnou dotčeny. Výměnu provedl doškař 
František Pavlica z Hroznové Lhoty, držitel ocenění 
ministra kultury „Nositel tradice lidového řemesla“, 
který vyrábí došky starým způsobem ze žitné slá-
my, vázané pouze slámovým povříslem, bez použití 
jiného materiálu. 

Vidět tradiční pokládku došků si nenechali ujít jak 
odborní pracovníci z řad památkové péče, tak i dal-
ší odborná veřejnost a média. Společně s návštěvní-
ky areálu mohli obdivovat zručnost doškařů a měli 
i jedinečnou příležitost se o výrobě došků a jejich 
pokládce dovědět řadu zajímavostí přímo od pana 
Františka Pavlici.

V září se pan Pavlica na mlýn ještě jednou vrátil 
a provedl výměnu lokálně poškozené střešní kryti-
ny na objektu stodoly.

5| CO JSME OPRAVILI
Ing. Ludmila Koštová
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Spolek přátel muzea
Mgr. Blanka Jirsová

Začátkem roku 2014 se v muzeu zrodila myšlenka 
založení Spolku přátel muzea Středního Pootaví 
Strakonice. V březnu byla vydána výzva ve Zpra-
vodaji města Strakonice, na webových stránkách 
muzea a místním tisku. Veřejnost byla upozorněna 
na založení spolku i prostřednictvím letáčků v měst-
ské knihovně. Dne 5. června se konalo první setkání, 
kterého se bohužel nemohli zúčastnit všichni přihlá-
šení. Hovořilo se o sběratelské vášni a užitečných 
zálibách zájemců a možnosti využití těchto zálib 
v muzejní činnosti. Na základě nabídky muzea byla 
domluvena vánoční výstava, která byla realizována 
počátkem listopadu. Výstava nazvaná Se značkou 
Škoda aneb od čokolády k mini modelu předsta-
vila sběratelskou kolekci Pavla Malého (modely 
aut značky Škoda), Veroniky Komínkové (vánoční 
a autíčkové obaly od čokolád) a Ludmily Urbanové 
(vánoční obaly od čokolád). Výstava přilákala do Zá-
mecké galerie nejen děti ale i dospělé. Kolem mu-
zea se vytvořil okruh přátel, kteří díky vytvořenému 
přátelství přišli do muzea i v průběhu roku na další 
akce. V prosinci se někteří setkali v muzeu při přátel-
ském vánočním posezení. 

Paměť mlýnů
Mgr. Blanka Jirsová

V roce 2014 získalo muzeum od Jihočeského kraje 
příspěvek na projekt Paměť mlýnů. Jeho cílem bylo 
zdokumentování vzpomínek pamětníků na mlýny 
a mlynářství v regionu středního Pootaví a vytvoření 
fi lmu, který vzpomínky zachytí. Druhý cíl vycházel ze 
snahy využít záběry pořízené Strakonickou televizí 
během rekonstrukce hoslovického mlýna a sestří-
hat dokument, který by proměnu mlýna mapoval. 
Na radu zaměstnanců Strakonické televize pro-
bíhalo natáčení vzpomínek nikoliv při společném 
setkání pamětníků, ale s každým osloveným pa-
mětníkem zvlášť. V místech, kde daný mlýn stojí či 
stál, byly natočeny krátké rozhovory. Z rozhovorů 
a pořízených záběrů mlýnů a lokalit byl vytvořen 

cca pětadvacetiminutový fi lm, který byl nazván pří-
značným názvem Nemelem, nemelem… Potomci 
mlynářů vzpomínali na mlynářské řemeslo, své dět-
ství ve mlýně, těžké období za druhé světové války 
a v době komunistického režimu, kdy byla ukonče-
na činnost mnoha mlýnů. Do fi lmu byly zařazeny 
dobové fotografi e a dokumenty z rodinných archi-
vů a ze sbírky muzea. 
Film Vodní mlýn Hoslovice byl vytvořen z archivních 
záběrů Strakonické televize natočených během re-
konstrukce mlýna po jeho zakoupení Jihočeským 
krajem (2005). Filmové záběry byly doplněny o fo-
tografi e z různých zdrojů a fotografi e dobových do-
kumentů. Film dává divákovi možnost nahlédnout 
do minulosti mlýna, ukazuje stav mlýna a přilehlých 
budov před rekonstrukcí, průběh rekonstrukce 
a stav po dokončení rekonstrukce celého areálu. 
Ve fi lmu se k průběhu rekonstrukce, její náročnos-
ti, nákladnosti a nečekaných překvapeních, které 
mlýn ukrýval, vyjadřují tehdejší představitelé mu-
zea PhDr. Ivana Říhová, PhDr. Miroslav Špecián, 
technický dozor investora Jiří Urbánek, radní Jiho-
českého kraje Ing. František Štangl. O jedinečnosti 
a téměř středoevropské raritě mlýna promlouvá 
ve fi lmu český odborník na mlýny a mlynářské ře-
meslo Luděk Štěpán, zakladatel a dlouholetý ředitel 
skanzenu Veselý Kopec na Vysočině. 
Dne 17. října 2014 se uskutečnilo v areálu Vodního 
mlýna v Hoslovicích setkání pamětníků mlynář-
ského řemesla. Setkání se zúčastnili lidé, kteří po-
skytli muzeu rozhovory pro fi lm Nemelem, neme-
lem… Pozvání přijali i další pamětníci. Účastníkům 
setkání byly představeny a promítnuty oba fi lmy. 
Vzpomínalo se na staré časy, prohlížely se dobové 
fotografi e a zazněly podněty, aby se v dokumen-
tování vzpomínek na mlynářské řemeslo pokračo-
valo i v budoucnosti a byly zachyceny vzpomínky 
na mlýny i z jiných částí regionu.
Oba fi lmy byly představeny široké veřejnosti dne 
23. října 2014 v kapitulní síni strakonického hradu. 

6| STŘÍPKY Z MUZEA
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Veřejné promítání bylo připraveno za pomoci Stra-
konická televize, která se stala v tomto projektu vy-
nikajícím partnerem muzea. Filmy budou promítány 
při vybraných akcích, které se konají v areálu hoslo-
vického mlýna a muzea ve Strakonicích.

Do Strakonic zavítali potomci rodu Zuckerů 
Mgr. Lucie Kupcová

Ve středu 1. 10. 2014 navštívila muzeum ve Strako-
nicích paní Barbara Gstalder. Dědeček jejího otce 
byl Josef Zucker, syn Matyáše Zuckera, zakladate-
le fezové výroby rodu Zuckerů ve Strakonicích.

Paní Gstalder přijela do Strakonic i se svým man-
želem a sestřenicí. Za doprovodu zaměstnankyně 
muzea si prohlédli expozici věnovanou fezové vý-
robě, navštívili židovský hřbitov, kde se zastavili 
u náhrobku rodu Zuckerů, a podívali se na tovární 
komplex na strakonickém Ostrově, který rod Zuc-
kerů vlastnil.

Matyáš Zucker, původně podomní obchodník 
s textilním zbožím, zahájil výrobu fezů ve Strakoni-
cích v letech 1847 - 1851. Fezy valchoval v blízkých 
Katovicích, kde byla i malá přádelna. V živnosti 
pokračoval i jeho syn Josef Zucker. Rodu Zucke-
rů provozoval výrobu fezů v čp. 4 a 5 na Velkém 
náměstí, čp. 153 u Písecké brány a v blízkých Ka-
tovicích. V 70. letech 19. století vystavěl Josef Zuc-
ker komplex továren na strakonickém Ostrově 
(východní část Ostrova). Nacházela se zde valcha, 
barevna a přádelna. Byl rozšířen i provoz v Kato-
vicích. Po roce 1896, když začala klesat poptávka 

po fezech, zahájil Josef Zucker výrobu pokrývek, 
koberců a vlněných látek. Po vzniku Akciové spo-
lečnosti rakouských továren na fezy se sídlem 
ve Vídni (1899) se Josef Zucker dostal do správní 
rady společnosti a odešel do Vídně. Příslušníci rodu 
Zuckerů včas unikli před holocaustem do Ameriky. 
Za druhé světové války se v závodě označovaném 
U Zuckerů vyráběla papírenská síta, pokrývky hla-
vy, umělé květiny, slaměné zboží a protiplynové 
masky.

Japonci v českých krojích 
Mgr. Nela Vadlejchová

V červnu 2014 se do našeho muzea objednala po-
někud netradiční skupinka badatelů. Nejprve nás 
kontaktovala česká průvodkyně a informovala 
nás, že by k nám ráda přivedla skupinu 14 zájemců 
o prohlídku českých krojů. Na tom by ještě nebylo 
nic zvláštního, ale ani se nám nechtělo věřit, že tito 
zájemci byli až z Japonska. V daleké moderní me-
tropoli Tokiu si šijí repliky tradičních českých krojů 
a tančí české lidové tance. Kvůli tokijskému smogu 
prý někdy dokonce tančí i se známou rouškou přes 
obličej.

Když pak výprava skutečně dorazila, ukázali jsme 
jim několik zajímavých kousků z depozitáře, pře-
devším je zajímaly kroje prácheňské. Vše si bedlivě 
prohlédli, prozkoumali například způsob zapínání 
a pokládali ryze praktické otázky. Například jak to 
mají udělat, aby jim při tanci nesjížděly podkolen-
ky.
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Stejně pečlivě si pak prošli muzejní expozici, kde 
měli i několik neobvyklých otázek, na které se ná-
vštěvníci z bližších zemí obvykle neptají – jak vypa-
dá křesťanský pohřeb nebo jestli byl feudální sys-
tém v Evropě stejný jako v Japonsku. Na druhou 
stranu jsme objevili i některé milé podobnosti, tře-
ba že hrnčířský kruh nebo máselnice vypadají úpl-
ně stejně jak v Japonsku, tak ve středním Pootaví.

Tak tedy „arigató“ (děkujeme) a „sayónara“ (na-
shledanou) příště.

Vánoční tvořivé dílny 
 Mgr. Kateřina Prokopcová

Vánoční výstava nazvaná Chuť a vůně vánoc byla 
pro mě první zkouškou na nové pozici muzejního 
pedagoga při přípravě vánočních dílniček pro děti 
z mateřských a základních škol. Probíhaly po celou 
dobu trvání vánoční výstavy a navštívilo je 152 dětí. 
Ty tvořily přímo v místě výstavy v kapitulní síni. 
Kulisu jim při tom tvořil pohyblivý betlém, který se 
jim velice líbil a u kterého si i zazpívaly koledy. Za-
ujmout pozornost dětí není jednoduché a tak jsme 
přípravu témat na dílničky udělali podle věku tak, 
aby výrobu všichni zvládli. Děti z mateřských škol 
si vyrobily vánoční ozdobu z ořechu ve tvaru zví-
řátka a přáníčko, které si mohly ozdobit sušeným 
ovocem, děti ze základních škol vánoční ozdobu 
z těstovin. Na 13. prosinec byla připravená tvořivá 
dílna i pro veřejnost, na které si „dospělci“ mohli 
vyzkoušet výrobu panenek z fíků a čerty ze suše-
ných švestek. Průchod své fantazii mohli dát při 
zdobení pomerančů různými motivy z aromatické-
ho koření.

Hoslovické pečení 
Ludmila Vilánková

Pečení chleba v hoslovické peci je pro návštěvníky 
velmi atraktivní. Když světnici provoní ještě horký 

chléb čerstvě vytažený z pece, každý by si nejradě-
ji odnesl bochník domů. Ale chleba v Hoslovicích je 
jen na ochutnání. Musí se nejprve pěkně vydýchat 
a zchladnout. Po rozkrájení mizí během chviličky. 

Pečení chleba necháváme na odbornících. Zapojil 
se nejprve lenorský pekař, poté vacovský a nako-
nec i pekařky ze strakonické pekárny. 

Velikonoční pečení obstarávají sami muzejníci. 
V roce 2012 jsme zkusili upéct drobné velikonoční 
pečivo bez dozoru a pomoci pekaře profesionála. 
Povedlo se, a tak jsme v roce 2013 pečení zopako-
vali. A nejinak tomu bylo v roce 2014. Jen jsme se 
tentokrát trochu rozjeli. Zadělali jsme těsto ve vel-
kém džberu asi z 8 kg mouky. Bylo to tak trochu 
jako z pohádky Hrnečku, vař! Těsto krásně kynulo, 
vonělo a chtělo se mu utíkat pryč z nádoby. Mu-
seli jsme rychle ubírat, válet malé válečky a motat 
z nich jidášky. Kdo měl zrovna volné ruce, musel 
jít plést jidášky s námi. Jinak by nám snad to těsto 
opravdu uteklo. Všechny plechy byly plné, naštěs-
tí jidášky rychle v teple zkynuly, mohli jsme je po-
stupně péct a na plechy zase dávat nové. Ale byla 
to rychlost! 

Poučení pro příště. Pečivo se všechno snědlo, 
s tím nebyl problém. Ale už víme, že příště zadělá-
me těsto postupně nadvakrát, abychom nemuseli 
tak pospíchat a zapojovat do práce každého, kdo 
má zrovna chvilku čas. Ale radost z čerstvě nape-
čeného pečiva je veliká. Zvlášť když návštěvníci 
po ochutnání jenom chválí. Možná, že příště zku-
síme i mazance...?





www.muzeum-strakonice.cz

Navštiva doporuč!


